1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEVNICA
ZA LETO 2021

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 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20 – odl.
US) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18) je
Občinski svet Občine Sevnica na _______. redni seji dne ___________ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2021.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2021 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 2021. Sestavni del
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o
načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2021 ter o
njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, na spletni strani Občine Sevnica pa se poleg objavijo še vsi dokumenti iz prejšnjega
člena.

Številka: 410-0020/2021
Sevnica, dne _______________
Srečko OCVIRK
Župan
Občine Sevnica

2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

(3)/(1) (3)/(2)

20.541.644,63
16.789.807,79

20.635.075,10
16.801.977,05

20.167.174,57
17.072.785,57

98,2 97,7
101,7 101,6

70 DAVČNI PRIHODKI

14.372.515,00

14.372.515,00

14.560.194,21

101,3

101,3

700 Davki na dohodek in dobiček

13.080.003,00

13.080.003,00

13.080.003,00

100,0

100,0

13.080.003,00

13.080.003,00

13.080.003,00

100,0

100,0

13.080.003,00

13.080.003,00

13.080.003,00

100,0

100,0

963.010,00

963.010,00

1.138.768,83

118,3

118,3
102,3

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

7000 Dohodnina
700020 Dohodnina - občinski vir

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine

Indeks

Indeks

789.010,00

789.010,00

806.819,53

102,3

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb

20.000,00

20.000,00

25.766,11

128,8

128,8

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

10.000,00

10.000,00

10.261,79

102,6

102,6
401,9

10,00

10,00

40,19

401,9

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

378.000,00

378.000,00

377.568,42

99,9

99,9

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

380.000,00

380.000,00

391.750,63

103,1

103,1

1.000,00

1.000,00

1.432,39

143,2

143,2

1.000,00

1.000,00

1.166,36

116,6

116,6

1.000,00

1.000,00

1.166,52

116,7

116,7

0,00

0,00

-0,16

---

---

45.000,00

45.000,00

147.868,50

328,6

328,6

45.000,00

45.000,00

147.760,29

328,4

328,4

0,00

0,00

108,21

---

---

142,9

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

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

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

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

128.000,00

128.000,00

182.914,44

142,9

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

28.000,00

28.000,00

27.570,84

98,5

98,5

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

100.000,00

100.000,00

155.294,26

155,3

155,3

0,00

0,00

49,34

---

---

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
704701 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
704704 Turistična taksa

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

328.502,00

328.502,00

341.422,38

103,9

103,9

5.002,00

5.002,00

4.863,90

97,2

97,2

5.000,00

5.000,00

4.863,90

97,3

97,3

2,00

2,00

0,00

0,0

0,0

323.500,00

323.500,00

336.558,48

104,0

104,0

290.000,00

290.000,00

294.565,98

101,6

101,6

0,00

0,00

17,13

---

---

3.000,00

3.000,00

8.421,08

280,7

280,7

Indeks

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

704706 Občinske takse od pravnih oseb

3.500,00

3.500,00

3.767,92

107,7

107,7

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov

1.000,00

1.000,00

3.675,61

367,6

367,6

26.000,00

26.000,00

26.110,76

100,4

100,4

706 Drugi davki in prispevki

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

7060 Drugi davki in prispevki

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.417.292,79

2.429.462,05

2.512.591,36

103,9

103,4

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.706.130,00

1.706.230,00

1.734.952,26

101,7

101,7

1.706.130,00

1.706.230,00

1.734.952,26

101,7

101,7

37.430,00

37.530,00

37.554,16

100,3

100,1

110.000,00

110.000,00

125.192,21

113,8

113,8

1.000.000,00

1.000.000,00

981.887,48

98,2

98,2

6.000,00

6.000,00

3.855,63

64,3

64,3

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

706099 Drugi davki in prispevki

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

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

2.000,00

2.000,00

2.636,01

131,8

131,8

20.000,00

20.000,00

33.078,70

165,4

165,4

530.000,00

530.000,00

549.943,75

103,8

103,8

700,00

700,00

804,32

114,9

114,9

10.100,00

10.100,00

22.541,77

223,2

223,2

10.100,00

10.100,00

22.541,77

223,2

223,2

10.000,00

10.000,00

22.173,77

221,7

221,7

100,00

100,00

368,00

368,0

368,0
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

17.300,00

17.300,00

26.798,10

154,9

154,9

17.300,00

17.300,00

26.798,10

154,9

154,9

4.500,00

4.500,00

10.511,98

233,6

233,6

12.500,00

12.500,00

15.526,12

124,2

124,2

300,00

300,00

760,00

253,3

253,3

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

94.738,00

94.738,00

123.831,71

130,7

130,7

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

94.738,00

94.738,00

123.831,71

130,7

130,7

71.626,00

71.626,00

87.428,88

122,1

122,1

1.000,00

1.000,00

7.132,57

713,3

713,3

22.112,00

22.112,00

29.270,26

132,4

132,4

589.024,79

601.094,05

604.467,52

102,6

100,6

589.024,79

601.094,05

604.467,52

102,6

100,6

10.437,06

10.437,06

1.050,00

10,1

10,1

243.732,00

243.732,00

239.698,41

98,4

98,4

75.953,35

79.253,25

54.855,95

72,2

69,2

170.000,00

170.000,00

181.831,68

107,0

107,0

32.964,62

32.964,62

26.299,93

79,8

79,8

0,00

8.769,36

8.769,36

---

100,0

55.937,76

55.937,76

91.962,19

164,4

164,4

350.000,00

350.000,00

383.535,06

109,6

109,6

20.000,00

20.000,00

9.604,00

48,0

48,0

20.000,00

20.000,00

9.604,00

48,0

48,0

20.000,00

20.000,00

9.604,00

48,0

48,0

330.000,00

330.000,00

373.931,06

113,3

113,3

25.000,00

25.000,00

29.330,40

117,3

117,3

25.000,00

25.000,00

29.330,40

117,3

117,3

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

305.000,00

305.000,00

344.600,66

113,0

113,0

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

305.000,00

305.000,00

344.600,66

113,0

113,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

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

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
714100 Drugi nedavčni prihodki
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki

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

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

Indeks

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

74 TRANSFERNI PRIHODKI

3.401.836,84

3.483.098,05

2.710.853,94

79,7

77,8

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.615.514,93

1.696.776,14

1.715.825,30

106,2

101,1

1.610.514,93

1.691.776,14

1.711.839,43

106,3

101,2

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

406.748,93

406.748,93

333.615,86

82,0

82,0

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

106.522,00

187.783,21

280.985,57

263,8

149,6

1.097.244,00

1.097.244,00

1.097.238,00

100,0

100,0

5.000,00

5.000,00

3.985,87

79,7

79,7

5.000,00

5.000,00

3.985,87

79,7

79,7

1.786.321,91

1.786.321,91

995.028,64

55,7

55,7

260.577,53

260.577,53

205.618,30

78,9

78,9

260.577,53

260.577,53

205.618,30

78,9

78,9

0,00

0,00

399.409,83

---

---

0,00

0,00

399.409,83

---

---

1.525.744,38

1.525.744,38

390.000,51

25,6

25,6

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin

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

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

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020

Indeks

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

186.896,00

186.896,00

0,00

0,0

0,0

1.338.848,38

1.338.848,38

390.000,51

29,1

29,1

Stran 4 od 14

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

21.613.012,65

21.706.439,16

20.020.367,33

92,6

92,2

40 TEKOČI ODHODKI

5.354.959,22

5.753.179,31

5.521.927,54

103,1

96,0

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.013.654,00

1.096.894,99

1.096.685,95

108,2

100,0

913.437,83

977.882,32

977.745,64

107,0

100,0

868.837,83

853.992,30

853.856,02

98,3

100,0

44.600,00

123.890,02

123.889,62

277,8

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

4000 Plače in dodatki
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

4001 Regres za letni dopust

Indeks

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

32.935,00

36.750,50

36.750,00

111,6

100,0

400100 Regres za letni dopust

32.935,00

36.750,50

36.750,00

111,6

100,0

4002 Povračila in nadomestila

37.707,00

40.473,00

40.433,77

107,2

99,9

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

27.707,00

30.025,00

30.024,36

108,4

100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

10.000,00

10.448,00

10.409,41

104,1

99,6

19.285,17

20.697,17

20.697,07

107,3

100,0

19.285,17

20.697,17

20.697,07

107,3

100,0

10.000,00

20.264,00

20.263,70

202,6

100,0

10.000,00

20.264,00

20.263,70

202,6

100,0

4009 Drugi izdatki zaposlenim

289,00

828,00

795,77

275,4

96,1

400900 Jubilejne nagrade

289,00

578,00

577,52

199,8

99,9

0,00

250,00

218,25

---

87,3

160.010,00

176.317,03

176.257,33

110,2

100,0

79.400,00

87.667,86

87.667,32

110,4

100,0

79.400,00

87.667,86

87.667,32

110,4

100,0

63.350,00

72.267,53

72.216,99

114,0

99,9

58.600,00

66.858,12

66.818,68

114,0

99,9

4.750,00

5.409,41

5.398,31

113,7

99,8

4003 Sredstva za delovno uspešnost
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

4004 Sredstva za nadurno delo
400400 Sredstva za nadurno delo

400999 Drugi izdatki zaposlenim

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

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

4012 Prispevek za zaposlovanje

540,00

713,43

710,25

131,5

99,6

401200 Prispevek za zaposlovanje

540,00

713,43

710,25

131,5

99,6

4013 Prispevek za starševsko varstvo

900,00

1.023,71

1.018,88

113,2

99,5

900,00

1.023,71

1.018,88

113,2

99,5

15.820,00

14.644,50

14.643,89

92,6

100,0

15.820,00

14.644,50

14.643,89

92,6

100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
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v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

3.756.295,22

4.180.402,47

3.997.842,61

106,4

95,6

287.554,76

270.196,88

202.880,64

70,6

75,1

402000 Pisarniški material in storitve

13.898,56

10.630,40

9.139,33

65,8

86,0

402001 Čistilni material in storitve

26.105,26

24.443,26

24.150,62

92,5

98,8

3.000,00

2.705,97

2.705,96

90,2

100,0
83,4

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Indeks

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

20.245,50

15.479,50

12.916,74

63,8

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

99.428,19

100.428,19

65.594,48

66,0

65,3

0,00

1.171,20

1.171,20

---

100,0

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

18.000,00

17.850,00

17.500,90

97,2

98,0

402009 Izdatki za reprezentanco

29.548,78

25.259,08

12.061,99

40,8

47,8

4.000,00

0,00

0,00

0,0

---

73.328,47

72.229,28

57.639,42

78,6

79,8

74.000,00

74.751,64

74.736,45

101,0

100,0

70.000,00

70.000,00

69.984,81

100,0

100,0

4.000,00

4.751,64

4.751,64

118,8

100,0

250.714,50

230.131,17

221.217,51

88,2

96,1

167.584,74

155.669,67

150.870,69

90,0

96,9

25.407,96

22.162,95

19.974,68

78,6

90,1

7.355,00

7.540,74

6.297,15

85,6

83,5

402204 Odvoz smeti

10.250,00

10.263,66

10.119,13

98,7

98,6

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

12.840,00

16.554,81

16.136,72

125,7

97,5

402206 Poštnina in kurirske storitve

26.716,80

16.771,31

16.651,11

62,3

99,3

560,00

1.168,03

1.168,03

208,6

100,0

80,8

402007 Računalniške storitve

402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom
402099 Drugi splošni material in storitve

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

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

402299 Druge storitve komunikacij in komunale

4023 Prevozni stroški in storitve

40.152,63

39.038,67

31.553,20

78,6

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

7.800,00

7.800,00

5.038,05

64,6

64,6

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

5.000,00

5.000,00

2.303,01

46,1

46,1

402304 Pristojbine za registracijo vozil

1.000,00

1.000,00

710,73

71,1

71,1

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

4.597,63

4.597,63

4.585,42

99,7

99,7

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane
402399 Drugi prevozni in transportni stroški

4024 Izdatki za službena potovanja

555,00

555,00

440,00

79,3

79,3

21.200,00

20.086,04

18.475,99

87,2

92,0

38,3

8.065,00

6.049,22

2.314,21

28,7

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

400,00

400,00

32,04

8,0

8,0

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi

320,00

320,00

0,00

0,0

0,0

6.509,00

4.269,00

1.952,15

30,0

45,7

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

402402 Stroški prevoza v državi

316,00

468,00

223,00

70,6

47,7

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja

420,00

492,22

107,02

25,5

21,7
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4025 Tekoče vzdrževanje
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

2.608.320,73

2.959.641,21

2.916.074,27

111,8

79.033,00

59.690,20

59.182,30

74,9

99,2

120.000,00

144.834,26

144.822,12

120,7

100,0
99,3

Indeks

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)
98,5

3.500,00

1.921,30

1.908,71

54,5

2.270.712,85

2.611.957,94

2.573.431,80

113,3

98,5

402504 Zavarovalne premije za objekte

20.804,88

20.869,91

20.869,91

100,3

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

12.100,00

6.907,67

6.845,28

56,6

99,1

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

64.570,00

58.825,20

55.028,98

85,2

93,6

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

35.000,00

52.000,00

51.400,03

146,9

98,9

2.600,00

2.634,73

2.585,14

99,4

98,1

32.500,00

35.956,76

26.930,87

82,9

74,9

20.000,00

20.000,00

12.000,00

60,0

60,0

4.500,00

5.033,76

5.033,76

111,9

100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

4026 Poslovne najemnine in zakupnine
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte
402604 Najem strojne računalniške opreme

5.000,00

3.500,00

2.675,04

53,5

76,4

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

3.000,00

7.423,00

7.222,07

240,7

97,3

14.700,00

141.647,89

138.012,87

938,9

97,4

0,00

126.947,89

126.947,89

---

100,0

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

4029 Drugi operativni odhodki

14.700,00

14.700,00

11.064,98

75,3

75,3

440.287,60

422.989,03

384.122,59

87,2

90,8

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

100,0

402901 Plačila avtorskih honorarjev

1.000,00

1.000,00

285,61

28,6

28,6

18.264,56

18.044,80

15.167,67

83,0

84,1

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

700,00

914,16

914,16

130,6

100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

104.981,91

101.708,82

78.683,38

75,0

77,4

5.240,00

6.996,01

6.716,01

128,2

96,0
100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI
402999 Drugi operativni odhodki
4029992 NEGATIVNE OBRESTI EZR
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402931 Plačila bančnih storitev

25.000,00

23.431,08

23.431,06

93,7

225.434,74

198.705,59

188.558,34

83,6

94,9

6.000,00

5.080,98

5.080,98

84,7

100,0

9.334,00

9.364,80

9.364,80

100,3

100,0

25.000,00

39.212,52

39.212,52

156,9

100,0

215,00

190,99

123,05

57,2

64,4

2.000,00

1.221,89

631,03

31,6

51,6

402937 Stroški davčnih postopkov

9.000,00

9.000,00

7.904,07

87,8

87,8

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev

6.117,39

6.117,39

6.049,91

98,9

98,9
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

35.000,00

33.996,04

30.717,70

87,8

90,4

35.000,00

33.996,04

30.717,70

87,8

90,4

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam

1.000,00

0,00

0,00

0,0

---

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

34.000,00

33.996,04

30.717,70

90,4

90,4

390.000,00

265.568,78

220.423,95

56,5

83,0

150.000,00

45.098,82

0,00

0,0

0,0

150.000,00

45.098,82

0,00

0,0

0,0

240.000,00

220.469,96

220.423,95

91,8

100,0

240.000,00

220.469,96

220.423,95

91,8

100,0

8.202.821,26

7.963.282,38

7.694.720,75

93,8

96,6

515.457,64

520.643,79

520.642,15

101,0

100,0

368.457,64

373.643,79

373.643,79

101,4

100,0

368.457,64

373.643,79

373.643,79

101,4

100,0

147.000,00

147.000,00

146.998,36

100,0

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija

4091 Proračunska rezerva
409100 Proračunska rezerva

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

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Indeks

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

71.000,00

71.000,00

70.998,36

100,0

100,0

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

76.000,00

76.000,00

76.000,00

100,0

100,0

4.717.208,98

4.447.892,92

4.361.953,41

92,5

98,1

66.000,00

66.000,00

56.000,00

84,9

84,9

66.000,00

66.000,00

56.000,00

84,9

84,9

30.000,00

30.000,00

26.187,55

87,3

87,3

30.000,00

30.000,00

26.187,55

87,3

87,3

36.000,00

33.937,58

33.937,58

94,3

100,0

36.000,00

33.937,58

33.937,58

94,3

100,0

4119 Drugi transferi posameznikom

4.585.208,98

4.317.955,34

4.245.828,28

92,6

98,3

411900 Regresiranje prevozov v šolo

740.000,00

611.199,82

596.170,33

80,6

97,5

19.000,00

19.000,00

18.990,00

100,0

100,0

507.000,00

491.800,00

461.367,75

91,0

93,8

58.000,00

60.610,00

60.138,86

103,7

99,2

2.734.400,00

2.643.327,44

2.640.056,12

96,6

99,9

411922 Izplačila družinskemu pomočniku

169.808,98

120.649,52

104.941,48

61,8

87,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

357.000,00

371.368,56

364.163,74

102,0

98,1

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
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ZAKLJUČNI
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(1)

(2)

(3)

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

479.252,00

481.856,40

459.901,74

96,0

95,4

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

479.252,00

481.856,40

459.901,74

96,0

95,4

479.252,00

481.856,40

459.901,74

96,0

95,4

2.490.902,64

2.512.889,27

2.352.223,45

94,4

93,6

61.835,00

58.122,06

56.124,63

90,8

96,6

61.835,00

58.122,06

56.124,63

90,8

96,6

14.350,00

14.350,00

14.349,96

100,0

100,0

14.350,00

14.350,00

14.349,96

100,0

100,0

2.401.555,49

2.428.614,05

2.279.746,10

94,9

93,9

890.593,35

872.971,99

809.615,24

90,9

92,7

3.921,00

3.130,20

2.938,29

74,9

93,9

1.506.759,78

1.552.218,32

1.466.973,86

97,4

94,5

281,36

293,54

218,71

77,7

74,5

13.162,15

11.803,16

2.002,76

15,2

17,0

13.162,15

11.803,16

2.002,76

15,2

17,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

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

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

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

Indeks

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)
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VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

7.442.682,36

7.260.939,80

6.205.887,74

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7.442.682,36

7.260.939,80

6.205.887,74

83,4

85,5

306.500,00

306.500,00

306.500,00

100,0

100,0

306.500,00

306.500,00

306.500,00

100,0

100,0

22.000,00

21.700,00

0,00

0,0

0,0

22.000,00

21.700,00

0,00

0,0

0,0

396.176,70

421.987,51

405.927,38

102,5

96,2

2.000,00

6.742,51

6.742,51

337,1

100,0
100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4200 Nakup zgradb in prostorov
420000 Nakup poslovnih stavb

4201 Nakup prevoznih sredstev
420101 Nakup avtomobilov

4202 Nakup opreme
420200 Nakup pisarniškega pohištva
420201 Nakup pisarniške opreme
420202 Nakup strojne računalniške opreme
420204 Nakup drugega pohištva
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

Indeks

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)
83,4

85,5

4.000,00

4.119,92

4.119,92

103,0

10.000,00

8.986,75

8.968,60

89,7

99,8

4.200,53

14.191,96

14.191,96

337,9

100,0

7.907,20

7.907,20

7.907,20

100,0

100,0

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

38.400,00

37.488,03

37.487,97

97,6

100,0

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

25.300,00

42.325,70

38.456,28

152,0

90,9

500,00

276,62

48,82

9,8

17,7

420233 Nakup gasilske opreme
420238 Nakup telekomunikacijske opreme

5.706,00

35.709,24

33.436,63

586,0

93,6

10.000,00

16.370,80

16.250,40

162,5

99,3

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

165.000,00

153.000,00

144.528,76

87,6

94,5

420299 Nakup druge opreme in napeljav

123.162,97

94.868,78

93.788,33

76,2

98,9

4.138.314,84

4.044.535,16

3.468.776,10

83,8

85,8

50.000,00

81.030,08

81.030,08

162,1

100,0

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420400 Priprava zemljišča
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
420600 Nakup zemljišč

4207 Nakup nematerialnega premoženja
420703 Nakup licenčne programske opreme

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

240.000,00

148.374,06

137.446,86

57,3

92,6

3.848.314,84

3.815.131,02

3.250.299,16

84,5

85,2

1.211.902,57

1.270.534,98

1.038.128,48

85,7

81,7

1.211.902,57

1.270.534,98

1.038.128,48

85,7

81,7

426.000,00

426.000,00

326.347,46

76,6

76,6

426.000,00

426.000,00

326.347,46

76,6

76,6

0,00

2.318,00

2.318,00

---

100,0

0,00

2.318,00

2.318,00

---

100,0

941.788,25

767.364,15

657.890,32

69,9

85,7

420801 Investicijski nadzor

113.602,43

108.795,36

75.796,56

66,7

69,7

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

778.185,82

637.083,95

562.926,92

72,3

88,4

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

50.000,00

21.484,84

19.166,84

38,3

89,2
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

612.549,81

729.037,67

597.831,30

97,6

82,0

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

112.500,00

97.731,56

97.730,56

86,9

100,0

112.500,00

97.731,56

97.730,56

86,9

100,0

112.500,00

97.731,56

97.730,56

86,9

100,0

500.049,81

631.306,11

500.100,74

100,0

79,2

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

500.049,81

631.306,11

500.100,74

100,0

79,2

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

500.049,81

631.306,11

500.100,74

100,0

79,2

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Indeks

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I. - II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJKL

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

-1.071.368,02

-1.071.364,06

146.807,24

---

---

-1.036.368,02

-1.037.368,02

177.524,94

---

---

3.232.027,31

3.085.515,36

(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)

3.856.137,28 119,3 125,0

(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

Stran 12 od 14

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

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

0,00

0,00

0,00

---

---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

0,00

0,00

---

---

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

0,00

0,00

---

---

0,00

0,00

0,00

---

---

0,00

0,00

0,00

---

---

0,00

0,00

0,00

---

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

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

Indeks

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

Stran 13 od 14

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

0,00

0,00

0,00

---

---

50 ZADOLŽEVANJE

0,00

0,00

0,00

---

---

500 Domače zadolževanje

0,00

0,00

0,00

---

---

0,00

0,00

0,00

---

---

0,00

0,00

0,00

---

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

Indeks

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

667.300,38

667.304,34

667.304,34

55 ODPLAČILA DOLGA

667.300,38

667.304,34

667.304,34

100,0

100,0

550 Odplačila domačega dolga

667.300,38

667.304,34

667.304,34

100,0

100,0

452.658,12

452.662,08

452.662,08

100,0

100,0

452.658,12

452.662,08

452.662,08

100,0

100,0

214.642,26

214.642,26

214.642,26

100,0

100,0

214.642,26

214.642,26

214.642,26

100,0

100,0

-520.497,10

29,9

29,9

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

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

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

-1.738.668,40

-1.738.668,40

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-667.300,38

-667.304,34

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

1.071.368,02

1.071.364,06

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

1.996.843,31

1.996.843,31

100,0 100,0

-667.304,34 100,0 100,0
-146.807,24

---

---

1.996.843,31

Stran 14 od 14

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021
II. POSEBNI DEL
Realizacija proračuna Občine Sevnica za obdobje od 01.01.2021 do 31.12.2021

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

OBČINSKI SVET

77.000,00

77.000,00

57.807,42

75,1

75,1

01

POLITIČNI SISTEM

77.000,00

77.000,00

57.807,42

75,1

75,1

0101

Politični sistem

77.000,00

77.000,00

57.807,42

75,1

75,1

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

77.000,00

77.000,00

57.807,42

75,1

75,1

48.000,00

48.000,00

33.541,38

69,9

69,9

48.000,00

48.000,00

33.541,38

69,9

69,9

6.000,00

6.000,00

4.172,60

69,5

69,5

6.000,00

6.000,00

4.172,60

69,5

69,5

23.000,00

23.000,00

20.093,44

87,4

87,4

23.000,00

23.000,00

20.093,44

87,4

87,4

Stran: 1 od 53

A. Bilanca odhodkov
2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

NADZORNI ODBOR

9.290,00

9.290,00

3.882,95

41,8

41,8

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

9.290,00

9.290,00

3.882,95

41,8

41,8

0203

Fiskalni nadzor

9.290,00

9.290,00

3.882,95

41,8

41,8

9.290,00

9.290,00

3.882,95

41,8

41,8

3.850,00

3.850,00

2.417,24

62,8

62,8

3.850,00

3.850,00

2.417,24

62,8

62,8

150,00

150,00

0,00

0,0

0,0

150,00

150,00

0,00

0,0

0,0

5.290,00

5.290,00

1.465,71

27,7

27,7

5.050,00

5.050,00

1.465,71

29,0

29,0

240,00

240,00

0,00

0,0

0,0

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

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora
402402 Stroški prevoza v državi

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

Stran: 2 od 53

A. Bilanca odhodkov
3000 - ŽUPAN

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

ŽUPAN

419.570,15

330.005,56

236.404,84

56,3

71,6

01

POLITIČNI SISTEM

174.648,00

177.484,59

151.818,79

86,9

85,5

0101

Politični sistem

174.648,00

177.484,59

151.818,79

86,9

85,5

174.648,00

177.484,59

151.818,79

86,9

85,5

65.698,00

67.534,59

66.071,52

100,6

97,8

40.621,00

40.621,00

40.484,72

99,7

99,7

2.600,00

4.652,57

4.652,34

178,9

100,0

400100 Regres za letni dopust

941,00

1.050,00

1.050,00

111,6

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

707,00

817,00

816,64

115,5

100,0

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

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

500,00

390,00

351,48

70,3

90,1

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.900,00

3.995,00

3.994,63

102,4

100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

3.000,00

3.000,00

2.960,98

98,7

98,7

250,00

250,00

239,23

95,7

95,7

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

30,00

30,00

27,10

90,3

90,3

401300 Prispevek za starševsko varstvo

50,00

50,00

45,17

90,3

90,3

320,00

385,00

384,51

120,2

99,9

50,00

50,00

0,00

0,0

0,0

3.359,00

2.619,00

1.439,70

42,9

55,0

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

16,00

168,00

168,00

---

100,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja

20,00

92,22

92,22

461,1

100,0

9.334,00

9.364,80

9.364,80

100,3

100,0

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi

402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom

01302 Materialni stroški urada župana

108.950,00

109.950,00

85.747,27

78,7

78,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

75.000,00

76.000,00

64.532,20

86,0

84,9

402009 Izdatki za reprezentanco

15.750,00

15.750,00

8.892,00

56,5

56,5

402099 Drugi splošni material in storitve

18.200,00

18.200,00

12.323,07

67,7

67,7
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A. Bilanca odhodkov
3000 - ŽUPAN

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

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

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18305 Transferi neprofitnim organizacijam

20.000,00

20.000,00

14.793,61

74,0

74,0

20.000,00

20.000,00

14.793,61

74,0

74,0

20.000,00

20.000,00

14.793,61

74,0

74,0

20.000,00

20.000,00

14.793,61

74,0

74,0

20.000,00

20.000,00

14.793,61

74,0

74,0

74.922,15

87.422,15

69.792,44

93,2

79,8

67.260,00

79.760,00

69.792,44

103,8

87,5

67.260,00

79.760,00

69.792,44

103,8

87,5
87,5

67.260,00

79.760,00

69.792,44

103,8

402999 Drugi operativni odhodki

16.260,00

21.260,00

20.317,44

125,0

95,6

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

51.000,00

57.300,00

48.275,00

94,7

84,3

0,00

1.200,00

1.200,00

---

100,0

7.662,15

7.662,15

0,00

0,0

0,0

7.662,15

7.662,15

0,00

0,0

0,0

7.662,15

7.662,15

0,00

0,0

0,0

7.662,15

7.662,15

0,00

0,0

0,0

150.000,00

45.098,82

0,00

0,0

0,0

150.000,00

45.098,82

0,00

0,0

0,0

150.000,00

45.098,82

0,00

0,0

0,0

150.000,00

45.098,82

0,00

0,0

0,0

150.000,00

45.098,82

0,00

0,0

0,0

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

1805

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

Šport in prostočasne aktivnosti

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

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303

Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija
23410 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija
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A. Bilanca odhodkov
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001

OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

2.434.510,00

2.634.944,71

2.438.887,28 100,2

92,6

13.000,00

10.442,00

9.801,82

75,4

93,9

13.000,00

10.442,00

9.801,82

75,4

93,9

13.000,00

10.442,00

9.801,82

75,4

93,9

13.000,00

10.442,00

9.801,82

75,4

93,9

13.000,00

10.442,00

9.801,82

75,4

93,9

1.797.553,00

2.020.745,71

1.951.240,62 108,6

96,6

1.797.553,00

2.020.745,71

1.951.240,62

108,6

96,6

1.494.228,92

1.698.769,22

1.677.446,75

112,3

98,7

1.120.745,00

1.217.971,45

1.217.936,48

108,7

100,0

828.216,83

813.371,30

813.371,30

98,2

100,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

42.000,00

119.237,45

119.237,28

283,9

100,0

400100 Regres za letni dopust

31.994,00

35.700,50

35.700,00

111,6

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

27.000,00

29.208,00

29.207,72

108,2

100,0

9.500,00

10.058,00

10.057,93

105,9

100,0

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

19.285,17

20.697,17

20.697,07

107,3

100,0

400400 Sredstva za nadurno delo

10.000,00

20.264,00

20.263,70

202,6

100,0

289,00

578,00

577,52

199,8

99,9

0,00

250,00

218,25

---

87,3

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

75.500,00

83.672,86

83.672,69

110,8

100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

55.600,00

63.858,12

63.857,70

114,9

100,0

4.500,00

5.159,41

5.159,08

114,7

100,0

510,00

683,43

683,15

134,0

100,0

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

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

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

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

400900 Jubilejne nagrade
400999 Drugi izdatki zaposlenim

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 Prispevek za zaposlovanje
401300 Prispevek za starševsko varstvo
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

850,00

973,71

973,71

114,6

100,0

15.500,00

14.259,50

14.259,38

92,0

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

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

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

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

59.096,43

51.972,90

49.574,01

83,9

402000 Pisarniški material in storitve

11.902,37

9.042,87

8.355,44

70,2

92,4

402001 Čistilni material in storitve

25.965,26

24.303,26

24.084,42

92,8

99,1

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

3.000,00

2.705,97

2.705,96

90,2

100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

4.500,00

2.292,00

2.245,06

49,9

98,0

402009 Izdatki za reprezentanco

2.000,00

1.400,00

156,59

7,8

11,2

11.728,80

12.228,80

12.026,54

102,5

98,4

95,7

402099 Drugi splošni material in storitve

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU

95,4

103.534,74

87.878,03

84.138,09

81,3

402200 Električna energija

39.034,74

30.656,74

29.040,02

74,4

94,7

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

15.000,00

15.000,00

14.469,29

96,5

96,5
80,2

402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve

06423 Prevozni stroški in storitve OU

6.000,00

6.000,00

4.811,83

80,2

10.000,00

10.000,00

9.933,03

99,3

99,3

9.500,00

13.000,00

12.662,99

133,3

97,4

24.000,00

13.221,29

13.220,93

55,1

100,0

17.152,63

17.152,63

11.447,90

66,7

66,7

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

6.000,00

6.000,00

3.408,74

56,8

56,8

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

5.000,00

5.000,00

2.303,01

46,1

46,1

402304 Pristojbine za registracijo vozil

1.000,00

1.000,00

710,73

71,1

71,1

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

4.597,63

4.597,63

4.585,42

99,7

99,7

555,00

555,00

440,00

79,3

79,3

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

06424 Izdatki za službena potovanja OU

4.470,00

2.970,00

614,29

13,7

20,7

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

350,00

350,00

32,04

9,2

9,2

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi

320,00

320,00

0,00

0,0

0,0

3.000,00

1.500,00

512,45

17,1

34,2

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

300,00

300,00

55,00

18,3

18,3

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja

400,00

400,00

14,80

3,7

3,7

402402 Stroški prevoza v državi
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(1)
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Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

127.395,12

262.702,15

257.611,35

202,2

98,1

0,00

1.171,20

1.171,20

---

100,0

18.000,00

17.850,00

17.500,90

97,2

98,0

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

3.500,00

1.921,30

1.908,71

54,5

99,3

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

4.500,00

5.033,76

5.033,76

111,9

100,0

402007 Računalniške storitve
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

0,00

126.947,89

126.947,89

---

100,0

402901 Plačila avtorskih honorarjev

402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov

1.000,00

1.000,00

285,61

28,6

28,6

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

3.500,00

2.966,24

1.321,99

37,8

44,6

700,00

914,16

914,16

130,6

100,0

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

5.000,00

6.756,01

6.716,01

134,3

99,4

25.000,00

39.212,52

39.212,52

156,9

100,0

402931 Plačila bančnih storitev

2.000,00

1.221,89

631,03

31,6

51,6

402937 Stroški davčnih postopkov

9.000,00

9.000,00

7.904,07

87,8

87,8

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

25.000,00

23.431,08

23.431,06

93,7

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

24.195,12

20.195,12

19.551,46

80,8

96,8

6.000,00

5.080,98

5.080,98

84,7

100,0

61.835,00

58.122,06

56.124,63

90,8

96,6

61.835,00

58.122,06

56.124,63

90,8

96,6

303.324,08

321.976,49

273.793,87

90,3

85,0

249.666,88

257.279,11

231.493,37

92,7

90,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

70.000,00

54.789,20

54.789,11

78,3

100,0

402504 Zavarovalne premije za objekte

20.804,88

20.869,91

20.869,91

100,3

100,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

11.000,00

6.000,00

5.952,97

54,1

99,2

5.000,00

3.958,00

3.692,60

73,9

93,3

35.000,00

52.000,00

51.400,03

146,9

98,9

402604 Najem strojne računalniške opreme

5.000,00

3.500,00

2.675,04

53,5

76,4

420401 Novogradnje

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

80.000,00

93.300,00

92.113,71

115,1

98,7

2.000,00

2.000,00

0,00

0,0

0,0

15.862,00

15.862,00

0,00

0,0

0,0

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

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

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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06441 Nakup osnovnih sredstev
420101 Nakup avtomobilov
420200 Nakup pisarniškega pohištva
420201 Nakup pisarniške opreme
420202 Nakup strojne računalniške opreme
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420233 Nakup gasilske opreme
420238 Nakup telekomunikacijske opreme
420703 Nakup licenčne programske opreme

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

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

50.657,20

57.274,38

35.078,43

69,3

22.000,00

21.700,00

0,00

0,0

61,3
0,0

2.000,00

6.742,51

6.742,51

337,1

100,0
100,0

4.000,00

4.119,92

4.119,92

103,0

10.000,00

8.986,75

8.968,60

89,7

99,8

7.907,20

7.907,20

7.907,20

100,0

100,0
17,7

500,00

276,62

48,82

9,8

4.250,00

5.223,38

4.973,38

117,0

95,2

0,00

2.318,00

2.318,00

---

100,0

3.000,00

7.423,00

7.222,07

240,7

97,3

3.000,00

7.423,00

7.222,07

240,7

97,3

623.957,00

603.757,00

477.844,84

76,6

79,2

70.000,00

70.000,00

69.984,81

100,0

100,0

70.000,00

70.000,00

69.984,81

100,0

100,0

70.000,00

70.000,00

69.984,81

100,0

100,0

70.000,00

70.000,00

69.984,81

100,0

100,0

117.957,00

97.757,00

75.119,92

63,7

76,8

117.957,00

97.757,00

75.119,92

63,7

76,8

117.957,00

97.757,00

75.119,92

63,7

76,8

0,00

10.000,00

10.000,00

---

100,0

420401 Novogradnje

50.000,00

15.800,00

10.491,11

21,0

66,4

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

56.000,00

56.000,00

43.671,81

78,0

78,0

16459 GEODETSKE STORITVE
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

1603

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16407 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

420801 Investicijski nadzor

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

6.957,00

10.957,00

10.957,00

157,5

100,0
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1606

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

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

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

436.000,00

436.000,00

332.740,11

76,3

76,3

436.000,00

436.000,00

332.740,11

76,3

76,3

436.000,00

436.000,00

332.740,11

76,3

76,3

10.000,00

10.000,00

6.392,65

63,9

63,9

426.000,00

426.000,00

326.347,46

76,6

76,6
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4002

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

ODDELEK ZA FINANCE

35.000,00

33.996,04

30.717,70

87,8

90,4

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

35.000,00

33.996,04

30.717,70

87,8

90,4

2201

Servisiranje javnega dolga

35.000,00

33.996,04

30.717,70

87,8

90,4

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

35.000,00

33.996,04

30.717,70

87,8

90,4

35.000,00

33.996,04

30.717,70

87,8

90,4

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam

1.000,00

0,00

0,00

0,0

---

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

34.000,00

33.996,04

30.717,70

90,4

90,4
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4003

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

7.313.979,54

7.489.687,37

353.500,00

360.188,21

353.500,00

360.188,21

360.187,20

101,9

100,0

38.500,00

38.107,35

38.107,35

99,0

100,0

5.000,00

4.971,24

4.971,24

99,4

100,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve

4.000,00

4.751,64

4.751,64

118,8

100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav

1.000,00

219,60

219,60

22,0

100,0

23.000,00

22.636,11

22.636,11

98,4

100,0

23.000,00

22.636,11

22.636,11

98,4

100,0

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,0

100,0

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,0

100,0

315.000,00

322.080,86

322.079,85

102,3

100,0

215.000,00

236.849,30

236.849,29

110,2

100,0

215.000,00

236.849,30

236.849,29

110,2

100,0

100.000,00

85.231,56

85.230,56

85,2

100,0

100.000,00

85.231,56

85.230,56

85,2

100,0

14.350,00

17.219,42

14.561,89 101,5

84,6

14.350,00

17.219,42

14.561,89

101,5

84,6

14.350,00

17.219,42

14.561,89

101,5

84,6

350,00

350,00

54,68

15,6

15,6

350,00

350,00

54,68

15,6

15,6

14.000,00

16.869,42

14.507,21

103,6

86,0

14.000,00

16.869,42

14.507,21

103,6

86,0

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito
402999 Drugi operativni odhodki

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

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

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

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

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

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

6.782.270,45

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

92,7

90,6

360.187,20 101,9 100,0
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11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104

Gozdarstvo

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

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204

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

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

12403 VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

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

50.000,00

54.450,19

50.000,00

54.450,19

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

54.450,19 108,9 100,0
54.450,19

108,9

100,0

50.000,00

54.450,19

54.450,19

108,9

100,0

50.000,00

54.450,19

54.450,19

108,9

100,0

50.000,00

54.450,19

54.450,19

108,9

100,0

44.872,61

43.890,00

43.890,00

44.872,61

43.890,00

43.890,00

97,8

100,0

44.872,61

43.890,00

43.890,00

97,8

100,0

7.082,61

6.100,00

6.100,00

86,1

100,0

7.082,61

6.100,00

6.100,00

86,1

100,0

37.790,00

37.790,00

37.790,00

100,0

100,0

37.790,00

37.790,00

37.790,00

100,0

100,0

3.199.835,01

3.128.879,21

3.015.842,10

94,3

96,4

3.195.379,01

3.093.184,35

2.982.170,46

93,3

96,4

1.213.360,26

1.292.147,03

1.292.147,03

106,5

100,0

1.213.360,26

1.292.147,03

1.292.147,03

106,5

100,0

1.213.360,26

1.292.147,03

1.292.147,03

106,5

100,0

97,8 100,0
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

1.645.868,75

1.404.878,58

1.297.122,16

78,8

92,3

1.528.508,75

1.323.146,60

1.227.282,08

80,3

92,8

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

7.561,76

7.561,76

0,00

0,0

0,0

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

38.400,00

37.488,03

37.487,97

97,6

100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1.437.119,81

1.232.669,63

1.167.178,31

81,2

94,7

420801 Investicijski nadzor

22.713,59

22.713,59

19.565,80

86,1

86,1

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

22.713,59

22.713,59

3.050,00

13,4

13,4

117.360,00

81.731,98

69.840,08

59,5

85,5

15.000,00

16.784,38

16.784,38

111,9

100,0

102.360,00

64.947,60

53.055,70

51,8

81,7

123.000,00

181.294,74

180.423,06

146,7

99,5

31.000,00

20.617,00

19.750,72

63,7

95,8

2.000,00

2.000,00

1.134,00

56,7

56,7

29.000,00

18.617,00

18.616,72

64,2

100,0

13407 Študije na področju cestne infrastrukture
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

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

13411 Parkirišča

92.000,00

160.677,74

160.672,34

174,6

100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

70.000,00

110.216,74

110.216,74

157,5

100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

22.000,00

50.461,00

50.455,60

229,3

100,0

213.150,00

214.864,00

212.478,21

99,7

98,9

98.150,00

98.150,00

96.165,78

98,0

98,0

98.150,00

98.150,00

96.165,78

98,0

98,0

40.000,00

43.600,00

43.598,47

109,0

100,0

40.000,00

43.600,00

43.598,47

109,0

100,0

75.000,00

73.114,00

72.713,96

97,0

99,5

75.000,00

73.114,00

72.713,96

97,0

99,5

13029004 Cestna razsvetljava
13414 Tokovina za javno razsvetljavo
402200 Električna energija

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
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2021
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(1)
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Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1306

Telekomunikacije in pošta

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

13441 Razvoj pametnega mesta
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15401 Ravnanje z odpadki
402999 Drugi operativni odhodki
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

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

15411 Gradnja kanalizacij in ČN
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

4.456,00

35.694,86

4.456,00
1.456,00

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

33.671,64

755,7

94,3

35.694,86

33.671,64

755,7

94,3

30.485,86

28.463,25

---

93,4

1.456,00

30.485,86

28.463,25

---

93,4

3.000,00

5.209,00

5.208,39

173,6

100,0

3.000,00

5.209,00

5.208,39

173,6

100,0

963.763,09

933.801,28

812.268,79

84,3

87,0

830.063,09

855.101,28

764.056,23

92,1

89,4

51.000,00

37.323,35

37.318,35

73,2

100,0

51.000,00

37.323,35

37.318,35

73,2

100,0

1.000,00

0,00

0,00

0,0

---

50.000,00

37.323,35

37.318,35

74,6

100,0

779.063,09

817.777,93

726.737,88

93,3

88,9

199.762,63

187.381,83

187.381,83

93,8

100,0

184.762,63

187.381,83

187.381,83

101,4

100,0

15.000,00

0,00

0,00

0,0

---

549.183,07

579.301,85

488.329,28

88,9

84,3

2.588,38

2.588,38

0,00

0,0

0,0

183.695,01

186.261,96

186.261,96

101,4

100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

107.571,49

163.933,38

77.740,73

72,3

47,4

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

215.000,00

212.272,94

212.233,59

98,7

100,0

420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15414 Gospodarske javne službe
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.151,43

2.151,43

0,00

0,0

0,0

35.176,76

12.093,76

12.093,00

34,4

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN

25.117,39

46.094,25

46.026,77

183,3

6.117,39

6.117,39

6.049,91

98,9

98,9

19.000,00

39.976,86

39.976,86

210,4

100,0

133.700,00

78.700,00

48.212,56

36,1

61,3

133.700,00

78.700,00

48.212,56

36,1

61,3

133.700,00

78.700,00

48.212,56

36,1

61,3

3.700,00

3.700,00

3.645,00

98,5

98,5

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

90.000,00

63.000,00

35.013,74

38,9

55,6

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

40.000,00

12.000,00

9.553,82

23,9

79,6

2.447.658,83

2.730.789,10

2.260.646,33

92,4

82,8

130.400,00

64.006,84

54.484,29

41,8

85,1

50.000,00

21.484,84

19.166,84

38,3

89,2

50.000,00

21.484,84

19.166,84

38,3

89,2

50.000,00

21.484,84

19.166,84

38,3

89,2

80.400,00

42.522,00

35.317,45

43,9

83,1

80.400,00

42.522,00

35.317,45

43,9

83,1

80.400,00

42.522,00

35.317,45

43,9

83,1

1.975.258,83

2.326.501,89

1.866.065,81

94,5

80,2

1.449.958,83

1.544.892,22

1.109.721,63

76,5

71,8

113.000,00

110.500,00

104.594,63

92,6

94,7

19.000,00

15.500,00

13.761,63

72,4

88,8

3.000,00

0,00

0,00

0,0

---

91.000,00

95.000,00

90.833,00

99,8

95,6

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

1504

Upravljanje in nadzor vodnih virov

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

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

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

1603

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

Komunalna dejavnost

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

99,9
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16413 Investicije v vodooskrbne sisteme

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

1.336.958,83

1.434.392,22

1.005.127,00

75,2

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

10.374,05

10.374,05

0,00

0,0

0,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

13.980,00

9.480,00

7.968,72

57,0

84,1
71,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

70,1

1.253.793,55

1.366.323,80

970.120,48

77,4

420801 Investicijski nadzor

20.068,97

23.997,37

7.187,80

35,8

30,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

38.742,26

24.217,00

19.850,00

51,2

82,0

25.300,00

24.100,00

23.537,18

93,0

97,7

25.300,00

24.100,00

23.537,18

93,0

97,7

25.300,00

24.100,00

23.537,18

93,0

97,7

500.000,00

757.509,67

732.807,00

146,6

96,7

500.000,00

757.509,67

732.807,00

146,6

96,7

500.000,00

739.283,97

717.887,90

143,6

97,1

0,00

18.225,70

14.919,10

---

81,9

250.000,00

226.386,83

226.324,69

90,5

100,0

80.000,00

47.106,63

47.056,63

58,8

99,9

80.000,00

47.106,63

47.056,63

58,8

99,9

80.000,00

47.106,63

47.056,63

58,8

99,9

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

170.000,00

179.280,20

179.268,06

105,5

100,0

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

120.000,00

144.834,26

144.822,12

120,7

100,0

120.000,00

144.834,26

144.822,12

120,7

100,0

50.000,00

34.445,94

34.445,94

68,9

100,0

50.000,00

34.445,94

34.445,94

68,9

100,0

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti
16418 Urejanje javnih površin
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

16442 Subvencije za spodbujanje gradenj
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
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1606

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

92.000,00

113.893,54

113.771,54

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)
123,7

99,9

92.000,00

113.893,54

113.771,54

123,7

99,9

92.000,00

113.893,54

113.771,54

123,7

99,9

420400 Priprava zemljišča

50.000,00

81.030,08

81.030,08

162,1

100,0

420401 Novogradnje

40.000,00

31.375,06

31.253,06

78,1

99,6

2.000,00

1.488,40

1.488,40

74,4

100,0

240.000,00

220.469,96

220.423,95

240.000,00

220.469,96

220.423,95

91,8

100,0

240.000,00

220.469,96

220.423,95

91,8

100,0

240.000,00

220.469,96

220.423,95

91,8

100,0

240.000,00

220.469,96

220.423,95

91,8

100,0

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

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

91,8 100,0
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4004

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

8.916.498,43

8.796.072,52

8.373.488,84

93,9

95,2

55.000,00

55.000,00

48.159,56

87,6

87,6

55.000,00

55.000,00

48.159,56

87,6

87,6

55.000,00

55.000,00

48.159,56

87,6

87,6

55.000,00

55.000,00

48.159,56

87,6

87,6

55.000,00

55.000,00

48.159,56

87,6

87,6

358.850,00

357.788,01

345.845,88

96,4

96,7

16.000,00

22.168,00

20.136,65

125,9

90,8

16.000,00

22.168,00

20.136,65

125,9

90,8

17401 Oprema za zdravstvene namene

6.000,00

5.797,20

3.886,25

64,8

67,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

6.000,00

5.797,20

3.886,25

64,8

67,0

10.000,00

16.370,80

16.250,40

162,5

99,3

10.000,00

16.370,80

16.250,40

162,5

99,3

342.850,00

335.620,01

325.709,23

95,0

97,1

320.850,00

320.850,00

320.849,96

100,0

100,0

14.350,00

14.350,00

14.349,96

100,0

100,0

14.350,00

14.350,00

14.349,96

100,0

100,0

306.500,00

306.500,00

306.500,00

100,0

100,0

306.500,00

306.500,00

306.500,00

100,0

100,0

10403 Javna dela
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav

1707

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

Drugi programi na področju zdravstva

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

17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
420000 Nakup poslovnih stavb

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

22.000,00

14.770,01

4.859,27

22,1

32,9

22.000,00

14.770,01

4.859,27

22,1

32,9

3.000,00

3.000,00

465,16

15,5

15,5

16.000,00

9.682,00

4.343,41

27,2

44,9

3.000,00

2.088,01

50,70

1,7

2,4
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18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

1.570.068,02

1.664.989,05

1.481.839,07

94,4

89,0

92.200,00

85.510,43

76.487,34

83,0

89,5

85.000,00

78.310,43

69.287,34

81,5

88,5

85.000,00

78.310,43

69.287,34

81,5

88,5

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

35.000,00

28.310,43

22.340,43

63,8

78,9

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

40.000,00

47.092,00

44.039,16

110,1

93,5

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

2.908,00

2.907,75

29,1

100,0

7.200,00

7.200,00

7.200,00

100,0

100,0

7.200,00

7.200,00

7.200,00

100,0

100,0

7.200,00

7.200,00

7.200,00

100,0

100,0

Programi v kulturi

741.913,02

743.703,02

698.402,42

94,1

93,9

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

412.771,02

414.561,02

375.407,05

91,0

90,6
90,3

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

1803

18401 Knjižnična dejavnost

388.556,80

388.556,80

350.906,08

90,3

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

268.320,00

268.320,00

249.970,19

93,2

93,2

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

120.000,00

120.000,00

100.699,09

83,9

83,9

236,80

236,80

236,80

100,0

100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

18404 Posavska potujoča knjižnica

24.214,22

26.004,22

24.500,97

101,2

94,2

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

11.636,35

12.226,35

11.320,98

97,3

92,6

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

12.577,87

13.777,87

13.179,99

104,8

95,7

236.142,00

236.142,00

230.454,90

97,6

97,6

236.142,00

236.142,00

230.454,90

97,6

97,6

98.366,00

86.766,00

81.394,78

82,8

93,8

104.276,00

115.876,00

115.861,12

111,1

100,0

33.500,00

33.500,00

33.199,00

99,1

99,1

18039002 Umetniški programi
18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
432300 Investicijski transferi javnim zavodom
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
18039003 Ljubiteljska kultura

87.000,00

87.000,00

86.540,47

99,5

99,5

15.000,00

15.000,00

14.577,05

97,2

97,2

15.000,00

15.000,00

14.577,05

97,2

97,2

72.000,00

72.000,00

71.963,42

100,0

100,0

70.000,00

70.000,00

69.999,96

100,0

100,0

2.000,00

2.000,00

1.963,46

98,2

98,2

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,0

100,0

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,0

100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,0

100,0

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,0

100,0

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,0

100,0

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,0

100,0

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,0

100,0

728.955,00

828.775,60

699.949,31

96,0

84,5

567.758,00

675.778,60

559.329,62

98,5

82,8

399.958,00

509.158,00

396.278,84

99,1

77,8

123.000,00

123.000,00

122.089,19

99,3

99,3

84.164,00

84.164,00

78.726,85

93,5

93,5

160.944,00

169.144,00

168.017,76

104,4

99,3

31.850,00

132.850,00

27.445,04

86,2

20,7

167.800,00

166.620,60

163.050,78

97,2

97,9

1.800,00

1.800,00

1.691,41

94,0

94,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav

36.000,00

18.547,39

18.430,53

51,2

99,4

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

90.000,00

146.273,21

142.928,84

158,8

97,7

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

40.000,00

0,00

0,00

0,0

---

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

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

18039005 Drugi programi v kulturi

1804

Podpora posebnim skupinam

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

1805

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18420 Transferi za športne dejavnosti
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
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
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
19403 Gradnja objektov za predšolsko vzgojo
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

161.197,00

152.997,00

140.619,69

87,2

91,9

161.197,00

152.997,00

140.619,69

87,2

91,9

15.135,00

15.135,00

13.762,99

90,9

90,9

105.854,00

91.954,00

83.001,06

78,4

90,3

38.208,00

43.908,00

43.855,64

114,8

99,9

2.000,00

2.000,00

0,00

0,0

0,0

5.744.771,43

5.582.702,18

5.433.305,08

94,6

97,3

3.599.761,43

3.524.015,64

3.491.948,07

97,0

99,1

3.599.761,43

3.524.015,64

3.491.948,07

97,0

99,1

501.541,43

502.541,43

498.635,32

99,4

99,2

75.000,00

75.000,00

71.109,16

94,8

94,8

412.872,99

413.872,99

413.857,73

100,2

100,0

13.668,44

13.668,44

13.668,43

100,0

100,0

192.320,00

193.404,38

183.071,42

95,2

94,7

90.000,00

78.000,00

73.419,60

81,6

94,1

9.320,00

9.320,00

9.319,65

100,0

100,0

3.000,00

3.000,00

610,00

20,3

20,3

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

10.000,00

8.357,00

83,6

83,6

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

80.000,00

93.084,38

91.365,17

114,2

98,2

2.520.000,00

2.438.169,83

2.429.598,69

96,4

99,7

20.000,00

20.000,00

12.000,00

60,0

60,0

2.500.000,00

2.418.169,83

2.417.598,69

96,7

100,0

200.400,00

183.157,61

181.703,57

90,7

99,2

200.400,00

183.157,61

181.703,57

90,7

99,2

30.000,00

38.000,00

37.965,38

126,6

99,9

30.000,00

38.000,00

37.965,38

126,6

99,9

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

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

19408 Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
19409 Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

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

19416 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

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

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

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

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

19413 Investicijski transferi šolam
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

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

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

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

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

4.000,00

4.000,00

2.788,48

69,7

69,7

4.000,00

4.000,00

2.788,48

69,7

69,7

143.000,00

143.000,00

136.454,48

95,4

95,4

143.000,00

143.000,00

136.454,48

95,4

95,4

3.500,00

3.500,00

3.488,34

99,7

99,7

3.500,00

3.500,00

3.488,34

99,7

99,7

5.000,00

18.242,39

18.242,39

364,9

100,0

5.000,00

18.242,39

18.242,39

364,9

100,0

1.342.010,00

1.384.486,72

1.295.786,42

96,6

93,6

1.089.010,00

1.126.495,16

1.056.326,89

97,0

93,8

0,00

16.000,00

15.911,60

---

99,5

0,00

16.000,00

15.911,60

---

99,5

419.500,00

419.500,00

417.641,09

99,6

99,6

419.500,00

419.500,00

417.641,09

99,6

99,6

300.000,00

308.769,36

286.990,22

95,7

93,0

300.000,00

308.769,36

286.990,22

95,7

93,0

185.000,00

197.715,80

196.943,90

106,5

99,6

185.000,00

197.715,80

196.943,90

106,5

99,6

58.000,00

48.000,00

20.970,29

36,2

43,7

58.000,00

48.000,00

20.970,29

36,2

43,7

16.000,00

16.000,00

4.372,97

27,3

27,3

16.000,00

16.000,00

4.372,97

27,3

27,3

100.000,00

110.000,00

104.009,14

104,0

94,6

100.000,00

110.000,00

104.009,14

104,0

94,6
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19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

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

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

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

1906

Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
411900 Regresiranje prevozov v šolo
411902 Doplačila za šolo v naravi
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

6.510,00

6.510,00

6.510,00

100,0

100,0

6.510,00

6.510,00

6.510,00

100,0

100,0

4.000,00

4.000,00

2.977,68

74,4

74,4

4.000,00

4.000,00

2.977,68

74,4

74,4

253.000,00

257.991,56

239.459,53

94,7

92,8

44.000,00

44.000,00

43.059,51

97,9

97,9

44.000,00

44.000,00

43.059,51

97,9

97,9

209.000,00

213.991,56

196.400,02

94,0

91,8

100.000,00

91.199,00

91.199,00

91,2

100,0

90.000,00

90.000,00

79.883,96

88,8

88,8

4.000,00

9.390,00

7.890,00

197,3

84,0

10.000,00

10.000,00

4.024,50

40,2

40,2

5.000,00

13.402,56

13.402,56

268,1

100,0

803.000,00

674.199,82

645.570,59

80,4

95,8

803.000,00

674.199,82

645.570,59

80,4

95,8

803.000,00

674.199,82

645.570,59

80,4

95,8

740.000,00

611.199,82

596.170,33

80,6

97,5

19.000,00

19.000,00

18.990,00

100,0

100,0

4.000,00

4.000,00

3.635,62

90,9

90,9

40.000,00

40.000,00

26.774,64

66,9

66,9

1.187.808,98

1.135.593,28

1.064.339,25

89,6

93,7

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

66.000,00

66.000,00

56.000,00

84,9

84,9

20029001 Drugi programi v pomoč družini

66.000,00

66.000,00

56.000,00

84,9

84,9

66.000,00

66.000,00

56.000,00

84,9

84,9

66.000,00

66.000,00

56.000,00

84,9

84,9

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok
411103 Darilo ob rojstvu otroka
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2004

Izvajanje programov socialnega varstva

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

20049003 Socialno varstvo starih
20410 Center za socialno delo Sevnica
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

1.121.808,98

1.069.593,28

1.008.339,25

89,9

94,3

169.808,98

120.649,52

104.941,48

61,8

87,0

169.808,98

120.649,52

104.941,48

61,8

87,0

169.808,98

120.649,52

104.941,48

61,8

87,0

805.000,00

798.745,76

757.483,67

94,1

94,8

69.000,00

69.000,00

58.170,16

84,3

84,3

8.000,00

8.000,00

4.180,21

52,3

52,3

61.000,00

61.000,00

53.989,95

88,5

88,5

95,8

736.000,00

729.745,76

699.313,51

95,0

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

507.000,00

491.800,00

461.367,75

91,0

93,8

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

229.000,00

237.945,76

237.945,76

103,9

100,0

94.000,00

97.048,00

92.764,10

98,7

95,6

94.000,00

97.048,00

92.764,10

98,7

95,6

6.000,00

6.438,00

6.437,69

107,3

100,0

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

30.000,00

30.000,00

26.187,55

87,3

87,3

411920 Subvencioniranje stanarin

58.000,00

60.610,00

60.138,86

103,7

99,2

53.000,00

53.150,00

53.150,00

100,3

100,0

25.000,00

25.150,00

25.150,00

100,6

100,0

25.000,00

25.150,00

25.150,00

100,6

100,0

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

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

20404 Dejavnost Rdečega križa

27.000,00

27.000,00

27.000,00

100,0

100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

27.000,00

27.000,00

27.000,00

100,0

100,0

20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

100,0

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

100,0

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

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

1.482.339,06

1.418.717,59

1.219.715,82

82,3

86,0

4.000,00

0,00

0,00

0,0

---

4.000,00

0,00

0,00

0,0

---

4.000,00

0,00

0,00

0,0

---

4.000,00

0,00

0,00

0,0

---

4.000,00

0,00

0,00

0,0

---

384.048,02

371.129,70

368.506,93

96,0

99,3

364.048,02

351.129,70

348.734,61

95,8

99,3

53.000,00

58.065,38

58.063,75

109,6

100,0

11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva

40.000,00

45.065,38

45.063,75

112,7

100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

40.000,00

45.065,38

45.063,75

112,7

100,0

13.000,00

13.000,00

13.000,00

100,0

100,0

13.000,00

13.000,00

13.000,00

100,0

100,0

309.048,02

293.064,32

290.670,86

94,1

99,2

4.700,00

4.700,00

4.672,33

99,4

99,4

4.700,00

4.700,00

4.672,33

99,4

99,4

6.000,00

6.000,00

5.999,94

100,0

100,0

6.000,00

6.000,00

5.999,94

100,0

100,0

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

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

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

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov
4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
11408 Razvoj podeželja
402099 Drugi splošni material in storitve
402999 Drugi operativni odhodki
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

280.348,02

267.429,70

265.063,98

94,6

4.000,00

0,00

0,00

0,0

99,1
---

32.714,74

32.038,26

30.190,67

92,3

94,2
100,0

4.229,91

4.229,91

4.229,91

100,0

81.991,37

68.730,29

68.582,66

83,7

99,8

128.961,00

138.890,09

138.520,09

107,4

99,7

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

13.451,00

13.451,00

13.450,50

100,0

100,0

420801 Investicijski nadzor

15.000,00

10.090,15

10.090,15

67,3

100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

8.000,00

8.000,00

7.999,99

100,0

100,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

6.000,00

6.000,00

5.999,99

100,0

100,0

10.000,00

6.934,62

6.934,62

69,4

100,0

10.000,00

6.934,62

6.934,62

69,4

100,0

2.000,00

0,00

0,00

0,0

---

2.000,00

0,00

0,00

0,0

---

2.000,00

0,00

0,00

0,0

---

20.000,00

20.000,00

19.772,32

98,9

98,9

20.000,00

20.000,00

19.772,32

98,9

98,9

20.000,00

20.000,00

19.772,32

98,9

98,9

20.000,00

20.000,00

19.772,32

98,9

98,9

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
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

1103

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11406 Zapuščene živali
402999 Drugi operativni odhodki
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A. Bilanca odhodkov
4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

75.000,00

54.734,12

53.124,47

70,8

97,1

75.000,00

54.734,12

53.124,47

70,8

97,1

50.000,00

32.138,00

32.138,00

64,3

100,0

50.000,00

32.138,00

32.138,00

64,3

100,0

40.000,00

0,00

0,00

0,0

---

420801 Investicijski nadzor

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

32.138,00

32.138,00

642,8

100,0

25.000,00

22.596,12

20.986,47

84,0

92,9

20.000,00

18.731,12

17.121,47

85,6

91,4

20.000,00

18.731,12

17.121,47

85,6

91,4

5.000,00

3.865,00

3.865,00

77,3

100,0

5.000,00

3.865,00

3.865,00

77,3

100,0

968.291,04

956.379,39

761.610,04

78,7

79,6

320.988,87

318.082,56

313.990,71

97,8

98,7

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

320.988,87

318.082,56

313.990,71

97,8

98,7

14404 Spodbude podjetniškemu razvoju

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13418 Gradnja cest za poslovne cone
420401 Novogradnje

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

13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

255.753,50

249.552,32

246.466,20

96,4

98,8

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

3.904,00

3.904,00

1.062,28

27,2

27,2

402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom

4.000,00

0,00

0,00

0,0

---

402399 Drugi prevozni in transportni stroški

1.200,00

1.354,92

1.354,52

112,9

100,0

402999 Drugi operativni odhodki
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1.473,50

2.449,50

2.205,50

149,7

90,0

72.000,00

76.000,00

76.000,00

105,6

100,0

8.000,00

0,00

0,00

0,0

---

165.176,00

165.843,90

165.843,90

100,4

100,0
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A. Bilanca odhodkov
4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
14406 Delovanje RRA
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1403

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

65.235,37

68.530,24

67.524,51

103,5

98,5

24.370,00

21.713,93

20.976,00

86,1

96,6

3.921,00

3.130,20

2.938,29

74,9

93,9

36.200,00

42.929,56

42.929,56

118,6

100,0

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

281,36

293,54

218,71

77,7

74,5

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

463,01

463,01

461,95

99,8

99,8

647.302,17

638.296,83

447.619,33

69,2

70,1

647.302,17

638.296,83

447.619,33

69,2

70,1

647.302,17

638.296,83

447.619,33

69,2

70,1

402009 Izdatki za reprezentanco

2.000,00

190,23

39,02

2,0

20,5

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.000,00

0,00

0,00

0,0

---

50.935,00

32.103,94

32.103,94

63,0

100,0

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

13.027,00

9.212,15

9.212,15

70,7

100,0

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

98.383,00

95.085,32

95.085,32

96,7

100,0

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

72.114,00

75.411,68

72.114,00

100,0

95,6

0,00

3.711,24

3.711,24

---

100,0

360.451,57

377.524,27

190.453,66

52,8

50,5

8.391,60

4.058,00

3.900,00

46,5

96,1

41.000,00

41.000,00

41.000,00

100,0

100,0

10.000,00

2.536,80

2.536,80

10.000,00

2.536,80

2.536,80

25,4

100,0

10.000,00

2.536,80

2.536,80

25,4

100,0

10.000,00

2.536,80

2.536,80

25,4

100,0

10.000,00

2.536,80

2.536,80

25,4

100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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

25,4 100,0
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A. Bilanca odhodkov
4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

36.000,00

33.937,58

33.937,58

36.000,00

33.937,58

33.937,58

94,3

100,0

36.000,00

33.937,58

33.937,58

94,3

100,0

36.000,00

33.937,58

33.937,58

94,3

100,0

36.000,00

33.937,58

33.937,58

94,3

100,0

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

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

19

IZOBRAŽEVANJE

1906

Pomoči šolajočim

19069003 Štipendije
19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
411799 Druge štipendije

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

94,3 100,0
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A. Bilanca odhodkov
5000 - KS BLANCA

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5000

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

KS BLANCA

54.767,87

54.767,87

48.780,96

89,1

89,1

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

12.605,93

12.517,85

9.379,73

74,4

74,9

0603

Dejavnost občinske uprave

12.605,93

12.517,85

9.379,73

74,4

74,9

12.072,93

11.984,85

9.282,86

76,9

77,5

4.300,00

4.300,00

3.930,02

91,4

91,4

4.300,00

4.300,00

3.930,02

91,4

91,4

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

60002 Pisarniški material - KS Blanca

326,19

326,19

0,00

0,0

0,0

402000 Pisarniški material in storitve

326,19

326,19

0,00

0,0

0,0

60003 Stroški prevozov-KS Blanca

1.800,00

1.800,00

1.629,31

90,5

90,5

1.800,00

1.800,00

1.629,31

90,5

90,5

3.489,00

3.227,70

2.749,69

78,8

85,2

2.650,00

2.321,04

1.893,91

71,5

81,6

130,00

130,00

109,56

84,3

84,3

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

163,66

163,66

109,1

100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

559,00

613,00

582,56

104,2

95,0

2.157,74

2.330,96

973,84

45,1

41,8

1.190,00

1.053,91

0,00

0,0

0,0

12,00

11,98

6,45

53,8

53,8

955,74

1.265,07

967,39

101,2

76,5

533,00

533,00

96,87

18,2

18,2

533,00

533,00

96,87

18,2

18,2

533,00

533,00

96,87

18,2

18,2

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60007 Upravljanje z premoženjem
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
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A. Bilanca odhodkov
5000 - KS BLANCA

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

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

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

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

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

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

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

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

37.190,34

37.278,42

34.709,43

93,3

93,1

37.190,34

37.278,42

34.709,43

93,3

93,1

13.690,34

16.029,03

16.029,03

117,1

100,0

13.690,34

16.029,03

16.029,03

117,1

100,0

13.690,34

16.029,03

16.029,03

117,1

100,0

23.500,00

21.249,39

18.680,40

79,5

87,9

23.500,00

21.249,39

18.680,40

79,5

87,9

23.500,00

21.249,39

18.680,40

79,5

87,9

4.971,60

4.971,60

4.691,80

94,4

94,4

2.800,00

2.279,80

2.000,00

71,4

87,7

2.800,00

2.279,80

2.000,00

71,4

87,7

2.800,00

2.279,80

2.000,00

71,4

87,7

2.800,00

2.279,80

2.000,00

71,4

87,7

2.171,60

2.691,80

2.691,80

124,0

100,0

2.171,60

2.691,80

2.691,80

124,0

100,0

2.171,60

2.691,80

2.691,80

124,0

100,0

2.171,60

2.691,80

2.691,80

124,0

100,0
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A. Bilanca odhodkov
5001 - KS BOŠTANJ

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5001

KS BOŠTANJ

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

207.601,62

200.101,62

190.936,98

92,0

95,4

17.238,71

14.805,52

14.340,24

83,2

96,9

17.238,71

14.805,52

14.340,24

83,2

96,9

17.238,71

14.805,52

14.340,24

83,2

96,9

400,00

230,96

87,92

22,0

38,1

402000 Pisarniški material in storitve

200,00

30,96

30,96

15,5

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve

200,00

200,00

56,96

28,5

28,5

3.372,07

1.777,42

1.459,89

43,3

82,1

600,00

558,00

382,15

63,7

68,5

1.555,27

2,62

0,00

0,0

0,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

700,00

700,00

680,78

97,3

97,3

402206 Poštnina in kurirske storitve

516,80

516,80

396,96

76,8

76,8

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
60011 Pisarniški material-KS Boštanj

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

60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj

13.466,64

12.797,14

12.792,43

95,0

100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

5.800,00

7.114,00

7.113,44

122,7

100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

3.700,00

4.288,47

4.287,65

115,9

100,0

100,00

78,46

75,13

75,1

95,8

3.866,64

1.316,21

1.316,21

34,0

100,0

118.162,91

107.043,22

98.963,24

83,8

92,5

118.162,91

107.043,22

98.963,24

83,8

92,5

58.162,91

29.556,27

21.476,29

36,9

72,7

58.162,91

29.556,27

21.476,29

36,9

72,7

5.000,00

70,00

0,00

0,0

0,0

53.162,91

29.486,27

21.476,29

40,4

72,8

60.000,00

77.486,95

77.486,95

129,1

100,0

60.000,00

77.486,95

77.486,95

129,1

100,0

60.000,00

77.486,95

77.486,95

129,1

100,0

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

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
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

Stran: 32 od 53

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS BOŠTANJ

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

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

60.200,00

71.012,76

60.200,00

71.012,76

70.893,39 117,8
70.893,39

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

117,8

99,8
99,8

58.200,00

71.012,76

70.893,39

121,8

99,8

58.200,00

71.012,76

70.893,39

121,8

99,8

15.000,00

11.834,15

11.834,15

78,9

100,0

400,00

421,54

418,84

104,7

99,4

2.200,00

3.033,22

3.033,22

137,9

100,0
100,0

29.000,00

44.833,48

44.833,11

154,6

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

1.100,00

907,67

892,31

81,1

98,3

402999 Drugi operativni odhodki

8.000,00

7.929,70

7.929,70

99,1

100,0

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

2.500,00

2.053,00

1.952,06

78,1

95,1

2.000,00

0,00

0,00

0,0

---

2.000,00

0,00

0,00

0,0

---

2.000,00

0,00

0,00

0,0

---

12.000,00

7.240,12

6.740,11

56,2

93,1

12.000,00

7.240,12

6.740,11

56,2

93,1

12.000,00

4.500,00

3.999,99

33,3

88,9

12.000,00

4.500,00

3.999,99

33,3

88,9

12.000,00

4.500,00

3.999,99

33,3

88,9

0,00

2.740,12

2.740,12

---

100,0

0,00

2.740,12

2.740,12

---

100,0

0,00

2.740,12

2.740,12

---

100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16072 Urejanje pokopališč
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

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

18039005 Drugi programi v kulturi
18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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A. Bilanca odhodkov
5002 - KS KRMELJ

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5002

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

KS KRMELJ

30.538,51

30.538,51

29.654,13

97,1

97,1

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

11.176,35

11.371,97

10.882,45

97,4

95,7

0603

Dejavnost občinske uprave

11.176,35

11.371,97

10.882,45

97,4

95,7

11.176,35

11.371,97

10.882,45

97,4

95,7

1.497,78

1.385,96

1.140,68

76,2

82,3

402000 Pisarniški material in storitve

170,00

133,18

0,00

0,0

0,0

402001 Čistilni material in storitve

140,00

140,00

66,20

47,3

47,3

1.187,78

1.112,78

1.074,48

90,5

96,6

06039001 Administracija občinske uprave
60020 Administracija -KS Krmelj

402009 Izdatki za reprezentanco

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj

3.858,57

5.064,34

5.009,80

129,8

98,9

402200 Električna energija

2.100,00

2.394,95

2.394,95

114,1

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.358,57

1.939,39

1.939,33

142,8

100,0

400,00

530,00

498,02

124,5

94,0

0,00

200,00

177,50

---

88,8

5.820,00

4.921,67

4.731,97

81,3

96,2

500,00

231,92

231,92

46,4

100,0

4.500,00

4.057,88

4.057,88

90,2

100,0

20,00

20,00

5,15

25,8

25,8

800,00

611,87

437,02

54,6

71,4

16.062,16

15.551,52

15.535,84

96,7

99,9

16.062,16

15.551,52

15.535,84

96,7

99,9

16.062,16

15.551,52

15.535,84

96,7

99,9

16.062,16

15.551,52

15.535,84

96,7

99,9

16.062,16

15.551,52

15.535,84

96,7

99,9

402203 Voda in komunalne storitve
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

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

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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A. Bilanca odhodkov
5002 - KS KRMELJ

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

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

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

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

3.300,00

3.615,02

3.235,84

98,1

89,5

3.300,00

3.615,02

3.235,84

98,1

89,5

2.300,00

379,02

0,00

0,0

0,0

2.300,00

379,02

0,00

0,0

0,0

2.300,00

379,02

0,00

0,0

0,0

1.000,00

3.236,00

3.235,84

323,6

100,0

1.000,00

3.236,00

3.235,84

323,6

100,0

1.000,00

3.236,00

3.235,84

323,6

100,0
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A. Bilanca odhodkov
5003 - KS LOKA

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5003

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

KS LOKA

65.432,06

65.432,06

60.207,91

92,0

92,0

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

18.829,00

19.926,84

18.080,45

96,0

90,7

0603

Dejavnost občinske uprave

18.829,00

19.926,84

18.080,45

96,0

90,7

17.609,00

18.144,84

16.542,40

93,9

91,2

2.203,00

1.974,21

1.955,36

88,8

99,1

402000 Pisarniški material in storitve

200,00

181,04

181,04

90,5

100,0

402009 Izdatki za reprezentanco

503,00

504,67

504,67

100,3

100,0

1.500,00

1.288,50

1.269,65

84,6

98,5

06039001 Administracija občinske uprave
60030 Pisarniški material-KS Loka

402099 Drugi splošni material in storitve

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka

6.166,00

6.559,46

5.810,29

94,2

88,6

402200 Električna energija

3.620,00

3.292,68

3.009,40

83,1

91,4

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.300,00

1.300,00

861,67

66,3

66,3

50,00

50,00

22,44

44,9

44,9

402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta

636,00

748,75

748,75

117,7

100,0

402299 Druge storitve komunikacij in komunale

560,00

1.168,03

1.168,03

208,6

100,0

9.240,00

9.611,17

8.776,75

95,0

91,3

5.220,00

4.788,74

4.003,20

76,7

83,6

20,00

20,00

7,12

35,6

35,6

4.000,00

4.802,43

4.766,43

119,2

99,3

1.220,00

1.782,00

1.538,05

126,1

86,3

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

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

1.220,00

1.782,00

1.538,05

126,1

86,3

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

720,00

720,00

477,57

66,3

66,3

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

500,00

1.062,00

1.060,48

212,1

99,9
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A. Bilanca odhodkov
5003 - KS LOKA

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

100,0

100,0

4.500,00

4.500,00

4.500,00

100,0

100,0

4.500,00

4.500,00

4.500,00

100,0

100,0

4.500,00

4.500,00

4.500,00

100,0

100,0

34.213,06

25.548,30

22.191,36

64,9

86,9

34.213,06

25.548,30

22.191,36

64,9

86,9

22.213,06

23.725,42

21.183,64

95,4

89,3

22.213,06

23.725,42

21.183,64

95,4

89,3

22.213,06

23.725,42

21.183,64

95,4

89,3

12.000,00

1.822,88

1.007,72

8,4

55,3

12.000,00

1.822,88

1.007,72

8,4

55,3

12.000,00

1.822,88

1.007,72

8,4

55,3

4.370,00

12.456,92

12.436,10 284,6

99,8

4.370,00

12.456,92

12.436,10

284,6

99,8

4.370,00

12.456,92

12.436,10

284,6

99,8

4.370,00

12.456,92

12.436,10

284,6

99,8

730,00

929,85

909,03

124,5

97,8

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.200,00

11.287,07

11.287,07

513,1

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

1.440,00

240,00

240,00

16,7

100,0

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

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

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

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

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka
402200 Električna energija

4.500,00 100,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov
5003 - KS LOKA

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

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
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

3.520,00

3.000,00

3.000,00

85,2 100,0

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,0

100,0

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,0

100,0

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,0

100,0

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,0

100,0

520,00

0,00

0,00

0,0

---

520,00

0,00

0,00

0,0

---

520,00

0,00

0,00

0,0

---

520,00

0,00

0,00

0,0

---
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A. Bilanca odhodkov
5004 - KS PRIMOŽ

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5004

KS PRIMOŽ
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

46.909,14

46.909,14

42.481,01

90,6

90,6

2.606,00

2.606,00

1.027,40

39,4

39,4

2.606,00

2.606,00

1.027,40

39,4

39,4

2.106,00

2.106,00

1.027,40

48,8

48,8

60040 Administracija - KS Primož

1.306,00

1.306,00

345,48

26,5

26,5

402000 Pisarniški material in storitve

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

1.000,00

856,82

0,00

0,0

0,0

200,00

343,18

343,18

171,6

100,0

6,00

6,00

2,30

38,3

38,3

85,2

402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož

800,00

800,00

681,92

85,2

402200 Električna energija

700,00

685,71

567,63

81,1

82,8

402203 Voda in komunalne storitve

100,00

114,29

114,29

114,3

100,0

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

35.303,14

35.303,14

32.949,92

93,3

93,3

35.303,14

35.303,14

32.949,92

93,3

93,3

35.303,14

35.303,14

32.949,92

93,3

93,3

35.303,14

35.303,14

32.949,92

93,3

93,3

35.303,14

35.303,14

32.949,92

93,3

93,3

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

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
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A. Bilanca odhodkov
5004 - KS PRIMOŽ

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

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

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

9.000,00

9.000,00

8.503,69

94,5

94,5

4.000,00

4.000,00

4.000,00

100,0

100,0

4.000,00

4.000,00

4.000,00

100,0

100,0

4.000,00

4.000,00

4.000,00

100,0

100,0

4.000,00

4.000,00

4.000,00

100,0

100,0

5.000,00

5.000,00

4.503,69

90,1

90,1

5.000,00

5.000,00

4.503,69

90,1

90,1

5.000,00

5.000,00

4.503,69

90,1

90,1

5.000,00

5.000,00

4.503,69

90,1

90,1
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A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SEVNICA

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5005

KS SEVNICA
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

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

60051 Pisarniški material - KS Sevnica

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

173.304,50

173.304,50

172.982,37

99,8

99,8

6.725,91

5.162,72

5.151,07

76,6

99,8

6.725,91

5.162,72

5.151,07

76,6

99,8

6.725,91

5.162,72

5.151,07

76,6

99,8

5.318,91

4.368,91

4.357,26

81,9

99,7

5.318,91

4.368,91

4.357,26

81,9

99,7

400,00

105,83

105,83

26,5

100,0

402000 Pisarniški material in storitve

100,00

105,83

105,83

105,8

100,0

402009 Izdatki za reprezentanco

300,00

0,00

0,00

0,0

---

1.007,00

687,98

687,98

68,3

100,0

7,00

4,55

4,55

65,0

100,0

1.000,00

683,43

683,43

68,3

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

149.578,59

151.141,78

150.831,30 100,8

99,8

149.578,59

151.141,78

150.831,30

100,8

99,8

149.578,59

151.141,78

150.831,30

100,8

99,8

149.578,59

151.141,78

150.831,30

100,8

99,8

149.578,59

151.141,78

150.831,30

100,8

99,8

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

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

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

5.000,00 100,0 100,0

Stran: 41 od 53

A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SEVNICA

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

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

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

12.000,00

12.000,00

12.000,00 100,0 100,0

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,0

100,0

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,0

100,0

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,0

100,0

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,0

100,0

Stran: 42 od 53

A. Bilanca odhodkov
5006 - KS STUDENEC

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5006

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

KS STUDENEC

40.824,66

40.824,66

37.390,08

91,6

91,6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

15.014,56

11.907,99

8.473,41

56,4

71,2

0603

Dejavnost občinske uprave

15.014,56

11.907,99

8.473,41

56,4

71,2

15.014,56

11.907,99

8.473,41

56,4

71,2

2.018,00

1.938,00

91,38

4,5

4,7

100,00

100,00

56,38

56,4

56,4

1.918,00

1.838,00

35,00

1,8

1,9

1.600,00

1.680,00

1.674,22

104,6

99,7

1.500,00

1.492,67

1.486,89

99,1

99,6

100,00

187,33

187,33

187,3

100,0

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

11.396,56

8.289,99

6.707,81

58,9

80,9

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

3.448,56

3.448,56

2.217,12

64,3

64,3

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

3.696,00

3.696,00

3.675,12

99,4

99,4

8,00

8,00

4,02

50,3

50,3

4.244,00

1.137,43

811,55

19,1

71,4

23.510,10

26.616,67

23.510,10

26.616,67

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

26.616,67 113,2 100,0
26.616,67

113,2

100,0

23.510,10

26.616,67

26.616,67

113,2

100,0

23.510,10

26.616,67

26.616,67

113,2

100,0

23.510,10

26.616,67

26.616,67

113,2

100,0

Stran: 43 od 53

A. Bilanca odhodkov
5006 - KS STUDENEC

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

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

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

2.300,00

2.300,00

2.300,00 100,0 100,0

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,0

100,0

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,0

100,0

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,0

100,0

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,0

100,0

Stran: 44 od 53

A. Bilanca odhodkov
5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5007

KS ŠENTJANŽ

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

120.717,61

120.717,61

115.573,72

95,7

95,7

17.130,91

14.830,91

11.748,54

68,6

79,2

17.130,91

14.830,91

11.748,54

68,6

79,2

06039001 Administracija občinske uprave

15.130,91

14.743,41

11.748,54

77,7

79,7

60070 Administracija - KS Šentjanž

3.543,79

4.316,31

2.531,56

71,4

58,7

500,00

500,00

349,35

69,9

69,9

402009 Izdatki za reprezentanco

1.500,00

1.180,00

284,00

18,9

24,1

402099 Drugi splošni material in storitve

1.543,79

2.636,31

1.898,21

123,0

72,0

2.454,12

2.470,96

1.480,14

60,3

59,9

1.000,00

1.000,00

983,30

98,3

98,3

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

974,12

974,12

0,00

0,0

0,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

480,00

496,84

496,84

103,5

100,0

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

402000 Pisarniški material in storitve

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž
402200 Električna energija

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

9.133,00

7.956,14

7.736,84

84,7

97,2

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.800,00

1.923,14

1.923,14

106,8

100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.613,00

1.613,00

1.612,56

100,0

100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

5.700,00

4.400,00

4.194,58

73,6

95,3

20,00

20,00

6,56

32,8

32,8

2.000,00

87,50

0,00

0,0

0,0

2.000,00

87,50

0,00

0,0

0,0

2.000,00

87,50

0,00

0,0

0,0

87.351,20

89.651,20

89.565,32 102,5

99,9

87.351,20

89.651,20

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

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

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

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

89.565,32

102,5

99,9

87.351,20

89.651,20

89.565,32

102,5

99,9

87.351,20

89.651,20

89.565,32

102,5

99,9

87.351,20

89.651,20

89.565,32

102,5

99,9

Stran: 45 od 53

A. Bilanca odhodkov
5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

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

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

16.235,50

16.235,50

14.259,86

87,8

87,8

16.235,50

16.235,50

14.259,86

87,8

87,8

13.490,00

13.490,00

13.390,00

99,3

99,3

13.490,00

13.490,00

13.390,00

99,3

99,3

13.490,00

13.490,00

13.390,00

99,3

99,3

2.745,50

2.745,50

869,86

31,7

31,7

2.745,50

2.745,50

869,86

31,7

31,7

2.745,50

2.745,50

869,86

31,7

31,7

Stran: 46 od 53

A. Bilanca odhodkov
5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5008

KS TRŽIŠČE

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

101.323,15

97.373,15

95.634,80

94,4

98,2

13.085,88

12.176,00

11.713,02

89,5

96,2

13.085,88

12.176,00

11.713,02

89,5

96,2

06039001 Administracija občinske uprave

13.085,88

12.176,00

11.713,02

89,5

96,2

60080 Materialni stroški-KS Tržišče

3.105,88

1.406,91

1.268,39

40,8

90,2

150,00

0,00

0,00

0,0

---

402009 Izdatki za reprezentanco

1.500,00

969,00

872,56

58,2

90,1

402099 Drugi splošni material in storitve

1.455,88

437,91

395,83

27,2

90,4

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

402000 Pisarniški material in storitve

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče

1.620,00

1.745,68

1.692,68

104,5

97,0

402200 Električna energija

700,00

861,88

861,88

123,1

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

625,00

579,12

576,12

92,2

99,5

50,00

50,00

0,00

0,0

0,0

245,00

254,68

254,68

104,0

100,0

402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta

60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

8.360,00

9.023,41

8.751,95

104,7

97,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

2.903,00

2.903,00

2.902,56

100,0

100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

5.097,00

4.358,82

4.358,82

85,5

100,0

10,00

10,00

6,81

68,1

68,1

350,00

1.751,59

1.483,76

423,9

84,7

63.536,74

55.555,24

54.279,87

85,4

97,7

63.536,74

55.555,24

54.279,87

85,4

97,7

63.536,74

55.555,24

54.279,87

85,4

97,7

63.536,74

55.555,24

54.279,87

85,4

97,7

63.536,74

55.555,24

54.279,87

85,4

97,7

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

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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A. Bilanca odhodkov
5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

5.000,00

651,53

651,53

13,0 100,0

5.000,00

651,53

651,53

13,0

100,0

5.000,00

651,53

651,53

13,0

100,0

5.000,00

651,53

651,53

13,0

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

1.000,00

651,53

651,53

65,2

100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

4.000,00

0,00

0,00

0,0

---

19.700,53

28.990,38

19.700,53

28.990,38

28.990,38

147,2

100,0

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,0

100,0

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,0

100,0

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,0

100,0

7.700,53

16.990,38

16.990,38

220,6

100,0

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

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

18039005 Drugi programi v kulturi
18083 Vzdrževanje večnamenskih domov

28.990,38 147,2 100,0

7.700,53

16.990,38

16.990,38

220,6

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.500,00

1.495,95

1.495,95

59,8

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.000,00

1.302,47

1.302,47

130,3

100,0

420204 Nakup drugega pohištva

4.200,53

14.191,96

14.191,96

337,9

100,0

Stran: 48 od 53

A. Bilanca odhodkov
5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5009

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

KS ZABUKOVJE

75.219,44

78.569,34

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

10.730,00

7.321,70

7.077,48

66,0

96,7

0603

Dejavnost občinske uprave

10.730,00

7.321,70

7.077,48

66,0

96,7

9.730,00

7.321,70

7.077,48

72,7

96,7

600,00

264,00

264,00

44,0

100,0

06039001 Administracija občinske uprave
60090 Administracija - KS Zabukovje

77.969,48 103,7

99,2

402000 Pisarniški material in storitve

100,00

60,33

60,33

60,3

100,0

402009 Izdatki za reprezentanco

500,00

203,67

203,67

40,7

100,0

93,0

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje

4.120,00

2.542,87

2.363,75

57,4

402200 Električna energija

1.800,00

1.492,00

1.341,60

74,5

89,9

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.000,00

730,87

730,87

36,5

100,0

320,00

320,00

291,28

91,0

91,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

5.010,00

4.514,83

4.449,73

88,8

98,6

402099 Drugi splošni material in storitve

500,00

25,16

25,16

5,0

100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

300,00

279,67

252,58

84,2

90,3

4.200,00

4.200,00

4.167,24

99,2

99,2

10,00

10,00

4,75

47,5

47,5

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

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

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

1.000,00

0,00

0,00

0,0

---

1.000,00

0,00

0,00

0,0

---

1.000,00

0,00

0,00

0,0

---

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00

3.000,00 100,0 100,0
3.000,00

100,0

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

100,0
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A. Bilanca odhodkov
5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

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

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

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

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

56.489,44

62.447,64

62.092,00 109,9

99,4

56.489,44

62.447,64

62.092,00

109,9

99,4

7.489,44

13.144,98

12.790,27

170,8

97,3

7.489,44

13.144,98

12.790,27

170,8

97,3

7.489,44

13.144,98

12.790,27

170,8

97,3

49.000,00

49.302,66

49.301,73

100,6

100,0

49.000,00

49.302,66

49.301,73

100,6

100,0

49.000,00

49.302,66

49.301,73

100,6

100,0

5.000,00

5.800,00

5.000,00

5.800,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.800,00 116,0 100,0
5.800,00

116,0

100,0

5.800,00

5.800,00

116,0

100,0

5.800,00

5.800,00

116,0

100,0

5.800,00

5.800,00

116,0

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

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

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
402009 Izdatki za reprezentanco
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
13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

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

5.580,59

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

8.186,91

8.186,91

68,2

68,2

452,00

947,40

695,61 153,9

73,4

452,00

947,40

695,61

153,9

73,4

452,00

947,40

695,61

153,9

73,4

50,00

50,00

0,00

0,0

0,0

50,00

50,00

0,00

0,0

0,0

402,00

897,40

695,61

173,0

77,5

200,00

200,00

0,00

0,0

0,0

2,00

2,00

0,21

10,5

10,5

200,00

695,40

695,40

347,7

100,0

4.484,31

5.490,45

4.732,48 105,5

86,2

4.484,31

5.490,45

4.732,48

105,5

86,2

4.484,31

5.490,45

4.732,48

105,5

86,2

4.484,31

5.490,45

4.732,48

105,5

86,2

4.484,31

5.490,45

4.732,48

105,5

86,2

270,00

0,00

0,00

0,0

---

270,00

0,00

0,00

0,0

---

270,00

0,00

0,00

0,0

---

270,00

0,00

0,00

0,0

---

270,00

0,00

0,00

0,0

---
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A. Bilanca odhodkov
5010 - KS DOLNJE BREZOVO

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18096 LJUBITELJSKA KULTURA-KS DOLNJE BREZOVO
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

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

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

2.980,60

1.749,06

152,50

5,1

8,7

200,00

0,00

0,00

0,0

---

200,00

0,00

0,00

0,0

---

200,00

0,00

0,00

0,0

---

200,00

0,00

0,00

0,0

---

2.780,60

1.749,06

152,50

5,5

8,7

2.780,60

1.749,06

152,50

5,5

8,7

2.780,60

1.749,06

152,50

5,5

8,7

780,60

780,60

0,00

0,0

0,0

2.000,00

968,46

152,50

7,6

15,8

Stran: 52 od 53

C. Račun financiranja
4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR
REBALANS
2021

VELJAVNI
2021

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

ODDELEK ZA FINANCE

667.300,38

667.304,34

667.304,34 100,0 100,0

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

667.300,38

667.304,34

667.304,34 100,0 100,0

2201

Servisiranje javnega dolga

667.300,38

667.304,34

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

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

667.304,34

100,0

100,0

667.300,38

667.304,34

667.304,34

100,0

100,0

452.658,12

452.662,08

452.662,08

100,0

100,0

452.658,12

452.662,08

452.662,08

100,0

100,0

214.642,26

214.642,26

214.642,26

100,0

100,0

214.642,26

214.642,26

214.642,26

100,0

100,0

Stran: 53 od 53

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV – REALIZACIJA 2021

PU

PK

NRP

1

2

3

4001

Opis
4

Začetek-konec
NRP
5

Izhodiščna
vrednost
6

OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
LOKALNA SAMOUPRAVA

06
0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

REBALANS A
2021
7

VELJAVNI 2021
8

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
9

Indeks
ZR/REB A
10

Indeks ZR/
VELJ
11

697.476
153.519

687.193
173.436

518.660
127.192

74,36
82,85

75,48
73,34

153.519

173.436

127.192

82,85

73,34

153.519

173.436

127.192

82,85

73,34

OB110-07-0007

NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

01.01.2007 - 31.12.2027

144.456

2.000

6.743

6.743

337,13

100,00

OB110-07-0008

NAKUP PISARNIŠKE OPREME

01.01.2007 - 31.12.2026

73.853

4.000

4.120

4.120

103,00

100,00

OB110-07-0009

NAKUP RAČUNALNIKOV

01.01.2007 - 31.12.2026

219.261

10.000

8.987

8.969

89,69

99,80

OB110-08-0025

NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

01.01.2009 - 31.12.2025

33.309

7.907

7.907

7.907

100,00

100,00

OB110-09-0010

INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

01.01.2009 - 31.12.2027

1.303.115

80.000

93.300

92.114

115,14

98,73

OB110-12-0024

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

01.01.2012 - 31.12.2025

16.105

4.250

5.223

4.973

117,02

95,21

OB110-13-0026

NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

01.01.2013 - 31.12.2027

76.986

0

2.318

2.318

-

100,00

OB110-13-0065

NAKUP VOZILA ZA OU

01.01.2014 - 31.12.2024

122.170

22.000

21.700

0

0,00

0,00

OB110-15-0025

NAKUP GASILNIH APARATOV

01.01.2015 - 31.12.2026

5.868

500

277

49

9,76

17,65

OB110-21-0006

PROTIHRUPNI UKREPI - STRELIŠČE RADNA

01.01.2021 - 31.12.2023

197.862

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

22.862

22.862

0

0,00

0,00

543.957

513.757

391.467

71,97

76,20

117.957

87.757

65.120

55,21

74,20

117.957

87.757

65.120

55,21

74,20

OB110-19-0030

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ

01.01.2020 - 31.12.2025

290.722

61.000

61.000

43.672

71,59

71,59

OB110-20-0004

IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

01.01.2020 - 31.12.2022

160.884

28.442

18.742

13.433

47,23

71,67

OB110-20-0005

IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU

01.01.2020 - 31.12.2021

108.015

1606

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

16069002

Nakup zemljišč
OB110-12-0083

4003

NAKUP ZEMLJIŠČ

01.01.2013 - 31.12.2027

5.669.160

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07
0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

28.515

8.015

8.015

28,11

100,00

426.000

426.000

326.347

76,61

76,61

426.000

426.000

326.347

76,61

76,61

426.000

426.000

326.347

76,61

76,61

4.693.532
111.500

4.520.335
95.951

3.843.704
95.950

81,89
86,05

85,03
100,00

111.500

95.951

95.950

86,05

100,00

11.500

10.720

10.720

93,21

100,00

OB110-07-0011

IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA

01.01.2007 - 31.12.2027

209.210

10.500

10.500

10.500

100,00

100,00

OB110-11-0007

NAKUP OS ZA ZIR

01.01.2012 - 31.12.2027

15.011

1.000

220

220

21,96

100,00

Stran 1 od 10

PU
1

PK

NRP

2

3

07039002

Opis
4

Začetek-konec
NRP
5

Izhodiščna
vrednost
6

100.000

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB110-07-0012

11

TRANSFER ZA NAKUP OPREME

01.01.2007 - 31.12.2026

1.109.070

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104

Gozdarstvo

11049001

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

REBALANS A
2021
7

85.232

85.231

85,23

Indeks ZR/
VELJ
11
100,00

100.000

85.232

85.231

85,23

100,00

50.000

54.450

54.450

108,90

100,00

50.000

54.450

54.450

108,90

100,00

50.000

54.450

54.450

108,90

100,00

50.000

54.450

54.450

108,90

100,00

7.083

6.100

6.100

86,13

100,00

1204

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

7.083

6.100

6.100

86,13

100,00

12049001

Oskrba s plinom

7.083

6.100

6.100

86,13

100,00

OB110-20-0014

13

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA

01.01.2021 - 31.12.2028

950.488

8

Indeks
ZR/REB A
10

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

OB110-07-0013

12

01.01.2007 - 31.12.2026

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
9

VELJAVNI 2021

347.083

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

7.083

6.100

6.100

86,13

100,00

1.846.325

1.692.582

1.582.797

85,73

93,51

1.841.869

1.656.887

1.549.125

84,11

93,50

1.645.869

1.404.879

1.297.122

78,81

92,33

OB110-07-0054

POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

01.01.2015 - 31.12.2024

212.539

10.000

0

0

0,00

-

OB110-07-0057

PROMETNA SIGNALIZACIJA

01.01.2007 - 31.12.2026

662.098

38.400

37.488

37.488

97,62

100,00

OB110-16-0005

GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.

01.01.2016 - 31.12.2025

179.695

15.000

16.784

16.784

111,90

100,00

OB110-16-0060

UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO

01.01.2020 - 31.12.2024

240.889

6.750

9.751

0

0,00

0,00

OB110-17-0008

UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA

01.01.2017 - 31.12.2024

113.960

5.000

0

0

0,00

-

OB110-17-0023

REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO

01.01.2018 - 31.12.2023

118.199

50.000

43.615

43.615

87,23

100,00

OB110-18-0002

KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

01.01.2018 - 31.12.2022

1.427.265

810.109

810.109

714.260

88,17

88,17

OB110-19-0012

REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UR. PLOČ. V PIJAVICAH

01.01.2021 - 31.12.2023

215.000

15.000

15.000

15.000

100,00

100,00

OB110-19-0019

KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA

10.01.2019 - 31.12.2024

243.500

25.000

0

0

0,00

-

OB110-19-0020

DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE

01.01.2019 - 31.12.2021

30.910

8.810

8.810

8.744

99,25

99,25

OB110-19-0053

SANACIJA LC ŽIROVNICA-RADEŽ

01.01.2021 - 31.12.2023

216.104

5.000

5.000

5.000

99,99

99,99

OB110-20-0015

UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA

01.01.2021 - 31.12.2021

120.000

120.000

102.229

102.229

85,19

100,00

OB110-20-0016

UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE

01.01.2021 - 31.12.2021

101.200

101.200

99.962

99.962

98,78

100,00

OB110-20-0017

UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA

01.01.2021 - 31.12.2021

101.200

101.200

84.826

84.826

83,82

100,00

Stran 2 od 10

PU

PK

NRP

Opis

1

2

3

4

Začetek-konec
NRP
5

Izhodiščna
vrednost
6

REBALANS A
2021
7

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
9

VELJAVNI 2021
8

Indeks
ZR/REB A
10

Indeks ZR/
VELJ
11

OB110-20-0018

UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK

01.01.2021 - 31.12.2022

121.200

101.200

92.237

92.237

91,14

100,00

OB110-20-0019

UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

01.01.2021 - 31.12.2022

359.462

181.200

0

0

0,00

-

OB110-20-0029

UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE

01.01.2021 - 31.12.2024

100.000

30.000

53.230

53.215

177,38

99,97

OB110-20-0030

INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM

01.01.2021 - 31.12.2024

52.000

12.000

17.287

15.213

126,78

88,00

OB110-21-0004

SANACIJA MOSTU GRAHOVICA

01.01.2021 - 31.12.2023

100.700

5.000

5.000

5.000

99,99

99,99

OB110-21-0005

REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE

01.01.2021 - 31.12.2024

175.000

13029003

Urejanje cestnega prometa

5.000

3.550

3.550

71,00

100,00

121.000

179.295

179.289

148,17

100,00

OB110-07-0062

INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

01.01.2007 - 31.12.2026

313.216

29.000

18.617

18.617

64,20

100,00

OB110-13-0047

INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

01.01.2014 - 31.12.2025

471.406

57.000

111.034

111.029

194,79

100,00

OB110-21-0001

UREDITEV PARKIRIŠČA LEKARNA - ZD SEVNICA

01.01.2021 - 31.12.2021

35.000

35.000

49.644

49.644

141,84

100,00

75.000

72.714

72.714

96,95

100,00

13029004

Cestna razsvetljava

75.000

72.714

72.714

96,95

100,00

1306

Telekomunikacije in pošta

4.456

35.695

33.672

755,65

94,33

13069001

Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

4.456

35.695

33.672

755,65

94,33

1.456

30.486

28.463

1.954,89

93,37

OB110-07-0063

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

01.01.2007 - 31.12.2026

997.699

OB110-13-0051

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

01.01.2014 - 31.12.2026

79.343

OB110-20-0031

PAMETNA LOKALNA SKUPNOST

01.01.2021 - 31.12.2022

8.209

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB110-12-0068

OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD

01.01.2013 - 31.12.2025

178.252

OB110-14-0036

ZBIRNI CENTER SEVNICA

01.01.2015 - 31.12.2026

295.221

15029002

Ravnanje z odpadno vodo

3.000

5.209

5.208

173,61

99,99

933.946

884.007

762.597

81,65

86,27

803.946

809.007

718.029

89,31

88,75

50.000

37.323

37.318

74,64

99,99

17.000

4.323

4.323

25,43

100,00

33.000

33.000

32.995

99,98

99,98

753.946

771.684

680.711

90,29

88,21

OB110-09-0046

CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

01.01.2010 - 31.12.2026

2.676.832

184.763

187.382

187.382

101,42

100,00

OB110-10-0054

OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA

01.01.2012 - 31.12.2026

1.687.900

183.000

164.200

164.196

89,72

100,00

OB110-11-0017

CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA

01.01.2011 - 31.12.2026

2.526.987

183.695

186.262

186.262

101,40

100,00

OB110-12-0073

AŽURIRANJE KATASTRA GJI

01.01.2013 - 31.12.2025

101.250

5.000

5.000

5.000

100,00

100,00

OB110-14-0039

OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

01.01.2015 - 31.12.2026

299.613

35.000

48.073

48.037

137,25

99,93

Stran 3 od 10

PU

PK

NRP

Opis

1

2

3

4

Začetek-konec
NRP
5

Izhodiščna
vrednost
6
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Indeks ZR/
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OB110-16-0030

PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

01.01.2017 - 31.12.2026

81.370

15.000

0

0

0,00

-

OB110-17-0026

ODV, IN ČIŠČ. OD, VODE V P. S. SAVE-OBČINA SEVNICA

01.01.2018 - 31.12.2023

776.933

147.488

102.826

12.093

8,20

11,76

OB110-20-0019

UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

01.01.2021 - 31.12.2022

359.462

0

77.941

77.741

-

99,74

1504

Upravljanje in nadzor vodnih virov

130.000

75.000

44.568

34,28

59,42

15049001

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

130.000

75.000

44.568

34,28

59,42

30.000

2.000

0

0,00

0,00

OB110-17-0009

UREJANJE VODOTOKOV

01.01.2017 - 31.12.2025

186.960

OB110-21-0002

OBVODNE UREDITVE OB SEVNIČNI

01.01.2021 - 31.12.2021

100.000

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

16029003

URBANIZEM

01.01.2007 - 31.12.2027

543.625

Prostorsko načrtovanje

100.000

73.000

44.568

44,57

61,05

1.744.679

1.787.245

1.341.810

76,91

75,08

130.400

64.007

54.484

41,78

85,12

50.000

21.485

19.167

38,33

89,21

50.000

21.485

19.167

38,33

89,21

80.400

42.522

35.317

43,93

83,06

OB110-13-0057

OPN OBČINE SEVNICA

01.01.2014 - 31.12.2025

456.954

20.000

12.200

12.200

61,00

100,00

OB110-19-0008

OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD

01.01.2019 - 31.12.2022

95.000

30.000

20.622

13.429

44,76

65,12

OB110-19-0036

ZN IC SEVNICA-ŠMARJE

01.01.2020 - 31.12.2021

17.400

5.400

5.400

5.400

100,00

100,00

OB110-20-0020

OPPN ZD IN LEKARNA

01.01.2022 - 31.12.2022

30.000

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

25.000

4.300

4.288

17,15

99,73

1.442.279

1.562.238

1.126.448

78,10

72,10

1.416.979

1.519.912

1.087.991

76,78

71,58

OB110-13-0060

OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

01.01.2014 - 31.12.2026

67.840

9.000

10.000

9.978

110,86

99,78

OB110-14-0040

POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

01.01.2015 - 31.12.2025

999.560

150.000

262.530

262.340

174,89

99,93

OB110-17-0014

HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

01.01.2018 - 31.12.2023

3.510.247

1.172.979

1.162.382

734.818

62,65

63,22

OB110-21-0003

NOVI VODNI VIRI SEVNICA

01.01.2021 - 31.12.2025

329.000

85.000

85.000

80.855

95,12

95,12

25.300

24.100

23.537

93,03

97,66

25.300

24.100

23.537

93,03

97,66

18.226

14.919

-

81,86

16039003

Objekti za rekreacijo
OB110-19-0027

16039005

OBJEKTI ZA REKREACIJO

01.01.2020 - 31.12.2026

136.661

0

Druge komunalne dejavnosti
OB110-20-0027

NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002

Spodbujanje stanovanjske gradnje

01.01.2021 - 31.12.2027

Stran 4 od 10

500.000

0

18.226

14.919

-

81,86

80.000

47.107

47.107

58,88

100,00

80.000

47.107

47.107

58,88

100,00

PU

PK

NRP

Opis

1

2

3

4

OB110-18-0007

OBNOVA STANOVANJ

1606

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

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

Začetek-konec
NRP
5
01.01.2018 - 31.12.2027

Izhodiščna
vrednost
6
430.000

OB110-14-0042

RUŠENJE OBJEKTOV

01.01.2015 - 31.12.2026

307.000

OB110-18-0010

OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.

01.01.2018 - 31.12.2023

275.887

4004

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ZDRAVSTVENO VARSTVO

17
1702

Primarno zdravstvo

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov
OB110-19-0011

NAKUP DEFIBRILATORJEV

01.01.2019 - 31.12.2026

OB110-21-0043

NAKUP SISTEMA NMP3000

-

1707

Drugi programi na področju zdravstva

17079001

Nujno zdravstveno varstvo
OB110-20-0021

18

NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDR. PROGRAMOV

01.01.2021 - 31.12.2021

41.500

306.500

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001

Nepremična kulturna dediščina
OB110-20-0009

UREDITEV BRIVSKO FRIZERSKEGA SALONA V SEVNICI

01.01.2020 - 31.12.2022

63.500

OB110-21-0008

REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVEGA DOMA

01.01.2021 - 31.12.2024

125.000

1803

Programi v kulturi

18039001

Knjižničarstvo in založništvo
OB110-18-0022

18039002

BIBLIOBUS

01.01.2020 - 31.12.2021

31.500

Umetniški programi
OB110-16-0034

18039005

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE

01.01.2017 - 31.12.2026

204.698

Drugi programi v kulturi
OB110-07-0116

INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

Programi športa

01.01.2007 - 31.12.2026

133.684
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80.000

47.107

47.107

58,88

100,00

92.000

113.894

113.772

123,66

99,89

92.000

113.894

113.772

123,66

99,89

50.000

81.030

81.030

162,06

100,00

42.000

32.863

32.741

77,96

99,63

1.993.948
316.500

2.128.701
322.871

1.959.978
322.750

98,30
101,97

92,07
99,96

10.000

16.371

16.250

162,50

99,26

10.000

16.371

16.250

162,50

99,26

10.000

10.053

10.053

100,53

100,00

0

6.318

6.198

-

98,09

306.500

306.500

306.500

100,00

100,00

306.500

306.500

306.500

100,00

100,00

306.500

306.500

306.500

100,00

100,00

289.587

389.407

275.187

95,03

70,67

50.000

50.000

46.947

93,89

93,89

50.000

50.000

46.947

93,89

93,89

40.000

47.092

44.039

110,10

93,52

10.000

2.908

2.908

29,08

99,99

39.737

39.737

39.436

99,24

99,24

237

237

237

100,00

100,00

237

237

237

100,00

100,00

33.500

33.500

33.199

99,10

99,10

33.500

33.500

33.199

99,10

99,10

6.000

6.000

6.000

100,00

100,00

6.000

6.000

6.000

100,00

100,00

199.850

299.671

188.804

94,47

63,00

197.850

297.671

188.804

95,43

63,43

OB110-07-0104

IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA

01.01.2014 - 31.12.2024

2.871.212

40.000

0

0

0,00

-

OB110-14-0018

NAKUP FITNES NAPRAV

01.01.2017 - 31.12.2026

90.953

20.200

5.700

5.661

28,02

99,31

OB110-16-0036

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA

01.01.2017 - 31.12.2025

170.215

31.850

132.850

27.445

86,17

20,66

Stran 5 od 10

PU

PK

NRP

Opis

1

2

3

4

OB110-16-0037
18059002

INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN OBJEKTOV

Začetek-konec
NRP
5
01.01.2017 - 31.12.2025

Izhodiščna
vrednost
6
394.022

Programi za mladino
OB110-20-0023

19

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA MLADINSKO DEJ.

01.01.2021 - 31.12.2021

2.000

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001

Vrtci
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105.800

159.121

155.699

147,16

97,85

2.000

2.000

0

0,00

0,00

2.000

2.000

0

0,00

0,00

1.387.861

1.416.423

1.362.041

98,14

96,16

693.861

695.946

681.707

98,25

97,95

693.861

695.946

681.707

98,25

97,95

OB110-07-0124

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE

01.01.2007 - 31.12.2027

671.128

89.320

102.404

100.685

112,72

98,32

OB110-19-0038

NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI

01.01.2020 - 31.12.2021

1.316.302

501.541

502.541

498.635

99,42

99,22

OB110-20-0024

OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU

01.01.2021 - 31.12.2021

103.000

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001

Osnovno šolstvo

103.000

91.000

82.387

79,99

90,53

694.000

720.477

680.334

98,03

94,43

485.000

506.485

483.934

99,78

95,55

OB110-10-0023

TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

01.01.2010 - 31.12.2027

3.852.027

300.000

308.769

286.990

95,66

92,95

OB110-19-0039

NOVA ŠOLA ANA GALE

01.01.2020 - 31.12.2023

3.027.490

60.000

70.016

70.016

116,69

100,00

OB110-19-0040

GRADNJA OŠ KRMELJ

01.01.2020 - 31.12.2024

1.735.000

80.000

80.000

79.286

99,11

99,11

OB110-20-0010

DOGRADITEV OŠ BLANCA

01.01.2020 - 31.12.2023

1.079.000

19039002

Glasbeno šolstvo

45.000

47.700

47.642

105,87

99,88

209.000

213.992

196.400

93,97

91,78

OB110-07-0135

INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

01.01.2007 - 31.12.2026

143.375

5.000

13.403

13.403

268,05

100,00

OB110-20-0025

IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA

01.01.2021 - 31.12.2021

100.000

100.000

96.589

96.589

96,59

100,00

OB110-21-0009

OBNOVA GLASBENE ŠOLE

01.01.2021 - 31.12.2021

104.000

4005

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10

104.000

104.000

86.408

83,09

83,09

1.113.341
4.000

1.078.926
0

885.439
0

79,53
0,00

82,07
-

1003

Aktivna politika zaposlovanja

4.000

0

0

0,00

-

10039001

Povečanje zaposljivosti

4.000

0

0

0,00

-

OB110-07-0299

11

SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU

01.01.2007 - 31.12.2023

838.728

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

4.000

0

0

0,00

-

345.118

336.200

333.832

96,73

99,30

345.118

336.200

333.832

96,73

99,30

53.000

58.065

58.064

109,55

100,00

OB110-07-0304

POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA

01.01.2007 - 31.12.2023

160.278

13.000

13.000

13.000

100,00

100,00

OB110-11-0025

NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

01.01.2009 - 31.12.2023

713.334

40.000

45.065

45.064

112,66

100,00

Stran 6 od 10

PU
1

PK

NRP

2

3

11029002

Opis
4

Začetek-konec
NRP
5

Izhodiščna
vrednost
6

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

REBALANS A
2021
7

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
9

VELJAVNI 2021
8

Indeks
ZR/REB A
10

Indeks ZR/
VELJ
11

290.118

278.134

275.769

95,05

99,15

OB110-07-0306

ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU

01.01.2007 - 31.12.2023

122.060

2.000

2.000

2.000

100,00

100,00

OB110-07-0307

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

01.01.2007 - 31.12.2023

115.862

10.000

6.935

6.935

69,35

100,00

OB110-07-0394

ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA

01.01.2008 - 31.12.2023

97.784

6.000

6.000

6.000

100,00

100,00

OB110-14-0023

TRŽNICA SEVNICA

01.01.2015 - 31.12.2025

110.998

5.000

3.564

3.013

60,25

84,54

OB110-17-0038

RIBA JE IN

01.01.2020 - 31.12.2021

165.439

16.600

16.600

15.308

92,22

92,22

OB110-17-0044

RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH

01.01.2019 - 31.12.2021

40.384

821

821

821

100,00

100,00

OB110-19-0007

Z RIBAMI DO ZDRAVJA

01.01.2021 - 31.12.2021

221.246

221.246

218.674

218.151

98,60

99,76

OB110-19-0043

NADZOR ZA PROJEKTE LAS

01.01.2020 - 31.12.2022

27.745

15.000

10.090

10.090

67,27

100,00

OB110-21-0010

ODVODNJAVANJE ARŠKEGA POLJA

01.01.2021 - 31.12.2021

13.451

13.451

13.451

13.451

100,00

100,00

2.000

0

0

0,00

-

11029003

Zemljiške operacije
OB110-16-0015

13

KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ

01.01.2017 - 31.12.2023

11.192

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-16-0045

13029003

RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

01.01.2017 - 31.12.2025

707.741

Urejanje cestnega prometa
OB110-15-0027

14

PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE

01.01.2016 - 31.12.2025

122.577

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

2.000

0

0

0,00

-

55.000

36.003

36.003

65,46

100,00

55.000

36.003

36.003

65,46

100,00

50.000

32.138

32.138

64,28

100,00

50.000

32.138

32.138

64,28

100,00

5.000

3.865

3.865

77,30

100,00

5.000

3.865

3.865

77,30

100,00

694.223

704.186

513.067

73,91

72,86

266.880

278.935

275.044

103,06

98,61

266.880

278.935

275.044

103,06

98,61

OB110-06-0007

POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

01.01.2007 - 31.12.2023

240.348

15.000

12.138

12.138

80,92

100,00

OB110-09-0020

NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

01.01.2009 - 31.12.2023

594.314

50.000

63.862

63.862

127,72

100,00

OB110-17-0031

FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE

01.01.2018 - 31.12.2023

36.200

7.000

0

0

0,00

-

OB110-18-0025

RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE

01.01.2019 - 31.12.2024

58.735

23.863

30.275

29.471

123,50

97,34

OB110-19-0018

INVESTICIJSKI TRANSERI RRA

01.01.2019 - 31.12.2021

1.389

463

463

462

99,77

99,77

OB110-19-0023

CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

01.01.2021 - 31.12.2022

172.403

166.650

168.293

168.049

100,84

99,86

Stran 7 od 10

PU

PK

NRP

Opis

1

2

3

4

OB110-20-0013

VARUJ O(KO)LJE

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Začetek-konec
NRP
5
01.01.2022 - 31.12.2022

Izhodiščna
vrednost
6
3.904
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RAČUN 2021
9

VELJAVNI 2021
8

Indeks
ZR/REB A
10

Indeks ZR/
VELJ
11

3.904

3.904

1.062

27,21

27,21

427.343

425.251

238.023

55,70

55,97

427.343

425.251

238.023

55,70

55,97

OB110-14-0044

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

01.01.2015 - 31.12.2024

624.483

85.000

104.114

103.815

122,14

99,71

OB110-16-0047

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA

01.01.2017 - 31.12.2024

219.969

41.000

41.000

41.000

100,00

100,00

OB110-16-0048

POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME

01.01.2017 - 31.12.2024

113.216

11.435

14.670

14.636

127,99

99,77

OB110-18-0026

KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV

01.01.2019 - 31.12.2024

17.000

1.500

0

0

0,00

-

OB110-20-0006

ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI

01.01.2020 - 31.12.2021

310.408

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002

Ravnanje z odpadno vodo

78.572

27,24

29,60

2.537

2.537

25,37

100,00

10.000

2.537

2.537

25,37

100,00

10.000

2.537

2.537

25,37

100,00

10.000

2.537

2.537

25,37

100,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

5.000

0

0

0,00

-

1603

Komunalna dejavnost

5.000

0

0

0,00

-

16039001

Oskrba z vodo

5.000

0

0

0,00

-

OB110-16-0045

5000

RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

01.01.2017 - 31.12.2025

707.741

265.468

16

OB110-16-0045

01.01.2017 - 31.12.2025

288.408

10.000

707.741

KS BLANCA
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13
1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-21-0011

JP 872952 BLANCA- HŠ 96.97

01.01.2021 - 31.12.2021

6.000

OB110-21-0012

JP 872971 BLANCA- GRADEC- ČANJE

01.01.2021 - 31.12.2021

17.500

5.000

0

0

0,00

-

25.672
23.500

23.941
21.249

21.372
18.680

83,25
79,49

89,27
87,91

23.500

21.249

18.680

79,49

87,91

23.500

21.249

18.680

79,49

87,91

6.000

6.000

4.760

79,34

79,34

17.500

15.249

13.920

79,54

91,28

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.172

2.692

2.692

123,95

100,00

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

2.172

2.692

2.692

123,95

100,00

18059001

Programi športa

2.172

2.692

2.692

123,95

100,00

18

OB110-21-0013

5001

INVESTICIJSKA VLAGANJA V REK. POVR. - KS BLANCA

01.01.2021 - 31.12.2022

3.172

KS BOŠTANJ
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13
1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-21-0017

UREDITEV JP CEROV BREG NA LOGU

01.01.2021 - 31.12.2021

Stran 8 od 10

60.000

2.172

2.692

2.692

123,95

100,00

60.000
60.000

77.487
77.487

77.487
77.487

129,14
129,14

100,00
100,00

60.000

77.487

77.487

129,14

100,00

60.000

77.487

77.487

129,14

100,00

60.000

77.487

77.487

129,14

100,00

PU

PK

NRP

1

2

3

5003

Opis
4

Začetek-konec
NRP
5

Izhodiščna
vrednost
6

KS LOKA
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07

REBALANS A
2021
7

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
9

VELJAVNI 2021
8

Indeks
ZR/REB A
10

Indeks ZR/
VELJ
11

16.500
4.500

6.323
4.500

5.508
4.500

33,38
100,00

87,11
100,00

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

4.500

4.500

4.500

100,00

100,00

07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4.500

4.500

4.500

100,00

100,00

OB110-21-0019

13

TRANSFER ZA NAKUP OPREME- KS LOKA

01.01.2021 - 31.12.2021

4.500

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4.500

100,00

100,00

1.008

8,40

55,28

12.000

1.823

1.008

8,40

55,28

12.000

1.823

1.008

8,40

55,28

12.000

1.823

1.008

8,40

55,28

5.000
5.000

5.000
5.000

4.504
4.504

90,07
90,07

90,07
90,07

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

5.000

5.000

4.504

90,07

90,07

18059001

Programi športa

5.000

5.000

4.504

90,07

90,07

18

UREDITEV JP JELŠA

5.000

5.000

4.504

90,07

90,07

KS SEVNICA
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

100,00
100,00

100,00
100,00

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

5.000

5.000

5.000

100,00

100,00

07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

5.000

5.000

5.000

100,00

100,00

OB110-13-0068

5005
07

ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ

01.01.2014 - 31.12.2022

12.000

4.500

1.823

KS PRIMOŽ
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

OB110-21-0018

5004

01.01.2021 - 31.12.2021

4.500

12.000

5.000

5.000

5.000

100,00

100,00

KS TRŽIŠČE
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

8.201
4.000

14.192
0

14.192
0

173,06
0,00

100,00
-

1603

Komunalna dejavnost

4.000

0

0

0,00

-

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4.000

0

0

0,00

-

OB110-21-0020

5008
16

TRANSFER ZA NAKUP OPREME- KS SEVNICA

01.01.2021 - 31.12.2022

34.607

4.000

0

0

0,00

-

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

4.201

14.192

14.192

337,86

100,00

1803

Programi v kulturi

4.201

14.192

14.192

337,86

100,00

18039005

Drugi programi v kulturi

4.201

14.192

14.192

337,86

100,00

OB110-19-0001

18

OB110-09-0025

5009

RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE

OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE

01.01.2019 - 31.12.2022

10.000

01.01.2009 - 31.12.2022

13.300

61.860

KS ZABUKOVJE
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07

4.201

14.192

14.192

337,86

100,00

52.000
3.000

52.303
3.000

52.302
3.000

100,58
100,00

100,00
100,00

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

3.000

3.000

3.000

100,00

100,00

07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3.000

3.000

3.000

100,00

100,00

OB110-21-0025

TRANSFER ZA NAKUP OPREME- KS ZABUKOVJE

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

01.01.2021 - 31.12.2021

Stran 9 od 10

3.000

3.000

3.000

3.000

100,00

100,00

49.000

49.303

49.302

100,62

100,00

49.000

49.303

49.302

100,62

100,00

PU
1

PK

NRP

2

3

13029002

Opis
4

Začetek-konec
NRP
5

Izhodiščna
vrednost
6

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

REBALANS A
2021
7

VELJAVNI 2021
8

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
9

Indeks
ZR/REB A
10

Indeks ZR/
VELJ
11

49.000

49.303

49.302

100,62

100,00

OB110-21-0021

STRŽIŠČE-ČANJE, GRADNJA PROPUSTA NA JP ŠT 596197

01.01.2021 - 31.12.2021

16.000

16.000

9.852

9.852

61,57

100,00

OB110-21-0022

PUSTOL-ŠPEC, REKONSTRUKCIJA Z ASF. JP ŠT. 596491

01.01.2021 - 31.12.2021

20.000

20.000

15.304

15.304

76,52

100,00

OB110-21-0023

OGRADE-POŽUN, REKONSTRUKCIJA Z ASF. JP ŠT. 596551

01.01.2021 - 31.12.2021

5.000

5.000

14.444

14.444

288,87

99,99

OB110-21-0024

BUDNA FRANC-MRZLA PL., REK. Z ASF. JP ŠT. 596321

01.01.2021 - 31.12.2021

8.000

8.000

9.703

9.703

121,28

100,00

KS DOLNJE BREZOVO
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.000
2.000

968
968

153
153

7,63
7,63

15,75
15,75

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

2.000

968

153

7,63

15,75

18059001

Programi športa

2.000

968

153

7,63

15,75

5010
18

OB110-16-0008

IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO

01.01.2016 - 31.12.2022

Stran 10 od 10

13.235

2.000

968

153

7,63

15,75

8.672.670

8.600.370

7.388.298

85,19

85,91

5. ANALITIČEN PRIKAZ REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV
NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

REBALANS A
2021
8

Opis
7
PRIHODKI IN ZADOLŽEVANJE

.
.
.

VELJAVNI 2021
9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

20.541.644,63
20.445.184,60
20.445.184,60

20.635.075,10
20.535.215,17
20.535.215,17

20.167.174,57
20.066.945,62
20.066.945,62

20.445.184,60

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

98,18
98,15
98,15

97,73
97,72
97,72

20.535.215,17

18.799.006,62

91,95

91,55

13.080.003,00

100,00

100,00

700020

Dohodnina - občinski vir

13.080.003,00

13.080.003,00

703000

Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb

20.000,00

20.000,00

25.766,11

128,83

128,83

703001

Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

10.000,00

10.000,00

10.261,79

102,62

102,62

703002

Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

10,00

10,00

40,19

401,90

401,90

703003

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

378.000,00

378.000,00

377.568,42

99,89

99,89

703004

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

380.000,00

380.000,00

391.750,63

103,09

103,09

703005

Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1.000,00

1.000,00

1.432,39

143,24

143,24

703100

Davek na vodna plovila

1.000,00

1.000,00

1.166,52

116,65

116,65

703101

Zamudne obresti od davkov na premičnine

703200

Davek na dediščine in darila

703202

0,00

0,00

-0,16

-

-

45.000,00

45.000,00

147.760,29

328,36

328,36

zamudne obresti od davka na dediščine in darila

0,00

0,00

108,21

-

-

703300

Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

28.000,00

28.000,00

27.570,84

98,47

98,47

703301

Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

100.000,00

100.000,00

155.294,26

155,29

155,29

703303

Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

0,00

0,00

49,34

-

-

704403

Davek na dobitke od iger na srečo

5.000,00

5.000,00

4.863,90

97,28

97,28

704405

Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

704700

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

704701

Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

704704

Turistična taksa

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

290.000,00

290.000,00

294.565,98

101,57

101,57

0,00

0,00

17,13

-

-

3.000,00

3.000,00

8.421,08

280,70

280,70

704706

Občinske takse od pravnih oseb

3.500,00

3.500,00

3.767,92

107,65

107,65

704707

Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov

1.000,00

1.000,00

3.675,61

367,56

367,56

704708

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

26.000,00

26.000,00

26.110,76

100,43

100,43

706099

Drugi davki

0,00

0,00

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

710302

Prihodki od najemnin za stanovanja

710304

Prihodki od drugih najemnin javna infrastr.

710305

1.000,00

1.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

31.139,79

103,80

103,80

110.000,00

110.000,00

125.192,21

113,81

113,81

1.000.000,00

1.000.000,00

981.887,48

98,19

98,19

Prihodki od zakupnin

6.000,00

6.000,00

3.855,63

64,26

64,26

710306

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

2.000,00

2.000,00

2.636,01

131,80

131,80

710311

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico

710312

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

710399

Drugi prihodki od premoženja

711100

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

711120

Upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 27-35 iz ZUT)

712001

Globe za prekrške

20.000,00

20.000,00

33.078,70

165,39

165,39

530.000,00

530.000,00

549.943,75

103,76

103,76

700,00

700,00

804,32

114,90

114,90

10.000,00

10.000,00

22.173,77

221,74

221,74

100,00

100,00

368,00

368,00

368,00

4.500,00

10.511,98

233,60

233,60

4.500,00

Stran 1 od 40

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

NRP

3

4

5

Konto

REBALANS A
2021
8

Opis

6

7

712007

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

712008

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

713003

Prihodki od počitniške dejavnosti

713099

VELJAVNI 2021
9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

12.500,00

12.500,00

15.526,12

124,21

300,00

300,00

760,00

253,33

253,33

1.000,00

1.000,00

7.132,57

713,26

713,26

Drugi prihodki od prodaje

22.000,00

22.000,00

29.270,26

133,05

133,05

714100

Drugi nedavčni prihodki

10.000,00

10.000,00

1.050,00

10,50

10,50

714105

Prihodki od komunalnih prispevkov

243.732,00

239.698,41

98,35

98,35

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

714116

Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta

714120

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

714121

Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

243.732,00

124,21

70.000,00

70.000,00

49.143,85

70,21

70,21

170.000,00

170.000,00

181.831,68

106,96

106,96

22.063,00

22.063,00

25.649,14

116,25

116,25

0,00

8.769,36

8.769,36

-

100,00

55.937,76

55.937,76

91.939,38

164,36

164,36

720001

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

20.000,00

20.000,00

9.604,00

48,02

48,02

722000

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

25.000,00

25.000,00

29.330,40

117,32

117,32

722100

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

305.000,00

305.000,00

344.600,66

112,98

112,98

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

406.748,93

406.748,93

63.766,08

15,68

15,68

740004

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

106.522,00

187.783,21

276.976,19

260,02

147,50

740019

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin

1.097.244,00

1.097.244,00

1.097.238,00

100,00

100,00

740100

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

5.000,00

5.000,00

3.985,87

79,72

79,72

741101

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske
in ribiške politike za obdobje 2014-2020

260.577,53

260.577,53

0,00

0,00

0,00

741201

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za
obdobje 2014-2020

0,00

0,00

948,80

-

-

186.896,00

186.896,00

0,00

0,00

0,00

741300

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

741301

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

1.338.848,38

1.338.848,38

0,00

0,00

0,00

HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

0,00

0,00

458.824,13

-

-

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

0,00

0,00

68.823,62

-

-

741301

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

0,00

0,00

390.000,51

-

-

PAMETNE VASI ZA JUTRI

0,00

0,00

20.415,56

-

-

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

0,00

0,00

4.083,11

-

-

741101

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske
in ribiške politike za obdobje 2014-2020

0,00

0,00

16.332,45

-

-

RIBA JE IN

0,00

0,00

92.917,23

-

-

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

0,00

0,00

23.229,31

-

-

741101

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske
in ribiške politike za obdobje 2014-2020

0,00

0,00

69.687,92

-

-

RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH

0,00

0,00

2.571,25

-

-

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

0,00

0,00

642,81

-

-

OB110-17-0014

OB110-17-0037

OB110-17-0038

OB110-17-0044
740001
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Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske
in ribiške politike za obdobje 2014-2020

0,00

0,00

1.928,44

-

-

OŽIVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ S POMOČJO OBRTI

0,00

0,00

37.693,84

-

-

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske
in ribiške politike za obdobje 2014-2020

0,00

0,00

37.693,84

-

-

KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

0,00

0,00

531.281,37

-

-

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

0,00

0,00

128.810,96

-

-

740004

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

0,00

0,00

4.009,38

-

-

741201

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za
obdobje 2014-2020

0,00

0,00

398.461,03

-

-

Z RIBAMI DO ZDRAVJA

0,00

0,00

106.634,20

-

-

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

0,00

0,00

26.658,55

-

-

741101

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske
in ribiške politike za obdobje 2014-2020

0,00

0,00

79.975,65

-

-

UREDITEV BRIVSKO FRIZERSKEGA SALONA V SEVNICI

0,00

0,00

17.601,42

-

-

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

0,00

0,00

17.601,42

-

-

2.891,35
2.891,35

2.891,35
2.891,35

198,00
198,00

6,85
6,85

6,85
6,85
44,00

741101
OB110-17-0045
741101
OB110-18-0002

OB110-19-0007

OB110-20-0009
740001

KS BLANCA

5000
.
710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

450,00

450,00

198,00

44,00

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

126,00

126,00

0,00

0,00

0,00

713099

Drugi prihodki od prodaje

112,00

112,00

0,00

0,00

0,00

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

2.203,35

2.203,35

0,00

0,00

0,00

82.501,62
82.501,62

85.176,51
85.176,51

103,24
103,24

103,24
103,24

KS BOŠTANJ

5001

82.501,62
82.501,62

.
710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

714120

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

KS KRMELJ

5002
.
710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

KS LOKA

5003
.

600,00

600,00

988,37

164,73

164,73

68.000,00

68.000,00

83.537,35

122,85

122,85

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

10.901,62

10.901,62

650,79

5,97

5,97

300,00
300,00

300,00
300,00

368,00
368,00

122,67
122,67

122,67
122,67

300,00

300,00

300,00

100,00

100,00

0,00

0,00

68,00

-

-

3.087,06
3.087,06

3.087,06
3.087,06

3.733,44
3.733,44

120,94
120,94

120,94
120,94
111,76

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.900,00

1.900,00

2.123,53

111,76

714100

Drugi nedavčni prihodki

437,06

437,06

0,00

0,00

0,00

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

750,00

750,00

1.587,10

211,61

211,61

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

KS PRIMOŽ

5004

VELJAVNI 2021

.

Stran 3 od 40

0,00

0,00

22,81

-

-

1.920,00
1.920,00

1.920,00
1.920,00

2.004,00
2.004,00

104,38
104,38

104,38
104,38

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

NRP

3

4

5

Konto
6
710301

REBALANS A
2021
8

Opis
7
Prihodki od najemnin za poslovne prostore

KS ŠENTJANŽ

5007
.

1.920,00

2.004,00

104,38

104,38

5.149,00
5.149,00

92,61
92,61

92,61
92,61

3.960,00

2.624,00

66,26

66,26

1.600,00

1.700,00

106,25

106,25

3.960,00

713000

1.600,00

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

KS ZABUKOVJE

5009
.
710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

Indeks ZR/
VELJ
12

5.560,00
5.560,00

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

.

Indeks ZR/
REB A
11

5.560,00
5.560,00

Prihodki od prodaje blaga in storitev

KS TRŽIŠČE

9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

1.920,00

710301

5008

VELJAVNI 2021

0,00

0,00

825,00

-

-

0,00
0,00

50,00
50,00

50,00
50,00

-

100,00
100,00

0,00

50,00

50,00

-

100,00

200,00
200,00

3.549,90
3.549,90

3.550,00
3.550,00

1.775,00
1.775,00

100,00
100,00
100,00

200,00

300,00

300,00

150,00

0,00

3.249,90

3.250,00

-

100,00

22.280.313,03
77.000,00
77.000,00

22.373.743,50
77.000,00
77.000,00

20.687.671,67
57.807,42
57.807,42

92,85
75,07
75,07

92,46
75,07
75,07

01

ODHODKI
OBČINSKI SVET
POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

77.000,00

77.000,00

57.807,42

75,07

75,07

01019001

Dejavnost občinskega sveta

77.000,00

77.000,00

57.807,42

75,07

75,07

Stroški dela občinskega sveta

48.000,00

48.000,00

33.541,38

69,88

69,88

48.000,00

48.000,00

33.541,38

69,88

69,88

48.000,00

48.000,00

33.541,38

69,88

69,88

6.000,00

6.000,00

4.172,60

69,54

69,54

6.000,00

6.000,00

4.172,60

69,54

69,54

6.000,00

6.000,00

4.172,60

69,54

69,54

1000

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

23.000,00

23.000,00

20.093,44

87,36

87,36

23.000,00

23.000,00

20.093,44

87,36

87,36

23.000,00

23.000,00

20.093,44

87,36

87,36

9.290,00
9.290,00

9.290,00
9.290,00

3.882,95
3.882,95

41,80
41,80

41,80
41,80
41,80

02

NADZORNI ODBOR
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203

Fiskalni nadzor

9.290,00

9.290,00

3.882,95

41,80

02039001

Dejavnost nadzornega odbora

9.290,00

9.290,00

3.882,95

41,80

41,80

Stroški dela Nadzornega odbora

3.850,00

3.850,00

2.417,24

62,79

62,79

3.850,00

3.850,00

2.417,24

62,79

62,79

Sejnine udeležencem odborov

3.850,00

3.850,00

2.417,24

62,79

62,79

2000

02201
.
402905

Stroški prevoza Nadzornega odbora

02203
.
402402
02204

Stroški prevoza v državi
Delovanje Nadzornega odbora

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

5.290,00

1.465,71

27,71

27,71

5.290,00
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.
402905

Sejnine udeležencem odborov

402907

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

01

ŽUPAN
POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019003

Dejavnost župana in podžupanov

3000

Nadomestilo za delo župana in podžupanov

01301
.
400000

Osnovne plače

400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

VELJAVNI 2021
9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

5.290,00

5.290,00

1.465,71

27,71

27,71

5.050,00

5.050,00

1.465,71

29,02

29,02

240,00

240,00

0,00

0,00

0,00

419.570,15
174.648,00

330.005,56
177.484,59

236.404,84
151.818,79

56,34
86,93

71,64
85,54

174.648,00

177.484,59

151.818,79

86,93

85,54

174.648,00

177.484,59

151.818,79

86,93

85,54

65.698,00

67.534,59

66.071,52

100,57

97,83

65.698,00

67.534,59

66.071,52

100,57

97,83

40.621,00

40.621,00

40.484,72

99,66

99,66

2.600,00

4.652,57

4.652,34

178,94

100,00

400100

Regres za letni dopust

941,00

1.050,00

1.050,00

111,58

100,00

400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

707,00

817,00

816,64

115,51

99,96

400203

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

500,00

390,00

351,48

70,30

90,12

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.900,00

3.995,00

3.994,63

102,43

99,99

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

3.000,00

3.000,00

2.960,98

98,70

98,70

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

250,00

239,23

95,69

95,69

401200

Prispevek za zaposlovanje

30,00

30,00

27,10

90,33

90,33

401300

Prispevek za starševsko varstvo

50,00

50,00

45,17

90,34

90,34

401500

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

320,00

385,00

384,51

120,16

99,87

402400

Dnevnice za službena potovanja v državi

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

402402

Stroški prevoza v državi

3.359,00

2.619,00

1.439,70

42,86

54,97

402403

Dnevnice za službena potovanja v tujini

16,00

168,00

168,00

1.050,00

100,00

402499

Drugi izdatki za službena potovanja

20,00

92,22

92,22

461,10

100,00

402908

Dodatki poslancem in državnim svetnikom

9.334,00

9.364,80

9.364,80

100,33

100,00

108.950,00

250,00

Materialni stroški urada župana

01302

109.950,00

85.747,27

78,70

77,99

108.950,00

78,70

77,99
84,91

109.950,00

85.747,27

402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

75.000,00

76.000,00

64.532,20

86,04

402009

Izdatki za reprezentanco

15.750,00

15.750,00

8.892,00

56,46

56,46

402099

Drugi splošni material in storitve

18.200,00

18.200,00

12.323,07

67,71

67,71

20.000,00

20.000,00

14.793,61

73,97

73,97

20.000,00

20.000,00

14.793,61

73,97

73,97
73,97

.

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

20.000,00

20.000,00

14.793,61

73,97

Izvedba protokolarnih dogodkov

20.000,00

20.000,00

14.793,61

73,97

73,97

20.000,00

20.000,00

14.793,61

73,97

73,97

04301
.
402099

Drugi splošni material in storitve

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

Stran 5 od 40

20.000,00

20.000,00

14.793,61

73,97

73,97

74.922,15

87.422,15

69.792,44

93,15

79,83

67.260,00

79.760,00

69.792,44

103,77

87,50
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Ljubiteljska kultura

67.260,00

79.760,00

69.792,44

103,77

Transferi neprofitnim organizacijam

67.260,00

79.760,00

69.792,44

103,77

87,50

67.260,00

79.760,00

69.792,44

103,77

87,50

21.260,00

20.317,44

124,95

95,57

94,66

84,25

.
402999

Drugi operativni odhodki

16.260,00

412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

51.000,00

413302

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

87,50

57.300,00

48.275,00

0,00

1.200,00

1.200,00

-

100,00

7.662,15

7.662,15

0,00

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

0,00

0,00

18059001

Programi športa

7.662,15

7.662,15

0,00

0,00

0,00

Transferi drugim izvajalcem javnih služb

7.662,15

7.662,15

0,00

0,00

0,00

7.662,15

7.662,15

0,00

0,00

0,00

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

7.662,15

7.662,15

0,00

0,00

0,00

150.000,00

45.098,82

0,00

0,00

0,00

18306
.
413500

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303

Splošna proračunska rezervacija

150.000,00

45.098,82

0,00

0,00

0,00

23039001

Splošna proračunska rezervacija

150.000,00

45.098,82

0,00

0,00

0,00

Splošna proračunska rezervacija

150.000,00

45.098,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23410

150.000,00

.
409000

Splošna proračunska rezervacija

45.098,82

0,00

150.000,00

45.098,82

0,00

0,00

0,00

2.434.510,00
13.000,00

2.634.944,71
10.442,00

2.438.887,28
9.801,82

100,18
75,40

92,56
93,87
93,87

04

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

0403

Druge skupne administrativne službe

13.000,00

10.442,00

9.801,82

75,40

04039001

Obveščanje domače in tuje javnosti

13.000,00

10.442,00

9.801,82

75,40

93,87

Oglaševanje občinske uprave

13.000,00

10.442,00

9.801,82

75,40

93,87

13.000,00

10.442,00

9.801,82

75,40

93,87

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

13.000,00

10.442,00

9.801,82

75,40

93,87

4001

04401
.
402004

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

1.797.553,00

2.020.745,71

1.951.240,62

108,55

96,56

0603

Dejavnost občinske uprave

1.797.553,00

2.020.745,71

1.951.240,62

108,55

96,56

06039001

Administracija občinske uprave

1.494.228,92

1.698.769,22

1.677.446,75

112,26

98,74

Stroški dela občinske uprave

1.120.745,00

1.217.971,45

1.217.936,48

108,67

100,00

1.120.745,00

1.217.971,45

1.217.936,48

108,67

100,00

828.216,83

813.371,30

813.371,30

98,21

100,00

06413
.
400000

Osnovne plače

400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

42.000,00

119.237,45

119.237,28

283,90

100,00

400100

Regres za letni dopust

31.994,00

35.700,50

35.700,00

111,58

100,00

400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

27.000,00

29.208,00

29.207,72

108,18

100,00

400203

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

9.500,00

10.058,00

10.057,93

105,87

100,00

400301

Sredstva za redno delovno uspešnost

19.285,17

20.697,17

20.697,07

107,32

100,00

400400

Sredstva za nadurno delo

10.000,00

20.264,00

20.263,70

202,64

100,00

400900

Jubilejne nagrade

289,00

578,00

577,52

199,83

99,92

400999

Drugi izdatki zaposlenim

250,00

218,25

-

87,30

0,00
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401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

75.500,00

83.672,86

83.672,69

110,82

100,00

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

55.600,00

63.858,12

63.857,70

114,85

100,00

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4.500,00

5.159,41

5.159,08

114,65

99,99

401200

Prispevek za zaposlovanje

510,00

683,43

683,15

133,95

99,96

401300

Prispevek za starševsko varstvo

850,00

973,71

973,71

114,55

100,00

401500

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

15.500,00

14.259,50

14.259,38

92,00

100,00

Pisarniški in splošni material za delovanje OU

59.096,43

51.972,90

49.574,01

83,89

95,38

59.096,43

51.972,90

49.574,01

83,89

95,38

06420
.
402000

Pisarniški material in storitve

11.902,37

9.042,87

8.355,44

70,20

92,40

402001

Čistilni material in storitve

25.965,26

24.303,26

24.084,42

92,76

99,10

402002

Storitve varovanja zgradb in prostorov

3.000,00

2.705,97

2.705,96

90,20

100,00

402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

4.500,00

2.292,00

2.245,06

49,89

97,95

402009

Izdatki za reprezentanco

2.000,00

1.400,00

156,59

7,83

11,19

402099

Drugi splošni material in storitve

11.728,80

12.228,80

12.026,54

102,54

98,35

103.534,74

Energija in komunalne storitve za delovanje OU

06422

87.878,03

84.138,09

81,27

95,74

103.534,74

81,27

95,74

87.878,03

84.138,09

402200

Električna energija

39.034,74

30.656,74

29.040,02

74,40

94,73

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

15.000,00

15.000,00

14.469,29

96,46

96,46

402203

Voda in komunalne storitve

6.000,00

6.000,00

4.811,83

80,20

80,20

402204

Odvoz smeti

10.000,00

10.000,00

9.933,03

99,33

99,33

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

9.500,00

13.000,00

12.662,99

133,29

97,41

402206

Poštnina in kurirske storitve

24.000,00

13.221,29

13.220,93

55,09

100,00

.

Prevozni stroški in storitve OU

06423
.

17.152,63

17.152,63

11.447,90

66,74

66,74

17.152,63

17.152,63

11.447,90

66,74

66,74

402300

Goriva in maziva za prevozna sredstva

6.000,00

6.000,00

3.408,74

56,81

56,81

402301

Vzdrževanje in popravila vozil

5.000,00

5.000,00

2.303,01

46,06

46,06

402304

Pristojbine za registracijo vozil

1.000,00

1.000,00

710,73

71,07

71,07

402305

Zavarovalne premije za motorna vozila

4.597,63

99,73

99,73

402306

Stroški nakupa vinjet in urbane
Izdatki za službena potovanja OU

06424
.

06429

VELJAVNI 2021

4.597,63

4.585,42

555,00

555,00

440,00

79,28

79,28

4.470,00

2.970,00

614,29

13,74

20,68

4.470,00

2.970,00

614,29

13,74

20,68
9,15

402400

Dnevnice za službena potovanja v državi

350,00

350,00

32,04

9,15

402401

Hotelske in restavracijske storitve v državi

320,00

320,00

0,00

0,00

0,00

402402

Stroški prevoza v državi

3.000,00

1.500,00

512,45

17,08

34,16
18,33

402403

Dnevnice za službena potovanja v tujini

300,00

300,00

55,00

18,33

402404

Hotelske in restavracijske storitve v tujini

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

402499

Drugi izdatki za službena potovanja

400,00

400,00

14,80

3,70

3,70

127.395,12

262.702,15

257.611,35

202,21

98,06

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
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127.395,12

262.702,15

257.611,35

202,21

98,06

0,00

1.171,20

1.171,20

-

100,00
98,04

402007

Računalniške storitve

402008

Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

18.000,00

17.850,00

17.500,90

97,23

402502

Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

3.500,00

1.921,30

1.908,71

54,53

99,34

4.500,00

5.033,76

5.033,76

111,86

100,00

0,00

126.947,89

100,00

402603

Najemnine in zakupnine za druge objekte

402702

Odškodnine zaradi sodnih postopkov

126.947,89

-

402901

Plačila avtorskih honorarjev

1.000,00

1.000,00

285,61

28,56

28,56

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

3.500,00

2.966,24

1.321,99

37,77

44,57

402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

100,00

402907

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

402920

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

402931
402937
402940
402999
4029992

negativne obresti ezr

700,00

914,16

914,16

130,59

5.000,00

6.756,01

6.716,01

134,32

99,41

25.000,00

39.212,52

39.212,52

156,85

100,00

Plačila bančnih storitev

2.000,00

1.221,89

631,03

31,55

51,64

Stroški davčnih postopkov

9.000,00

9.000,00

7.904,07

87,82

87,82

Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

25.000,00

23.431,08

23.431,06

93,72

100,00

Drugi operativni odhodki

24.195,12

20.195,12

19.551,46

80,81

96,81

6.000,00

5.080,98

5.080,98

84,68

100,00

61.835,00

58.122,06

56.124,63

90,77

96,56

61.835,00

58.122,06

56.124,63

90,77

96,56

Stroški skupnega prekrškovnega organa

06430
.
413003
06039002
06440

Sredstva, prenesena drugim občinam

61.835,00

58.122,06

56.124,63

90,77

96,56

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

303.324,08

321.976,49

273.793,87

90,26

85,04

Vzdrževanje objektov in opreme

249.666,88

257.279,11

231.493,37

92,72

89,98

146.804,88

141.117,11

139.379,66

94,94

98,77

.
402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

70.000,00

54.789,20

54.789,11

78,27

100,00

402504

Zavarovalne premije za objekte

20.804,88

20.869,91

20.869,91

100,31

100,00

402510

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

11.000,00

6.000,00

5.952,97

54,12

99,22

402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

5.000,00

3.958,00

3.692,60

73,85

93,29

402514

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

35.000,00

98,85

402604

Najem strojne računalniške opreme
INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

OB110-09-0010
420500
OB110-21-0006
420401

52.000,00

51.400,03

146,86

5.000,00

3.500,00

2.675,04

53,50

76,43

80.000,00

93.300,00

92.113,71

115,14

98,73
98,73

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

80.000,00

93.300,00

92.113,71

115,14

PROTIHRUPNI UKREPI - STRELIŠČE RADNA

22.862,00

22.862,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Novogradnje

420801

Investicijski nadzor

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

15.862,00

15.862,00

0,00

0,00

0,00

Nakup osnovnih sredstev

50.657,20

57.274,38

35.078,43

69,25

61,25

06441
OB110-07-0007
420200
OB110-07-0008

VELJAVNI 2021

NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

2.000,00

6.742,51

6.742,51

337,13

100,00

Nakup pisarniškega pohištva

2.000,00

6.742,51

6.742,51

337,13

100,00

NAKUP PISARNIŠKE OPREME

4.000,00

4.119,92

4.119,92

103,00

100,00
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Nakup pisarniške opreme

4.000,00

4.119,92

4.119,92

103,00

NAKUP RAČUNALNIKOV

10.000,00

8.986,75

8.968,60

89,69

99,80

420202

Nakup strojne računalniške opreme

10.000,00

8.986,75

8.968,60

89,69

99,80

NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

7.907,20

7.907,20

7.907,20

100,00

100,00

420223

Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

7.907,20

7.907,20

7.907,20

100,00

100,00

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

4.250,00

5.223,38

4.973,38

117,02

95,21

420238

Nakup telekomunikacijske opreme

4.250,00

5.223,38

4.973,38

117,02

95,21

NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

0,00

2.318,00

2.318,00

-

100,00

420703

Nakup licenčne programske opreme

0,00

2.318,00

2.318,00

-

100,00

NAKUP VOZILA ZA OU

22.000,00

21.700,00

0,00

0,00

0,00

420101

Nakup avtomobilov

22.000,00

21.700,00

0,00

0,00

0,00

500,00

276,62

48,82

9,76

17,65

420201
OB110-07-0009

OB110-08-0025

OB110-12-0024

OB110-13-0026

OB110-13-0065

NAKUP GASILNIH APARATOV

OB110-15-0025
420233
06443

Nakup gasilske opreme

500,00

276,62

48,82

9,76

17,65

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

3.000,00

7.423,00

7.222,07

240,74

97,29

3.000,00

7.423,00

7.222,07

240,74

97,29

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

3.000,00

7.423,00

7.222,07

240,74

97,29

623.957,00

603.757,00

477.844,84

76,58

79,15

70.000,00

70.000,00

69.984,81

99,98

99,98
99,98

.
402605

100,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

70.000,00

70.000,00

69.984,81

99,98

GEODETSKE STORITVE

70.000,00

70.000,00

69.984,81

99,98

99,98

70.000,00

70.000,00

69.984,81

99,98

99,98

16459
.
402113

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

70.000,00

70.000,00

69.984,81

99,98

99,98

117.957,00

97.757,00

75.119,92

63,68

76,84

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

117.957,00

97.757,00

75.119,92

63,68

76,84

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

117.957,00

97.757,00

75.119,92

63,68

76,84

0,00

10.000,00

10.000,00

-

100,00

0,00

Komunalna dejavnost

1603
16039002
16407
.

10.000,00

10.000,00

-

100,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ

61.000,00

61.000,00

43.671,81

71,59

71,59

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

56.000,00

56.000,00

43.671,81

77,99

77,99

420801

Investicijski nadzor

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

28.442,00

18.741,70

13.432,81

47,23

71,67

25.000,00

11.299,70

5.990,81

23,96

53,02

3.442,00

7.442,00

7.442,00

216,21

100,00

402503
OB110-19-0030

OB110-20-0004

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

420401

Novogradnje

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija
IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU

28.515,00

8.015,30

8.015,30

28,11

100,00

420401

Novogradnje

25.000,00

4.500,30

4.500,30

18,00

100,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0005

1606

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

16069002

Nakup zemljišč
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3.515,00
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436.000,00

332.740,11

76,32

10.000,00

6.392,65

63,93

63,93

10.000,00

10.000,00

6.392,65

63,93

63,93

NAKUP ZEMLJIŠČ

426.000,00

426.000,00

326.347,46

76,61

76,61

Nakup zemljišč

426.000,00

76,61

76,61

Druge odškodnine in kazni

22
2201

Servisiranje javnega dolga

22019001

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

22401

Indeks ZR/
REB A
11

10.000,00

ODDELEK ZA FINANCE
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

4002

9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

436.000,00

.
402799

VELJAVNI 2021

.

76,32

426.000,00

326.347,46

702.300,38
702.300,38

701.300,38
701.300,38

698.022,04
698.022,04

99,39
99,39

99,53
99,53

702.300,38

701.300,38

698.022,04

99,39

99,53

702.300,38

701.300,38

698.022,04

99,39

99,53

35.000,00

33.996,04

30.717,70

87,76

90,36

35.000,00

33.996,04

30.717,70

87,76

90,36

403100

Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam

1.000,00

0,00

0,00

0,00

-

403101

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

34.000,00

33.996,04

30.717,70

90,35

90,36

452.658,12

452.662,08

452.662,08

100,00

100,00

452.658,12

452.662,08

452.662,08

100,00

100,00

100,00

100,00

Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam

22420
.
550101
22422

ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM - DOLGOROČNI KREDITI

452.658,12

452.662,08

452.662,08

Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu

214.642,26

214.642,26

214.642,26

100,00

100,00

214.642,26

214.642,26

214.642,26

100,00

100,00

214.642,26

214.642,26

214.642,26

100,00

100,00

7.313.979,54
353.500,00

7.489.687,37
360.188,21

6.782.270,45
360.187,20

92,73
101,89

90,55
100,00

353.500,00

360.188,21

360.187,20

101,89

100,00

38.500,00

38.107,35

38.107,35

98,98

100,00

5.000,00

4.971,24

4.971,24

99,42

100,00

4.000,00

4.751,64

4.751,64

118,79

100,00

4.751,64

4.751,64

118,79

100,00

21,96

100,00

.
550307

Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti

07

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4003

Zaščitna oprema za civilno zaščito

07400
.
402199
OB110-11-0007
420299

Drugi posebni materiali in storitve

4.000,00

NAKUP OS ZA ZIR

1.000,00

219,60

219,60

Nakup druge opreme in napeljav

1.000,00

219,60

219,60

21,96

100,00

23.000,00

22.636,11

22.636,11

98,42

100,00

Operativni odhodki za civilno zaščito

07402

23.000,00

22.636,11

22.636,11

98,42

100,00

Drugi operativni odhodki

23.000,00

22.636,11

22.636,11

98,42

100,00

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

.
402999
07404
OB110-07-0011
420804
07039002
07411

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,00

100,00

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

315.000,00

322.080,86

322.079,85

102,25

100,00

Delovanje Občinske gasilske zveze

215.000,00

236.849,30

236.849,29

110,16

100,00

215.000,00

236.849,30

236.849,29

110,16

100,00

236.849,30

236.849,29

110,16

100,00

.
413302

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

215.000,00
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85.231,56

85.230,56

85,23

100,00

100.000,00

85.231,56

85.230,56

85,23

100,00

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

Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001

Prometna varnost
Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
.
Sejnine udeležencem odborov
Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.
.
402099

Indeks ZR/
VELJ
12

TRANSFER ZA NAKUP OPREME

0802

402905

Indeks ZR/
REB A
11

100.000,00

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08402

9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Investicijski transferi združenjem za požarno varnost

08

08401

VELJAVNI 2021

Drugi splošni material in storitve

100.000,00

85.231,56

85.230,56

85,23

100,00

14.350,00

17.219,42

14.561,89

101,48

84,57

14.350,00

17.219,42

14.561,89

101,48

84,57

14.350,00

17.219,42

14.561,89

101,48

84,57

350,00

350,00

54,68

15,62

15,62

350,00

350,00

54,68

15,62

15,62

350,00

350,00

54,68

15,62

15,62

14.000,00

16.869,42

14.507,21

103,62

86,00

14.000,00

16.869,42

14.507,21

103,62

86,00

14.000,00

16.869,42

14.507,21

103,62

86,00

50.000,00

54.450,19

54.450,19

108,90

100,00

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104

Gozdarstvo

50.000,00

54.450,19

54.450,19

108,90

100,00

11049001

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

50.000,00

54.450,19

54.450,19

108,90

100,00

Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti

50.000,00

54.450,19

54.450,19

108,90

100,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

50.000,00

54.450,19

54.450,19

108,90

100,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

50.000,00

54.450,19

54.450,19

108,90

100,00

44.872,61

43.890,00

43.890,00

97,81

100,00

44.872,61

43.890,00

43.890,00

97,81

100,00

44.872,61

43.890,00

43.890,00

97,81

100,00

INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO

7.082,61

6.100,00

6.100,00

86,13

100,00

ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA

7.082,61

6.100,00

6.100,00

86,13

100,00

11415
OB110-07-0013
420500

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204

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

12049001

Oskrba s plinom
12402
OB110-20-0014
420804

Načrti in druga projektna dokumentacija
VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA

12403
.
402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

7.082,61

6.100,00

6.100,00

86,13

100,00

37.790,00

37.790,00

37.790,00

100,00

100,00

37.790,00

37.790,00

37.790,00

100,00

100,00

100,00

100,00

94,25

96,39

37.790,00

37.790,00

37.790,00

3.199.835,01

3.128.879,21

3.015.842,10

3.195.379,01

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

3.093.184,35

2.982.170,46

93,33

96,41

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.213.360,26

1.292.147,03

1.292.147,03

106,49

100,00

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin

1.213.360,26

1.292.147,03

1.292.147,03

106,49

100,00

1.213.360,26

1.292.147,03

1.292.147,03

106,49

100,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.213.360,26

1.292.147,03

1.292.147,03

106,49

100,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.645.868,75

1.404.878,58

1.297.122,16

78,81

92,33

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

1.528.508,75

1.323.146,60

1.227.282,08

80,29

92,75

38.400,00

37.488,03

37.487,97

97,62

100,00

Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

38.400,00

37.488,03

37.487,97

97,62

100,00

REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO

50.000,00

43.614,76

43.614,76

87,23

100,00

13401
.
402503
13029002
13406

PROMETNA SIGNALIZACIJA

OB110-07-0057
420225
OB110-17-0023
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420402

REBALANS A
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8

Opis
7
Rekonstrukcije in adaptacije
KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

OB110-18-0002

9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

50.000,00

43.614,76

43.614,76

87,23

100,00

810.108,75

810.108,75

714.259,51

88,17

88,17

7.561,76

7.561,76

0,00

0,00

0,00

757.119,81

757.119,81

691.643,71

91,35

91,35
86,14

402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

420801

Investicijski nadzor

22.713,59

22.713,59

19.565,80

86,14

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

22.713,59

22.713,59

3.050,00

13,43

13,43

UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA

120.000,00

102.228,95

102.228,95

85,19

100,00

Rekonstrukcije in adaptacije

120.000,00

102.228,95

102.228,95

85,19

100,00

UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE

100.000,00

99.961,75

99.961,75

99,96

100,00

Rekonstrukcije in adaptacije

100.000,00

99.961,75

99.961,75

99,96

100,00

UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA

100.000,00

84.276,86

84.276,86

84,28

100,00

OB110-20-0015
420402
OB110-20-0016
420402
OB110-20-0017
420402
OB110-20-0018
420402
OB110-20-0019

Rekonstrukcije in adaptacije

100.000,00

84.276,86

84.276,86

84,28

100,00

UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK

100.000,00

92.237,46

92.237,46

92,24

100,00

Rekonstrukcije in adaptacije

100.000,00

92.237,46

92.237,46

92,24

100,00

UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

180.000,00

0,00

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

180.000,00

0,00

-

0,00

0,00

UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE

30.000,00

53.230,04

53.214,82

177,38

99,97

Rekonstrukcije in adaptacije

30.000,00

53.230,04

53.214,82

177,38

99,97

117.360,00

81.731,98

69.840,08

59,51

85,45

POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

10.000,00

0,00

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

0,00

0,00

0,00

-

GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.

15.000,00

16.784,38

16.784,38

111,90

100,00

Investicijski nadzor

15.000,00

16.784,38

16.784,38

111,90

100,00

UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO

6.750,00

9.751,00

0,00

0,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

6.750,00

9.751,00

0,00

0,00

0,00

UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-

REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UR. PLOČ. V PIJAVICAH

15.000,00

15.000,00

14.999,90

100,00

100,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

15.000,00

15.000,00

14.999,90

100,00

100,00

KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA

25.000,00

0,00

0,00

0,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

25.000,00

0,00

0,00

0,00

-

DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE

8.810,00

8.810,00

8.744,08

99,25

99,25

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

8.810,00

8.810,00

8.744,08

99,25

99,25

SANACIJA LC ŽIROVNICA-RADEŽ

5.000,00

5.000,00

4.999,56

99,99

99,99

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

5.000,00

4.999,56

99,99

99,99

UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE

1.200,00

0,00

0,00

0,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

1.200,00

0,00

0,00

0,00

-

UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA

1.200,00

549,00

549,00

45,75

100,00

420402
OB110-20-0029
420402

Študije na področju cestne infrastrukture

13407
OB110-07-0054
420804
OB110-16-0005
420801
OB110-16-0060

OB110-17-0008

OB110-19-0012
420804
OB110-19-0019

OB110-19-0020

OB110-19-0053

OB110-20-0016

OB110-20-0017

VELJAVNI 2021
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Načrti in druga projektna dokumentacija

1.200,00

549,00

549,00

45,75

UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK

1.200,00

0,00

0,00

0,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

1.200,00

0,00

0,00

0,00

-

UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

1.200,00

0,00

0,00

0,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

1.200,00

0,00

0,00

0,00

-

INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM

12.000,00

17.287,40

15.213,40

126,78

88,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

12.000,00

17.287,40

15.213,40

126,78

88,00

SANACIJA MOSTU GRAHOVICA

5.000,00

5.000,00

4.999,56

99,99

99,99

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

5.000,00

4.999,56

99,99

99,99

REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE

5.000,00

3.550,20

3.550,20

71,00

100,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

3.550,20

3.550,20

71,00

100,00

123.000,00

181.294,74

180.423,06

146,69

99,52

31.000,00

20.617,00

19.750,72

63,71

95,80

2.000,00

2.000,00

1.134,00

56,70

56,70

2.000,00

2.000,00

1.134,00

56,70

56,70

INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

29.000,00

18.617,00

18.616,72

64,20

100,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

29.000,00

18.617,00

18.616,72

64,20

100,00

Parkirišča

92.000,00

160.677,74

160.672,34

174,64

100,00

420804
OB110-20-0018

OB110-20-0019

OB110-20-0030
420804
OB110-21-0004

OB110-21-0005

Urejanje cestnega prometa

13029003

Avtobusna postajališča

13410
.
402999
OB110-07-0062
420500
13411

Drugi operativni odhodki

100,00

INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

57.000,00

111.034,00

111.028,60

194,79

100,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

35.000,00

60.573,00

60.573,00

173,07

100,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

22.000,00

50.461,00

50.455,60

229,34

99,99

UREDITEV PARKIRIŠČA LEKARNA - ZD SEVNICA

35.000,00

49.643,74

49.643,74

141,84

100,00

OB110-13-0047

OB110-21-0001
420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

35.000,00

49.643,74

49.643,74

141,84

100,00

213.150,00

214.864,00

212.478,21

99,68

98,89

98.150,00

98.150,00

96.165,78

97,98

97,98

98.150,00

98.150,00

96.165,78

97,98

97,98

Električna energija

98.150,00

98.150,00

96.165,78

97,98

97,98

Redno vzdrževanje javne razsvetljave

40.000,00

43.600,00

43.598,47

109,00

100,00

40.000,00

43.600,00

43.598,47

109,00

100,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

40.000,00

43.600,00

43.598,47

109,00

100,00

Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

75.000,00

73.114,00

72.713,96

96,95

99,45

0,00

400,00

0,00

-

0,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

400,00

0,00

-

0,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

75.000,00

72.714,00

72.713,96

96,95

100,00

Cestna razsvetljava

13029004

Tokovina za javno razsvetljavo

13414
.
402200
13415
.
402503
13416
.
420500
OB110-07-0063

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

75.000,00

72.714,00

72.713,96

96,95

100,00

1306

Telekomunikacije in pošta

4.456,00

35.694,86

33.671,64

755,65

94,33

13069001

Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

4.456,00

35.694,86

33.671,64

755,65

94,33

Gradnja širokopasovnih povezav

1.456,00

30.485,86

28.463,25

1.954,89

93,37

420500

13440
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Indeks ZR/
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12

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

1.456,00

30.485,86

28.463,25

1.954,89

93,37

Nakup telekomunikacijske opreme

1.456,00

30.485,86

28.463,25

1.954,89

93,37

Razvoj pametnega mesta

3.000,00

5.209,00

5.208,39

173,61

99,99

PAMETNA LOKALNA SKUPNOST

3.000,00

5.209,00

5.208,39

173,61

99,99

3.000,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

5.209,00

5.208,39

173,61

99,99

963.763,09

933.801,28

812.268,79

84,28

86,99

830.063,09

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

855.101,28

764.056,23

92,05

89,35

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

51.000,00

37.323,35

37.318,35

73,17

99,99

Ravnanje z odpadki

51.000,00

37.323,35

37.318,35

73,17

99,99

1.000,00

0,00

0,00

0,00

-

1.000,00

0,00

0,00

0,00

-

15401
.
402999

Drugi operativni odhodki
OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD

17.000,00

4.323,35

4.323,35

25,43

100,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

17.000,00

4.323,35

4.323,35

25,43

100,00

ZBIRNI CENTER SEVNICA

33.000,00

33.000,00

32.995,00

99,98

99,98

Rekonstrukcije in adaptacije

33.000,00

33.000,00

32.995,00

99,98

99,98

817.777,93

726.737,88

93,28

88,87

187.381,83

187.381,83

93,80

100,00

OB110-12-0068

OB110-14-0036
420402

Ravnanje z odpadno vodo

779.063,09

Študije na področju ravnanja z odpadno vodo

199.762,63

CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

184.762,63

187.381,83

187.381,83

101,42

100,00

410000

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

184.762,63

187.381,83

187.381,83

101,42

100,00

PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

15.000,00

0,00

0,00

0,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

15.000,00

0,00

0,00

0,00

-

Gradnja kanalizacij in ČN

549.183,07

579.301,85

488.329,28

88,92

84,30

OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA

183.000,00

164.200,00

164.196,13

89,72

100,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

180.000,00

164.200,00

164.196,13

91,22

100,00

420801

Investicijski nadzor

3.000,00

0,00

0,00

0,00

-

CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA

183.695,01

186.261,96

186.261,96

101,40

100,00

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

183.695,01

15029002
15407
OB110-09-0046

OB110-16-0030

15411
OB110-10-0054

OB110-11-0017
410000
OB110-14-0039
420500

101,40

100,00

48.072,94

48.037,46

137,25

99,93

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

35.000,00

48.072,94

48.037,46

137,25

99,93

147.488,06

102.826,22

12.093,00

8,20

11,76

2.588,38

2.588,38

0,00

0,00

0,00

107.571,49

85.992,65

0,00

0,00

0,00

2.151,43

2.151,43

0,00

0,00

0,00

402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

420801

Investicijski nadzor

420804
OB110-20-0019
420402

OB110-12-0073

186.261,96

35.000,00

ODV, IN ČIŠČ. OD, VODE V P. S. SAVE-OBČINA SEVNICA

OB110-17-0026

15414

186.261,96

OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

35.176,76

12.093,76

12.093,00

34,38

99,99

UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

77.940,73

77.740,73

-

99,74

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

77.940,73

77.740,73

-

99,74

Gospodarske javne službe

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

100,00

AŽURIRANJE KATASTRA GJI

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

100,00

Stran 14 od 40

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

NRP

3

4

5

Konto
6
420804

REBALANS A
2021
8

Opis
7
Načrti in druga projektna dokumentacija
HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN

15415
.
402938

Prejemki zunanjih sodelavcev

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

VELJAVNI 2021
9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

25.117,39

46.094,25

46.026,77

183,25

100,00
99,85

25.117,39

46.094,25

46.026,77

183,25

99,85

6.117,39

6.117,39

6.049,91

98,90

98,90

19.000,00

210,40

100,00

39.976,86

39.976,86

1504

Upravljanje in nadzor vodnih virov

133.700,00

78.700,00

48.212,56

36,06

61,26

15049001

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

133.700,00

78.700,00

48.212,56

36,06

61,26

Urejanje vodotokov

133.700,00

78.700,00

48.212,56

36,06

61,26

3.700,00

3.700,00

3.645,00

98,51

98,51

3.700,00

3.700,00

3.645,00

98,51

98,51
0,00

15501
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
UREJANJE VODOTOKOV

30.000,00

2.000,00

0,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

30.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

OBVODNE UREDITVE OB SEVNIČNI

100.000,00

73.000,00

44.567,56

44,57

61,05

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

90.000,00

63.000,00

35.013,74

38,90

55,58

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

10.000,00

9.553,82

95,54

95,54

2.447.658,83

2.730.789,10

2.260.646,33

92,36

82,78

130.400,00

OB110-17-0009

OB110-21-0002

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

64.006,84

54.484,29

41,78

85,12

16029001

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

50.000,00

21.484,84

19.166,84

38,33

89,21

Urbanizem in geodetske storitve

50.000,00

21.484,84

19.166,84

38,33

89,21

URBANIZEM

50.000,00

21.484,84

19.166,84

38,33

89,21

Plačila drugih storitev in dokumentacije

50.000,00

21.484,84

19.166,84

38,33

89,21

Prostorsko načrtovanje

80.400,00

42.522,00

35.317,45

43,93

83,06

Strateško načrtovanje

80.400,00

42.522,00

35.317,45

43,93

83,06

OPN OBČINE SEVNICA

20.000,00

12.200,00

12.200,00

61,00

100,00

16401
OB110-07-0074
420899
16029003
16405
OB110-13-0057
420804
OB110-19-0008
420804
OB110-19-0036
420804
OB110-20-0020
420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

20.000,00

12.200,00

12.200,00

61,00

100,00

OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD

30.000,00

20.622,00

13.429,15

44,76

65,12

Načrti in druga projektna dokumentacija

30.000,00

44,76

65,12

20.622,00

13.429,15

ZN IC SEVNICA-ŠMARJE

5.400,00

5.400,00

5.400,00

100,00

100,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.400,00

5.400,00

5.400,00

100,00

100,00

OPPN ZD IN LEKARNA

25.000,00

4.300,00

4.288,30

17,15

99,73

Načrti in druga projektna dokumentacija

25.000,00

4.300,00

4.288,30

17,15

99,73

1.975.258,83

2.326.501,89

1.866.065,81

94,47

80,21

1.449.958,83

1.544.892,22

1.109.721,63

76,53

71,83

113.000,00

110.500,00

104.594,63

92,56

94,66

19.000,00

15.500,00

13.761,63

72,43

88,78

19.000,00

15.500,00

13.761,63

72,43

88,78

OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

9.000,00

10.000,00

9.977,70

110,86

99,78

Investicijski nadzor

3.000,00

0,00

0,00

0,00

-

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo
Študije o vodooskrbi

16411
.
402999
OB110-13-0060
420801

Drugi operativni odhodki

Stran 15 od 40

Prih/
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Odh
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NRP

3

4
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6
420804

OB110-21-0003
420804

REBALANS A
2021
8

Opis
7
Načrti in druga projektna dokumentacija

402511

420402

10.000,00

9.977,70

166,30

99,78

85.000,00

80.855,30

95,12

95,12

Načrti in druga projektna dokumentacija

85.000,00

85.000,00

80.855,30

95,12

95,12

1.336.958,83

1.434.392,22

1.005.127,00

75,18

70,07

13.980,00

9.480,00

7.968,72

57,00

84,06

13.980,00

9.480,00

7.968,72

57,00

84,06

POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

150.000,00

262.530,25

262.340,48

174,89

99,93

Rekonstrukcije in adaptacije

150.000,00

262.530,25

262.340,48

174,89

99,93

1.172.978,83

1.162.381,97

734.817,80

62,65

63,22

10.374,05

10.374,05

0,00

0,00

0,00

1.103.793,55

1.103.793,55

707.780,00

64,12

64,12

Tekoče vzdrževanje druge opreme

402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

420801

Investicijski nadzor

20.068,97

23.997,37

7.187,80

35,82

29,95

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

38.742,26

24.217,00

19.850,00

51,24

81,97

Objekti za rekreacijo

25.300,00

24.100,00

23.537,18

93,03

97,66

Objekti za rekreacijo

25.300,00

24.100,00

23.537,18

93,03

97,66

OBJEKTI ZA REKREACIJO

25.300,00

24.100,00

23.537,18

93,03

97,66

Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

25.300,00

24.100,00

23.537,18

93,03

97,66

Druge komunalne dejavnosti

500.000,00

757.509,67

732.807,00

146,56

96,74

Urejanje javnih površin

500.000,00

757.509,67

732.807,00

146,56

96,74

500.000,00

739.283,97

717.887,90

143,58

97,11

500.000,00

739.283,97

717.887,90

143,58

97,11

NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

0,00

18.225,70

14.919,10

-

81,86

Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

0,00

18.225,70

14.919,10

-

81,86

250.000,00

226.386,83

226.324,69

90,53

99,97

Spodbujanje stanovanjske gradnje

80.000,00

47.106,63

47.056,63

58,82

99,89

Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov

80.000,00

47.106,63

47.056,63

58,82

99,89

-

-

16039003
16406
OB110-19-0027
420230
16039005
16418
.
402503
OB110-20-0027
420230

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Spodbujanje stanovanjske gradnje

1605
16059002
16443

0,00

.
420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBNOVA STANOVANJ

OB110-18-0007
420500
16059003
16440

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

402501

0,00

-50,00

-

-

80.000,00

47.106,63

47.106,63

58,88

100,00

80.000,00

47.106,63

47.106,63

58,88

100,00

179.280,20

179.268,06

105,45

99,99

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

120.000,00

144.834,26

144.822,12

120,69

99,99

120.000,00

144.834,26

144.822,12

120,69

99,99

120.000,00

144.834,26

144.822,12

120,69

99,99

50.000,00

34.445,94

34.445,94

68,89

100,00

50.000,00

34.445,94

34.445,94

68,89

100,00

50.000,00

34.445,94

34.445,94

68,89

100,00

113.893,54

113.771,54

123,66

99,89

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

.
411999

0,00

170.000,00

Subvencije za spodbujanje gradenj

16442

0,00

-50,00

Drugi programi na stanovanjskem področju

.

1606

Indeks ZR/
VELJ
12

85.000,00

HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

OB110-17-0014

Indeks ZR/
REB A
11

NOVI VODNI VIRI SEVNICA

.

OB110-14-0040

9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

6.000,00

Investicije v vodooskrbne sisteme

16413

VELJAVNI 2021

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Stran 16 od 40

92.000,00

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

16069001
16450
OB110-14-0042

REBALANS A
2021
8

Opis
7

VELJAVNI 2021
9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

Urejanje občinskih zemljišč

92.000,00

113.893,54

113.771,54

123,66

Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica

92.000,00

113.893,54

113.771,54

123,66

99,89
99,89

RUŠENJE OBJEKTOV

50.000,00

81.030,08

81.030,08

162,06

100,00

81.030,08

81.030,08

162,06

100,00

77,96

99,63

Priprava zemljišča

50.000,00

OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.

42.000,00

32.863,46

32.741,46

420401

Novogradnje

40.000,00

31.375,06

31.253,06

78,13

99,61

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

2.000,00

1.488,40

1.488,40

74,42

100,00

240.000,00

220.469,96

220.423,95

91,84

99,98

240.000,00

220.469,96

220.423,95

91,84

99,98

420400
OB110-18-0010

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001

Rezerva občine

240.000,00

220.469,96

220.423,95

91,84

99,98

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče

240.000,00

220.469,96

220.423,95

91,84

99,98

240.000,00

220.469,96

220.423,95

91,84

99,98

240.000,00

220.469,96

220.423,95

91,84

99,98

8.916.498,43
55.000,00

8.796.072,52
55.000,00

8.373.488,84
48.159,56

93,91
87,56

95,20
87,56

55.000,00

23401
.
409100

Proračunska rezerva

10

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

55.000,00

48.159,56

87,56

87,56

10039001

Povečanje zaposljivosti

55.000,00

55.000,00

48.159,56

87,56

87,56

Javna dela

55.000,00

55.000,00

48.159,56

87,56

87,56

55.000,00

55.000,00

48.159,56

87,56

87,56

4004

10403
.
411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov
Oprema za zdravstvene namene

17401
.
402511
17404
OB110-19-0011
420240
OB110-21-0043
420240

Tekoče vzdrževanje druge opreme

87,56

96,66

16.000,00

22.168,00

20.136,65

125,85

90,84

16.000,00

22.168,00

20.136,65

125,85

90,84

6.000,00

5.797,20

3.886,25

64,77

67,04

6.000,00

5.797,20

3.886,25

64,77

67,04

6.000,00

5.797,20

3.886,25

64,77

67,04

10.000,00

16.370,80

16.250,40

162,50

99,26

10.052,80

10.052,80

100,53

100,00

Nakup medicinske opreme in napeljav

10.000,00

10.052,80

10.052,80

100,53

100,00

NAKUP SISTEMA NMP3000

0,00

6.318,00

6.197,60

-

98,09

Nakup medicinske opreme in napeljav

0,00

6.318,00

6.197,60

-

98,09

342.850,00

335.620,01

325.709,23

95,00

97,05

320.850,00

320.850,00

320.849,96

100,00

100,00

Nujno zdravstveno varstvo
Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane
.

OB110-20-0021

87,56

96,38

10.000,00

Drugi programi na področju zdravstva

413105

48.159,56

345.845,88

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV

17079001

17411

55.000,00

357.788,01

NAKUP DEFIBRILATORJEV

1707
17410

55.000,00

358.850,00

14.350,00

14.350,00

14.349,96

100,00

100,00

14.350,00

14.350,00

14.349,96

100,00

100,00

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

14.350,00

14.350,00

14.349,96

100,00

100,00

NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

306.500,00

306.500,00

306.500,00

100,00

100,00

NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDR. PROGRAMOV

306.500,00

306.500,00

306.500,00

100,00

100,00

Stran 17 od 40
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6
420000

17079002
17420

REBALANS A
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VELJAVNI 2021
9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

Nakup poslovnih stavb

306.500,00

306.500,00

306.500,00

100,00

Mrliško ogledna služba

22.000,00

14.770,01

4.859,27

22,09

32,90

Mrliško pregledna služba

22.000,00

14.770,01

4.859,27

22,09

32,90

22.000,00

14.770,01

4.859,27

22,09

32,90

15,51

15,51
44,86

.
402999

Drugi operativni odhodki

3.000,00

413302

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

413500

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

100,00

3.000,00

465,16

16.000,00

9.682,00

4.343,41

27,15

3.000,00

2.088,01

50,70

1,69

2,43

1.570.068,02

1.664.989,05

1.481.839,07

94,38

89,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

92.200,00

85.510,43

76.487,34

82,96

89,45

18029001

Nepremična kulturna dediščina

85.000,00

78.310,43

69.287,34

81,51

88,48

SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

85.000,00

78.310,43

69.287,34

81,51

88,48

35.000,00

28.310,43

22.340,43

63,83

78,91

18481
.
412000
OB110-20-0009
420402
OB110-21-0008
420804
18029002
18490

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

35.000,00

28.310,43

22.340,43

63,83

78,91

UREDITEV BRIVSKO FRIZERSKEGA SALONA V SEVNICI

40.000,00

47.092,00

44.039,16

110,10

93,52

47.092,00

44.039,16

110,10

93,52

2.908,00

2.907,75

29,08

99,99

2.908,00

2.907,75

29,08

99,99

Rekonstrukcije in adaptacije

40.000,00

REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVEGA DOMA

10.000,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

Premična kulturna dediščina

7.200,00

7.200,00

7.200,00

100,00

100,00

TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME

7.200,00

7.200,00

7.200,00

100,00

100,00

7.200,00

7.200,00

7.200,00

100,00

100,00

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

7.200,00

7.200,00

7.200,00

100,00

100,00

.
413302

1803

Programi v kulturi

741.913,02

743.703,02

698.402,42

94,14

93,91

18039001

Knjižničarstvo in založništvo

412.771,02

414.561,02

375.407,05

90,95

90,56

Knjižnična dejavnost

388.556,80

388.556,80

350.906,08

90,31

90,31

388.320,00

388.320,00

350.669,28

90,30

90,30

268.320,00

249.970,19

93,16

93,16

120.000,00

100.699,09

83,92

83,92

236,80

236,80

100,00

100,00
100,00

18401
.
413300

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

268.320,00

413302

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

120.000,00

OB110-18-0022
432300

BIBLIOBUS

236,80

Investicijski transferi javnim zavodom

236,80

236,80

236,80

100,00

24.214,22

26.004,22

24.500,97

101,18

94,22

24.214,22

26.004,22

24.500,97

101,18

94,22

Posavska potujoča knjižnica

18404
.
413300

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

11.636,35

12.226,35

11.320,98

97,29

92,59

413302

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

12.577,87

13.777,87

13.179,99

104,79

95,66

Umetniški programi

236.142,00

236.142,00

230.454,90

97,59

97,59

Transferi KŠTM za dejavnost kulture

236.142,00

236.142,00

230.454,90

97,59

97,59

202.642,00

202.642,00

197.255,90

97,34

97,34

98.366,00

86.766,00

81.394,78

82,75

93,81

115.876,00

115.861,12

111,11

99,99

18039002
18408
.
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

104.276,00

Stran 18 od 40

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

3

4

NRP

Konto

5

6

OB110-16-0034
432300
18039003
18410

REBALANS A
2021
8

Opis
7

18411

9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE

33.500,00

33.500,00

33.199,00

99,10

99,10

Investicijski transferi javnim zavodom

33.500,00

33.500,00

33.199,00

99,10

99,10

Ljubiteljska kultura

87.000,00

87.000,00

86.540,47

99,47

99,47

Ljubiteljska kultura - tekoči transferi

15.000,00

15.000,00

14.577,05

97,18

97,18

15.000,00

15.000,00

14.577,05

97,18

97,18

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

15.000,00

15.000,00

14.577,05

97,18

97,18

Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture

72.000,00

72.000,00

71.963,42

99,95

99,95

72.000,00

72.000,00

71.963,42

99,95

99,95
100,00

.
412000

VELJAVNI 2021

.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

70.000,00

70.000,00

69.999,96

100,00

413302

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

2.000,00

2.000,00

1.963,46

98,17

98,17

Drugi programi v kulturi

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,00

100,00

18039005
18403
OB110-07-0116
432300

Investicijsko vzdrževanje knjižnice

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,00

100,00

INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,00

100,00

Investicijski transferi javnim zavodom

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,00

100,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,00

100,00

Programi veteranskih organizacij

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,00

100,00

Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,00

100,00

Podpora posebnim skupinam

1804
18049001
18440
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,00

100,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,00

100,00

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

728.955,00

828.775,60

699.949,31

96,02

84,46

18059001

Programi športa

567.758,00

675.778,60

559.329,62

98,52

82,77

Transferi za športne dejavnosti

399.958,00

509.158,00

396.278,84

99,08

77,83

368.108,00

376.308,00

368.833,80

100,20

98,01

123.000,00

123.000,00

122.089,19

99,26

99,26

84.164,00

84.164,00

78.726,85

93,54

93,54

18420
.
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

160.944,00

169.144,00

168.017,76

104,40

99,33

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA

31.850,00

132.850,00

27.445,04

86,17

20,66

Investicijski transferi javnim zavodom

31.850,00

132.850,00

27.445,04

86,17

20,66

167.800,00

166.620,60

163.050,78

97,17

97,86

1.800,00

1.800,00

1.691,41

93,97

93,97

1.800,00

1.800,00

1.691,41

93,97

93,97

OB110-16-0036
432300

OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA

18421
.
402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme
IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA

40.000,00

0,00

0,00

0,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

40.000,00

0,00

0,00

0,00

-

NAKUP FITNES NAPRAV

20.200,00

5.700,00

5.660,50

28,02

99,31

420299

Nakup druge opreme in napeljav

20.200,00

5.700,00

5.660,50

28,02

99,31
97,85

OB110-07-0104

OB110-14-0018

105.800,00

159.120,60

155.698,87

147,16

420299

INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN OBJEKTOV
Nakup druge opreme in napeljav

15.800,00

12.847,39

12.770,03

80,82

99,40

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

90.000,00

146.273,21

142.928,84

158,81

97,71

OB110-16-0037

Stran 19 od 40

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

18059002
18430

REBALANS A
2021
8

Opis
7

152.997,00

140.619,69

87,23

91,91

161.197,00

152.997,00

140.619,69

87,23

91,91

159.197,00

150.997,00

140.619,69

88,33

93,13

15.135,00

15.135,00

13.762,99

90,93

90,93

91.954,00

83.001,06

78,41

90,26

43.908,00

43.855,64

114,78

99,88

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

38.208,00
2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Investicijski transferi javnim zavodom

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

5.744.771,43

5.582.702,18

5.433.305,08

94,58

97,32

3.599.761,43

3.524.015,64

3.491.948,07

97,00

99,09

3.599.761,43

3.524.015,64

3.491.948,07

97,00

99,09

Gradnja objektov za predšolsko vzgojo

501.541,43

502.541,43

498.635,32

99,42

99,22

NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI

501.541,43

502.541,43

498.635,32

99,42

99,22

75.000,00

75.000,00

71.109,16

94,81

94,81

412.872,99

413.872,99

413.857,73

100,24

100,00

13.668,44

100,00

19

IZOBRAŽEVANJE
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001

Vrtci

420245

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

420801

Investicijski nadzor
Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje

19405

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE

OB110-07-0124

13.668,44

13.668,43

100,00

192.320,00

193.404,38

183.071,42

95,19

94,66

89.320,00

102.404,38

100.684,82

112,72

98,32

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

9.320,00

9.320,00

9.319,65

100,00

100,00

432300

Investicijski transferi javnim zavodom

80.000,00

93.084,38

91.365,17

114,21

98,15

OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU

103.000,00

91.000,00

82.386,60

79,99

90,53

90.000,00

78.000,00

73.419,60

81,58

94,13

3.000,00

3.000,00

610,00

20,33

20,33

10.000,00

10.000,00

8.357,00

83,57

83,57

2.520.000,00

2.438.169,83

2.429.598,69

96,41

99,65

2.520.000,00

2.438.169,83

2.429.598,69

96,41

99,65

60,00

60,00

OB110-20-0024
420245

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

420801

Investicijski nadzor

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija
Vrtci v občini Sevnica

19406
.
402600

Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

20.000,00

Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah

19407
.
411921

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

19408
.
411921

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

19409
.
411921
19415

105.854,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA MLADINSKO DEJ.

1902

OB110-19-0038

Indeks ZR/
VELJ
12

Transferi za mladinsko dejavnost

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

19403

Indeks ZR/
REB A
11

161.197,00

412000

432300

9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Programi za mladino

.

OB110-20-0023

VELJAVNI 2021

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami

Stran 20 od 40

20.000,00

12.000,00

2.500.000,00

2.418.169,83

2.417.598,69

96,70

99,98

200.400,00

183.157,61

181.703,57

90,67

99,21

200.400,00

183.157,61

181.703,57

90,67

99,21

200.400,00

183.157,61

181.703,57

90,67

99,21

30.000,00

38.000,00

37.965,38

126,55

99,91

30.000,00

38.000,00

37.965,38

126,55

99,91

30.000,00

38.000,00

37.965,38

126,55

99,91

4.000,00

4.000,00

2.788,48

69,71

69,71

4.000,00

4.000,00

2.788,48

69,71

69,71

4.000,00

4.000,00

2.788,48

69,71

69,71

143.000,00

143.000,00

136.454,48

95,42

95,42

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

3

4

NRP

Konto

Opis

5

6

7

REBALANS A
2021
8

.
413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka

19416
.
413300
19425

420804
OB110-19-0040
420804
OB110-20-0010
420804
19417

19418

413302

3.488,34

99,67

99,67

99,67

99,67

100,00

5.000,00

18.242,39

18.242,39

364,85

100,00

1.342.010,00

1.384.486,72

1.295.786,42

96,56

93,59

1.089.010,00

1.126.495,16

1.056.326,89

97,00

93,77

0,00

16.000,00

15.911,60

-

99,45

0,00

16.000,00

15.911,60

-

99,45

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

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

16.000,00

15.911,60

-

99,45

419.500,00

419.500,00

417.641,09

99,56

99,56

419.500,00

419.500,00

417.641,09

99,56

99,56

99,56

99,56

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

419.500,00

419.500,00

417.641,09

Investicijski transferi šolam

300.000,00

308.769,36

286.990,22

95,66

92,95

TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

300.000,00

308.769,36

286.990,22

95,66

92,95

Investicijski transferi javnim zavodom

300.000,00

308.769,36

286.990,22

95,66

92,95

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol

185.000,00

197.715,80

196.943,90

106,46

99,61

60.000,00

70.015,80

70.015,80

116,69

100,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

60.000,00

70.015,80

70.015,80

116,69

100,00

GRADNJA OŠ KRMELJ

80.000,00

80.000,00

79.286,00

99,11

99,11

Načrti in druga projektna dokumentacija

80.000,00

80.000,00

79.286,00

99,11

99,11

DOGRADITEV OŠ BLANCA

45.000,00

47.700,00

47.642,10

105,87

99,88

Načrti in druga projektna dokumentacija

45.000,00

47.700,00

47.642,10

105,87

99,88

Varstvo vozačev

58.000,00

36,16

43,69

48.000,00

20.970,29

58.000,00

48.000,00

20.970,29

36,16

43,69

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

58.000,00

48.000,00

20.970,29

36,16

43,69

Šolska tekmovanja

16.000,00

16.000,00

4.372,97

27,33

27,33

16.000,00

16.000,00

4.372,97

27,33

27,33

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

16.000,00

16.000,00

4.372,97

27,33

27,33

100.000,00

110.000,00

104.009,14

104,01

94,55

100.000,00

110.000,00

104.009,14

104,01

94,55

100.000,00

110.000,00

104.009,14

104,01

94,55

KŠTM- Dvorana pri OŠ

6.510,00

6.510,00

6.510,00

100,00

100,00

6.510,00

6.510,00

6.510,00

100,00

100,00

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

6.510,00

6.510,00

6.510,00

100,00

100,00

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

.
413302

3.500,00

100,00

.

19423

99,67

3.500,00

364,85

Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-očinski del

413302

99,67

364,85

.

19419

3.488,34

18.242,39

.
413302

3.500,00

18.242,39

NOVA ŠOLA ANA GALE

OB110-19-0039

95,42

3.500,00

18.242,39

.

19414

95,42

95,42

5.000,00

Transferi v osnovne šole

432300

95,42

136.454,48

3.500,00

.

OB110-10-0023

136.454,48

143.000,00

18.242,39

Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike

19413

143.000,00

143.000,00

5.000,00

Osnovno šolstvo

413302

143.000,00

Vrtci - stroški ki niso v ceni

19039001

412000

Indeks ZR/
VELJ
12

3.488,34

Primarno in sekundarno izobraževanje

19411

Indeks ZR/
REB A
11

3.500,00

1903
19410

9
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Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

.
413300

VELJAVNI 2021

Stran 21 od 40

Prih/
PU
Odh
1
2

PK
3

PP

NRP

Konto

4

5

6

REBALANS A
2021
8

Opis
7
Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah

19424
.
413302

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

19039002

Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi

19420

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja

19421

INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

OB110-07-0135

Indeks ZR/
VELJ
12

4.000,00

2.977,68

74,44

4.000,00

2.977,68

74,44

74,44
74,44

4.000,00

4.000,00

2.977,68

74,44

74,44

253.000,00

257.991,56

239.459,53

94,65

92,82

44.000,00

43.059,51

97,86

97,86

44.000,00

43.059,51

97,86

97,86
97,86

44.000,00

44.000,00

43.059,51

97,86

209.000,00

213.991,56

196.400,02

93,97

91,78

5.000,00

13.402,56

13.402,56

268,05

100,00

5.000,00

13.402,56

13.402,56

268,05

100,00

IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA

100.000,00

96.589,00

96.589,00

96,59

100,00

420401

Novogradnje

100.000,00

91.199,00

91.199,00

91,20

100,00

420801

Investicijski nadzor

0,00

5.390,00

5.390,00

-

100,00

OBNOVA GLASBENE ŠOLE

104.000,00

104.000,00

86.408,46

83,09

83,09

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

90.000,00

90.000,00

79.883,96

88,76

88,76

420801

Investicijski nadzor

62,50

62,50

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

432300
OB110-20-0025

OB110-21-0009

Investicijski transferi javnim zavodom

Indeks ZR/
REB A
11

4.000,00

44.000,00
413302

9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

4.000,00

44.000,00

.

VELJAVNI 2021

4.000,00

4.000,00

2.500,00

10.000,00

10.000,00

4.024,50

40,25

40,25

803.000,00

674.199,82

1906

Pomoči šolajočim

645.570,59

80,39

95,75

19069001

Pomoči v osnovnem šolstvu

803.000,00

674.199,82

645.570,59

80,39

95,75

Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja

803.000,00

674.199,82

645.570,59

80,39

95,75

803.000,00

674.199,82

645.570,59

80,39

95,75

740.000,00

611.199,82

596.170,33

80,56

97,54

19.000,00

19.000,00

18.990,00

99,95

99,95

4.000,00

4.000,00

3.635,62

90,89

90,89

40.000,00

40.000,00

26.774,64

66,94

66,94

1.187.808,98

1.135.593,28

1.064.339,25

89,61

93,73

66.000,00

66.000,00

56.000,00

84,85

84,85

84,85

84,85

19430
.
411900

Regresiranje prevozov v šolo

411902

Doplačila za šolo v naravi

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

413300

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

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

20029001

Drugi programi v pomoč družini

66.000,00

66.000,00

56.000,00

Pomoč staršem ob rojstvu otrok

66.000,00

66.000,00

56.000,00

84,85

84,85

66.000,00

66.000,00

56.000,00

84,85

84,85

20400
.
411103

Darilo ob rojstvu otroka

66.000,00

66.000,00

56.000,00

84,85

84,85

1.121.808,98

1.069.593,28

1.008.339,25

89,89

94,27

Socialno varstvo invalidov

169.808,98

120.649,52

104.941,48

61,80

86,98

Socialni transferi posameznikom

169.808,98

120.649,52

104.941,48

61,80

86,98

169.808,98

120.649,52

104.941,48

61,80

86,98

Izplačila družinskemu pomočniku

169.808,98

120.649,52

104.941,48

61,80

86,98

Socialno varstvo starih

805.000,00

798.745,76

757.483,67

94,10

94,83

69.000,00

58.170,16

84,30

84,30

Izvajanje programov socialnega varstva

2004
20049002
20401
.
411922
20049003
20410

Center za socialno delo Sevnica

69.000,00

Stran 22 od 40

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

3

4

NRP

Konto

Opis

5

6

7

REBALANS A
2021
8

.
413300

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

413302

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

20430

VELJAVNI 2021
9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

69.000,00

69.000,00

58.170,16

84,30

8.000,00

8.000,00

4.180,21

52,25

52,25

61.000,00

61.000,00

53.989,95

88,51

88,51

736.000,00

729.745,76

699.313,51

95,02

95,83

95,02

95,83

736.000,00

84,30

729.745,76

699.313,51

411909

Regresiranje oskrbe v domovih

507.000,00

491.800,00

461.367,75

91,00

93,81

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

229.000,00

237.945,76

237.945,76

103,91

100,00

Socialno varstvo materialno ogroženih

94.000,00

97.048,00

92.764,10

98,69

95,59

Socialni transferi

94.000,00

97.048,00

92.764,10

98,69

95,59

94.000,00

97.048,00

92.764,10

98,69

95,59
100,00

.

20049004
20411
.
402999

Drugi operativni odhodki

6.000,00

6.438,00

6.437,69

107,29

411299

Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

30.000,00

30.000,00

26.187,55

87,29

87,29

411920

Subvencioniranje stanarin

58.000,00

60.610,00

60.138,86

103,69

99,22

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

53.000,00

53.150,00

53.150,00

100,28

100,00

Sofinanciranje programov društev

25.000,00

25.150,00

25.150,00

100,60

100,00

25.000,00

25.150,00

25.150,00

100,60

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

25.000,00

25.150,00

25.150,00

100,60

100,00

Dejavnost Rdečega križa

27.000,00

27.000,00

27.000,00

100,00

100,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

100,00

100,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

100,00

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

100,00

1.482.339,06
4.000,00

1.418.717,59
0,00

1.219.715,82
0,00

82,28
0,00

85,97
-

20049006
20403
.
412000
20404
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja

20405
.
413302

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

10

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

4.000,00

0,00

0,00

0,00

10039001

Povečanje zaposljivosti

4.000,00

0,00

0,00

0,00

-

Spodbujanje zaposlovanja

4.000,00

0,00

0,00

0,00

-

SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU

4.000,00

0,00

0,00

0,00

-

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

4.000,00

0,00

0,00

0,00

-

384.048,02

371.129,70

368.506,93

95,95

99,29

364.048,02

351.129,70

348.734,61

95,79

99,32

53.000,00

58.065,38

58.063,75

109,55

100,00

4005

10401
OB110-07-0299
410299

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11401
OB110-11-0025
410217
11403
OB110-07-0304

Naložbe v kmetijska gospodarstva

40.000,00

45.065,38

45.063,75

112,66

100,00

NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

40.000,00

45.065,38

45.063,75

112,66

100,00

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

40.000,00

45.065,38

45.063,75

112,66

100,00

Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev

13.000,00

13.000,00

13.000,00

100,00

100,00

POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA

13.000,00

13.000,00

13.000,00

100,00

100,00

Stran 23 od 40

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

NRP

3

4

5

Konto
6
410217

REBALANS A
2021
8

Opis
7
Kompleksne subvencije v kmetijstvu
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002

Odškodnine v kmetijstvu

11405
.
402799
11407

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

13.000,00

13.000,00

13.000,00

100,00

100,00

309.048,02

293.064,32

290.670,86

94,05

99,18

4.700,00

4.700,00

4.672,33

99,41

99,41

4.700,00

4.700,00

4.672,33

99,41

99,41

99,41

99,41
100,00

4.700,00

4.700,00

4.672,33

Delovanje društev s področja kmetijstva

6.000,00

6.000,00

5.999,94

100,00

6.000,00

6.000,00

5.999,94

100,00

100,00

6.000,00

6.000,00

5.999,94

100,00

100,00

280.348,02

267.429,70

265.063,98

94,55

99,12

8.229,91

4.229,91

4.229,91

51,40

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Razvoj podeželja

11408

9
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Druge odškodnine in kazni

.
412000

VELJAVNI 2021

.
402099

Drugi splošni material in storitve

4.000,00

0,00

0,00

0,00

-

413302

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

4.229,91

4.229,91

4.229,91

100,00

100,00

TRŽNICA SEVNICA

5.000,00

3.563,52

3.012,65

60,25

84,54

402999

Drugi operativni odhodki

5.000,00

3.563,52

3.012,65

60,25

84,54

RIBA JE IN

16.600,00

16.600,00

15.308,23

92,22

92,22

Drugi operativni odhodki

16.600,00

16.600,00

15.308,23

92,22

92,22

821,25

821,25

100,00

100,00

OB110-14-0023

OB110-17-0038
402999

RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH

821,25

Drugi operativni odhodki

821,25

821,25

821,25

100,00

100,00

Z RIBAMI DO ZDRAVJA

221.245,86

218.673,87

218.151,29

98,60

99,76

402999

Drugi operativni odhodki

10.293,49

11.053,49

11.048,54

107,34

99,96

420299

Nakup druge opreme in napeljav

81.991,37

68.730,29

68.582,66

83,65

99,79

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

128.961,00

138.890,09

138.520,09

107,41

99,73

NADZOR ZA PROJEKTE LAS

15.000,00

10.090,15

10.090,15

67,27

100,00

Investicijski nadzor

15.000,00

10.090,15

10.090,15

67,27

100,00

ODVODNJAVANJE ARŠKEGA POLJA

13.451,00

13.451,00

13.450,50

100,00

100,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

13.451,00

13.451,00

13.450,50

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

OB110-17-0044
402999
OB110-19-0007

OB110-19-0043
420801
OB110-21-0010
420500
11409
OB110-07-0306
402900
OB110-07-0394
410217

Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

8.000,00

8.000,00

7.999,99

ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

100,00

ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA

6.000,00

6.000,00

5.999,99

100,00

100,00

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

11411
OB110-07-0307
410217
11029003
11413
OB110-16-0015
410217

6.000,00

6.000,00

5.999,99

100,00

100,00

10.000,00

6.934,62

6.934,62

69,35

100,00

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

10.000,00

6.934,62

6.934,62

69,35

100,00

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

10.000,00

6.934,62

6.934,62

69,35

100,00

Zemljiške operacije

2.000,00

0,00

0,00

0,00

-

Pomoč za zaokrožitev zemljišč

2.000,00

0,00

0,00

0,00

-

KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ

2.000,00

0,00

0,00

0,00

-

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

2.000,00

0,00

0,00

0,00

-

Stran 24 od 40

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

7

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002
11406

REBALANS A
2021
8

Opis

20.000,00

19.772,32

98,86

98,86

20.000,00

19.772,32

98,86

98,86

Zapuščene živali

20.000,00

20.000,00

19.772,32

98,86

98,86

20.000,00

20.000,00

19.772,32

98,86

98,86

20.000,00

Drugi operativni odhodki

13

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

54.734,12

53.124,47

70,83

97,06

50.000,00

32.138,00

32.138,00

64,28

100,00

32.138,00

32.138,00

64,28

100,00

32.138,00

64,28

100,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

-

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

32.138,00

32.138,00

642,76

100,00

Urejanje cestnega prometa

25.000,00

22.596,12

20.986,47

83,95

92,88

JAVNI POTNIŠKI PROMET

20.000,00

18.731,12

17.121,47

85,61

91,41

20.000,00

18.731,12

17.121,47

85,61

91,41

20.000,00

18.731,12

17.121,47

85,61

91,41

5.000,00

3.865,00

3.865,00

77,30

100,00

.
Drugi prevozni in transportni stroški
Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin

420804

54.734,12

75.000,00

32.138,00

420804

OB110-15-0027

98,86

97,06

50.000,00

Novogradnje

13451

98,86

70,83

50.000,00

Investicijski nadzor

402399

19.772,32

53.124,47

Gradnja cest za poslovne cone

420401

13450

20.000,00

75.000,00

RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

420801

13029003

Indeks ZR/
VELJ
12

20.000,00

1302

OB110-16-0045

Indeks ZR/
REB A
11

Zdravstveno varstvo rastlin in živali

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13418

9
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20.000,00

.
402999

VELJAVNI 2021

PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE

5.000,00

3.865,00

3.865,00

77,30

100,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

3.865,00

3.865,00

77,30

100,00

968.291,04

956.379,39

761.610,04

78,66

79,63

320.988,87

318.082,56

313.990,71

97,82

98,71

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

320.988,87

318.082,56

313.990,71

97,82

98,71

Spodbude podjetniškemu razvoju

255.753,50

249.552,32

246.466,20

96,37

98,76

13.200,00

1.354,92

1.354,52

10,26

99,97

0,00

0,00

0,00

-

1.354,92

1.354,52

112,88

99,97

14404
.
402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom

4.000,00

402399

Drugi prevozni in transportni stroški

1.200,00

413302

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

8.000,00

0,00

0,00

0,00

-

15.000,00

12.138,00

12.138,00

80,92

100,00

POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

OB110-06-0007
410299
OB110-09-0020
410299
OB110-17-0031
410299

15.000,00

12.138,00

12.138,00

80,92

100,00

50.000,00

63.862,00

63.862,00

127,72

100,00

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

100,00

50.000,00

63.862,00

63.862,00

127,72

FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE

7.000,00

0,00

0,00

0,00

-

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

7.000,00

0,00

0,00

0,00

-

166.649,50

168.293,40

168.049,40

100,84

99,86

1.473,50

2.449,50

2.205,50

149,68

90,04

165.176,00

165.843,90

165.843,90

100,40

100,00

3.904,00

3.904,00

1.062,28

27,21

27,21

CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

OB110-19-0023

OB110-20-0013

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

402999

Drugi operativni odhodki

420402

Rekonstrukcije in adaptacije
VARUJ O(KO)LJE

Stran 25 od 40

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

NRP

3

4

5

Konto
6
402006

REBALANS A
2021
8

Opis
7
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
Delovanje RRA

14406
.
413300

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

413301

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

413302

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

413310

Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

3.904,00

3.904,00

1.062,28

27,21

27,21

65.235,37

68.530,24

67.524,51

103,51

98,53

40.909,00

37.792,49

37.591,95

91,89

99,47

17.969,00

17.954,37

17.954,37

99,92

100,00

2.855,00

2.859,43

2.667,52

93,43

93,29

16.762,51

16.762,51

84,31

100,00

19.881,00

RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE

OB110-18-0025

VELJAVNI 2021

204,00

216,18

207,55

101,74

96,01

23.863,36

30.274,74

29.470,61

123,50

97,34

413300

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

6.401,00

3.759,56

3.021,63

47,21

80,37

413301

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

1.066,00

270,77

270,77

25,40

100,00

413302

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

16.319,00

26.167,05

26.167,05

160,35

100,00

413310

Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
INVESTICIJSKI TRANSERI RRA

OB110-19-0018
432300

Investicijski transferi javnim zavodom

77,36

11,16

14,43

14,43

463,01

461,95

99,77

99,77

463,01

463,01

461,95

99,77

99,77

647.302,17

638.296,83

447.619,33

69,15

70,13

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

647.302,17

638.296,83

447.619,33

69,15

70,13

Turizem

647.302,17

69,15

70,13

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002
14420

77,36
463,01

638.296,83

447.619,33

219.959,00

95,29

98,38
20,51

213.045,63

209.596,74

402009

Izdatki za reprezentanco

2.000,00

190,23

39,02

1,95

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

1.000,00

0,00

0,00

0,00

-

402999

Drugi operativni odhodki

33.435,00

29.435,01

29.435,01

88,04

100,00

.

412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

13.027,00

9.212,15

9.212,15

70,72

100,00

413300

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

98.383,00

95.085,32

95.085,32

96,65

100,00

413302

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

72.114,00

75.411,68

72.114,00

100,00

95,63

420299

Nakup druge opreme in napeljav

0,00

3.711,24

3.711,24

-

100,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

85.000,00

104.113,94

103.814,93

122,14

99,71

402999

Drugi operativni odhodki

16.000,00

2.668,93

2.668,93

16,68

100,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

64.000,00

99,86

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-14-0044

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA

OB110-16-0047
432300
OB110-16-0048
420500
OB110-18-0026
402999
OB110-20-0006
420500

97.387,01

97.246,00

151,95

5.000,00

4.058,00

3.900,00

78,00

96,11

41.000,00

41.000,00

41.000,00

100,00

100,00

Investicijski transferi javnim zavodom

41.000,00

41.000,00

41.000,00

100,00

100,00

POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME

11.435,17

14.669,55

14.635,95

127,99

99,77

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

11.435,17

14.669,55

14.635,95

127,99

99,77

KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV

1.500,00

0,00

0,00

0,00

-

Drugi operativni odhodki

1.500,00

0,00

0,00

0,00

-

ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI

288.408,00

265.467,71

78.571,71

27,24

29,60

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

285.016,40

265.467,71

78.571,71

27,57

29,60
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Načrti in druga projektna dokumentacija

VELJAVNI 2021
9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

3.391,60

0,00

0,00

0,00

-

10.000,00

2.536,80

2.536,80

25,37

100,00
100,00

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

10.000,00

2.536,80

2.536,80

25,37

15029002

Ravnanje z odpadno vodo

10.000,00

2.536,80

2.536,80

25,37

100,00

IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE

10.000,00

2.536,80

2.536,80

25,37

100,00

RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

10.000,00

2.536,80

2.536,80

25,37

100,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

2.536,80

2.536,80

25,37

100,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-

15417
OB110-16-0045
420804

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-

IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-

16417
OB110-16-0045
420402

RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-

36.000,00

33.937,58

33.937,58

94,27

100,00

36.000,00

33.937,58

33.937,58

94,27

100,00

33.937,58

33.937,58

94,27

100,00

94,27

100,00

94,27

100,00

19

IZOBRAŽEVANJE

1906

Pomoči šolajočim

19069003

Štipendije

36.000,00

ŠTIPENDIJSKA POLITIKA

36.000,00

33.937,58

33.937,58

36.000,00

33.937,58

33.937,58

19440
.
411799

Druge štipendije

36.000,00

33.937,58

33.937,58

94,27

100,00

54.767,87
12.605,93

54.767,87
12.517,85

48.780,96
9.379,73

89,07
74,41

89,07
74,93
74,93

06

KS BLANCA
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

12.605,93

12.517,85

9.379,73

74,41

06039001

Administracija občinske uprave

12.072,93

11.984,85

9.282,86

76,89

77,45

Administracija - KS Blanca

4.300,00

4.300,00

3.930,02

91,40

91,40

4.300,00

4.300,00

3.930,02

91,40

91,40

Sejnine udeležencem odborov

4.300,00

4.300,00

3.930,02

91,40

91,40

326,19

5000

60001
.
402905

Pisarniški material - KS Blanca

60002

326,19

0,00

0,00

0,00

326,19

326,19

0,00

0,00

0,00

Pisarniški material in storitve

326,19

326,19

0,00

0,00

0,00

Stroški prevozov-KS Blanca

1.800,00

1.800,00

1.629,31

90,52

90,52

1.800,00

1.800,00

1.629,31

90,52

90,52

Goriva in maziva za prevozna sredstva

1.800,00

1.800,00

1.629,31

90,52

90,52

Energija in komunalne storitve-KS Blanca

3.489,00

3.227,70

2.749,69

78,81

85,19

3.489,00

3.227,70

2.749,69

78,81

85,19

2.650,00

2.321,04

1.893,91

71,47

81,60

.
402000
60003
.
402300
60005
.
402200

Električna energija

402203

Voda in komunalne storitve

130,00

130,00

109,56

84,28

84,28

402204

Odvoz smeti

150,00

163,66

163,66

109,11

100,00

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

559,00

613,00

582,56

104,21

95,03
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Prih/
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Odh
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Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca

60006
.

VELJAVNI 2021
9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

2.157,74

2.330,96

973,84

45,13

41,78

2.157,74

2.330,96

973,84

45,13

41,78

1.190,00

1.053,91

0,00

0,00

0,00

12,00

11,98

6,45

53,75

53,84
76,47

402009

Izdatki za reprezentanco

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

955,74

1.265,07

967,39

101,22

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

533,00

533,00

96,87

18,17

18,17

Upravljanje z premoženjem

533,00

533,00

96,87

18,17

18,17

533,00

533,00

96,87

18,17

18,17

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

533,00

533,00

96,87

18,17

18,17

37.190,34

37.278,42

34.709,43

93,33

93,11

37.190,34

37.278,42

34.709,43

93,33

93,11

13.690,34

16.029,03

16.029,03

117,08

100,00

06039002
60007
.
402500

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

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

13001

13.690,34

16.029,03

16.029,03

117,08

100,00

13.690,34

16.029,03

16.029,03

117,08

100,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13.690,34

16.029,03

16.029,03

117,08

100,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

23.500,00

21.249,39

18.680,40

79,49

87,91

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca

23.500,00

21.249,39

18.680,40

79,49

87,91

6.000,00

6.000,00

4.760,35

79,34

79,34

.
402503
13029002
13002

JP 872952 BLANCA- HŠ 96.97

OB110-21-0011
420402

Rekonstrukcije in adaptacije
JP 872971 BLANCA- GRADEC- ČANJE

OB110-21-0012
420402

Rekonstrukcije in adaptacije

4.760,35

79,34

79,34

13.920,05

79,54

91,28

17.500,00

15.249,39

13.920,05

79,54

91,28

4.971,60

4.691,80

94,37

94,37

Programi v kulturi

2.800,00

2.279,80

2.000,00

71,43

87,73

Ljubiteljska kultura

2.800,00

2.279,80

2.000,00

71,43

87,73

Ljubiteljska kultura-KS Blanca

2.800,00

2.279,80

2.000,00

71,43

87,73

2.800,00

2.279,80

2.000,00

71,43

87,73

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.800,00

2.279,80

2.000,00

71,43

87,73

2.171,60

2.691,80

100,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803
18039003

.
412000

6.000,00
15.249,39

4.971,60

18

18001

6.000,00
17.500,00

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

2.691,80

123,95

18059001

Programi športa

2.171,60

2.691,80

2.691,80

123,95

100,00

Investicijska vlaganja v rekreacijske površine - KS Blanca

2.171,60

2.691,80

2.691,80

123,95

100,00

18003

INVESTICIJSKA VLAGANJA V REK. POVR. - KS BLANCA

2.171,60

2.691,80

2.691,80

123,95

100,00

Nakup druge opreme in napeljav

2.171,60

2.691,80

2.691,80

123,95

100,00

06

KS BOŠTANJ
LOKALNA SAMOUPRAVA

207.601,62
17.238,71

200.101,62
14.805,52

190.936,98
14.340,24

91,97
83,19

95,42
96,86

0603

Dejavnost občinske uprave

17.238,71

14.805,52

14.340,24

83,19

96,86

06039001

Administracija občinske uprave

17.238,71

14.805,52

14.340,24

83,19

96,86

400,00

230,96

87,92

21,98

38,07

230,96

87,92

21,98

38,07

OB110-21-0013
420299

5001

Pisarniški material-KS Boštanj

60011

400,00

.
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402000

Pisarniški material in storitve

200,00

30,96

30,96

15,48

402099

Drugi splošni material in storitve

200,00

200,00

56,96

28,48

28,48

3.372,07

1.777,42

1.459,89

43,29

82,14

3.372,07

1.777,42

1.459,89

43,29

82,14

558,00

382,15

63,69

68,49

Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj

60014
.
402200

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

402206

Poštnina in kurirske storitve

600,00

Drugi operativni odhodki - KS Boštanj

60015

1.555,27

2,62

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

680,78

97,25

97,25

516,80

516,80

396,96

76,81

76,81

13.466,64

12.797,14

12.792,43

94,99

99,96

13.466,64

12.797,14

12.792,43

94,99

99,96

Plačila po podjemnih pogodbah

5.800,00

7.114,00

7.113,44

122,65

99,99

3.700,00

4.288,47

4.287,65

115,88

99,98

100,00

78,46

75,13

75,13

95,76

3.866,64

1.316,21

1.316,21

34,04

100,00

118.162,91

107.043,22

98.963,24

83,75

92,45

118.162,91

107.043,22

98.963,24

83,75

92,45

36,92

72,66

.
402902

100,00

402905

Sejnine udeležencem odborov

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

58.162,91

29.556,27

21.476,29

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj

58.162,91

29.556,27

21.476,29

36,92

72,66

58.162,91

29.556,27

21.476,29

36,92

72,66

13011
.
402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

5.000,00

70,00

0,00

0,00

0,00

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

53.162,91

29.486,27

21.476,29

40,40

72,83

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

60.000,00

77.486,95

77.486,95

129,14

100,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj

60.000,00

77.486,95

77.486,95

129,14

100,00

UREDITEV JP CEROV BREG NA LOGU

60.000,00

77.486,95

77.486,95

129,14

100,00

13029002
13012
OB110-21-0017
420402

Rekonstrukcije in adaptacije

60.000,00

77.486,95

77.486,95

129,14

100,00

60.200,00

71.012,76

70.893,39

117,76

99,83

60.200,00

71.012,76

70.893,39

117,76

99,83

71.012,76

70.893,39

121,81

99,83

71.012,76

70.893,39

121,81

99,83

58.200,00

71.012,76

70.893,39

121,81

99,83

15.000,00

11.834,15

11.834,15

78,89

100,00

400,00

421,54

418,84

104,71

99,36

2.200,00

3.033,22

3.033,22

137,87

100,00
100,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

58.200,00

Oskrba z vodo - KS Boštanj

58.200,00

16055
.

16039002

402200

Električna energija

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

402206

Poštnina in kurirske storitve

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

29.000,00

44.833,48

44.833,11

154,60

402510

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

1.100,00

907,67

892,31

81,12

98,31

402999

Drugi operativni odhodki

8.000,00

7.929,70

7.929,70

99,12

100,00

413500

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

2.500,00

2.053,00

1.952,06

78,08

95,08

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

2.000,00

0,00

0,00

0,00

-
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Urejanje pokopališč

16072
.
402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

VELJAVNI 2021
9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

-

2.000,00

0,00

0,00

0,00

-

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

12.000,00

7.240,12

6.740,11

56,17

93,09

1803

Programi v kulturi

12.000,00

7.240,12

6.740,11

56,17

93,09

18039003

Ljubiteljska kultura

12.000,00

4.500,00

3.999,99

33,33

88,89

Ljubiteljska kultura-KS Boštanj

12.000,00

4.500,00

3.999,99

33,33

88,89

12.000,00

4.500,00

3.999,99

33,33

88,89

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

12.000,00

4.500,00

3.999,99

33,33

88,89

18011
.
412000
18039005
18012

Drugi programi v kulturi

0,00

2.740,12

2.740,12

-

100,00

Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj

0,00

2.740,12

2.740,12

-

100,00

0,00

2.740,12

2.740,12

-

100,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0,00

2.740,12

2.740,12

-

100,00

30.538,51
11.176,35

30.538,51
11.371,97

29.654,13
10.882,45

97,10
97,37

97,10
95,70

.
402503

06

KS KRMELJ
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

11.176,35

11.371,97

10.882,45

97,37

95,70

06039001

Administracija občinske uprave

11.176,35

11.371,97

10.882,45

97,37

95,70

1.497,78

1.385,96

1.140,68

76,16

82,30

1.497,78

1.385,96

1.140,68

76,16

82,30

5002

Administracija -KS Krmelj

60020
.
402000

Pisarniški material in storitve

170,00

133,18

0,00

0,00

0,00

402001

Čistilni material in storitve

140,00

140,00

66,20

47,29

47,29

Izdatki za reprezentanco

1.187,78

1.112,78

1.074,48

90,46

96,56

Energija in komunalne storitve-KS Krmelj

3.858,57

5.064,34

5.009,80

129,84

98,92

3.858,57

5.064,34

5.009,80

129,84

98,92

Električna energija

2.100,00

2.394,95

2.394,95

114,05

100,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.358,57

1.939,39

1.939,33

142,75

100,00

402203

Voda in komunalne storitve

124,51

93,97

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402009
60023
.
402200

400,00

Drugi operativni odhodki-KS Krmelj

60024
.
402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402905

Sejnine udeležencem odborov

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

530,00

498,02

0,00

200,00

177,50

-

88,75

5.820,00

4.921,67

4.731,97

81,31

96,15

5.820,00

4.921,67

4.731,97

81,31

96,15

500,00

231,92

231,92

46,38

100,00

4.500,00

4.057,88

4.057,88

90,18

100,00

20,00

20,00

5,15

25,75

25,75

800,00

611,87

437,02

54,63

71,42

16.062,16

15.551,52

15.535,84

96,72

99,90

16.062,16

15.551,52

15.535,84

96,72

99,90

15.551,52

15.535,84

96,72

99,90

15.551,52

15.535,84

96,72

99,90

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

16.062,16

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj

16.062,16

13021

Stran 30 od 40

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

3

4

NRP

Konto

Opis

5

6

7

REBALANS A
2021
8

.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.535,84

96,72

15.551,52

15.535,84

96,72

99,90

3.300,00

3.615,02

3.235,84

98,06

89,51

3.615,02

3.235,84

98,06

89,51

379,02

0,00

0,00

0,00

379,02

0,00

0,00

0,00

Programi v kulturi

3.300,00

18039003

Ljubiteljska kultura

2.300,00

Ljubiteljska kultura-KS Krmelj

2.300,00

18039005
18021

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

99,90

2.300,00

379,02

0,00

0,00

0,00

2.300,00

379,02

0,00

0,00

0,00

Drugi programi v kulturi

1.000,00

3.236,00

3.235,84

323,58

100,00

Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj

1.000,00

3.236,00

3.235,84

323,58

100,00

1.000,00

3.236,00

3.235,84

323,58

100,00

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

1.000,00

3.236,00

3.235,84

323,58

100,00

65.432,06
18.829,00

65.432,06
19.926,84

60.207,91
18.080,45

92,02
96,02

92,02
90,73

.
402500

Indeks ZR/
VELJ
12

15.551,52

1803

412000

Indeks ZR/
REB A
11

16.062,16

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

.

9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

16.062,16

18

18020

VELJAVNI 2021

06

KS LOKA
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

18.829,00

19.926,84

18.080,45

96,02

90,73

06039001

Administracija občinske uprave

17.609,00

18.144,84

16.542,40

93,94

91,17

2.203,00

1.974,21

1.955,36

88,76

99,05

2.203,00

1.974,21

1.955,36

88,76

99,05

200,00

181,04

181,04

90,52

100,00
100,00

5003

Pisarniški material-KS Loka

60030
.
402000

Pisarniški material in storitve

402009

Izdatki za reprezentanco

503,00

504,67

504,67

100,33

402099

Drugi splošni material in storitve

1.500,00

1.288,50

1.269,65

84,64

98,54

Energija in komunalne storitve - KS Loka

6.166,00

6.559,46

5.810,29

94,23

88,58

6.166,00

6.559,46

5.810,29

94,23

88,58

402200

Električna energija

3.620,00

3.292,68

3.009,40

83,13

91,40

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.300,00

1.300,00

861,67

66,28

66,28

402204

Odvoz smeti

50,00

50,00

22,44

44,88

44,88

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

636,00

748,75

748,75

117,73

100,00

402299

Druge storitve komunikacij in komunale

560,00

1.168,03

1.168,03

208,58

100,00

9.240,00

9.611,17

8.776,75

94,99

91,32

9.240,00

9.611,17

8.776,75

94,99

91,32

5.220,00

4.788,74

4.003,20

76,69

83,60

60031
.

Drugi operativni odhodki-KS Loka

60032
.
402905

Sejnine udeležencem odborov

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

20,00

20,00

7,12

35,60

35,60

402999

Drugi operativni odhodki

4.000,00

4.802,43

4.766,43

119,16

99,25

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1.220,00

1.782,00

1.538,05

126,07

86,31

Upravljanje z premoženjem - KS Loka

1.220,00

1.782,00

1.538,05

126,07

86,31
86,31

06039002
60033

1.220,00

1.782,00

1.538,05

126,07

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

720,00

720,00

477,57

66,33

66,33

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

500,00

1.062,00

1.060,48

212,10

99,86

.

Stran 31 od 40

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

7

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703
07039002
70030
OB110-21-0019
431500

REBALANS A
2021
8

Opis

VELJAVNI 2021
9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

4.500,00

4.500,00

4.500,00

100,00

100,00

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

4.500,00

4.500,00

4.500,00

100,00

100,00

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4.500,00

4.500,00

4.500,00

100,00

100,00

Investicijski transferi za požarno varnost - KS Loka

4.500,00

4.500,00

4.500,00

100,00

100,00

TRANSFER ZA NAKUP OPREME- KS LOKA

4.500,00

4.500,00

4.500,00

100,00

100,00

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

4.500,00

4.500,00

4.500,00

100,00

100,00

34.213,06

25.548,30

22.191,36

64,86

86,86

34.213,06

25.548,30

22.191,36

64,86

86,86
89,29

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

22.213,06

23.725,42

21.183,64

95,37

Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka

22.213,06

23.725,42

21.183,64

95,37

89,29

22.213,06

23.725,42

21.183,64

95,37

89,29

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

22.213,06

23.725,42

21.183,64

95,37

89,29

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

12.000,00

1.822,88

1.007,72

8,40

55,28

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka

12.000,00

1.822,88

1.007,72

8,40

55,28

UREDITEV JP JELŠA

12.000,00

1.822,88

1.007,72

8,40

55,28

Rekonstrukcije in adaptacije

12.000,00

1.822,88

1.007,72

8,40

55,28

4.370,00

12.456,92

12.436,10

284,58

99,83

4.370,00

12.456,92

12.436,10

284,58

99,83

13032
.
402503
13029002
13030
OB110-21-0018
420402

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

4.370,00

12.456,92

12.436,10

284,58

99,83

Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka

4.370,00

12.456,92

12.436,10

284,58

99,83

4.370,00

12.456,92

12.436,10

284,58

99,83

730,00

929,85

909,03

124,52

97,76

2.200,00

11.287,07

11.287,07

513,05

100,00

16030
.
402200

Električna energija

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402999

Drugi operativni odhodki

1.440,00

240,00

240,00

16,67

100,00

3.520,00

3.000,00

3.000,00

85,23

100,00

Programi v kulturi

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

100,00

Ljubiteljska kultura

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

100,00

Ljubiteljska kultura v KS Loka

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

100,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803
18039003
18030
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

100,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

100,00

-

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

520,00

0,00

0,00

0,00

18059001

Programi športa

520,00

0,00

0,00

0,00

-

Šport in prostočasne aktivnosti

520,00

0,00

0,00

0,00

-

520,00

0,00

0,00

0,00

-

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

520,00

0,00

0,00

0,00

-

46.909,14
2.606,00

46.909,14
2.606,00

42.481,01
1.027,40

90,56
39,42

90,56
39,42

2.606,00

2.606,00

1.027,40

39,42

39,42

18031
.
402503

06

KS PRIMOŽ
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

5004

Stran 32 od 40

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

06039001
60040

REBALANS A
2021
8

Opis
7

9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

Administracija občinske uprave

2.106,00

2.106,00

1.027,40

48,78

48,78

Administracija - KS Primož

1.306,00

1.306,00

345,48

26,45

26,45

1.306,00

1.306,00

345,48

26,45

26,45

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

856,82

0,00

0,00

0,00

200,00

343,18

343,18

171,59

100,00

6,00

6,00

2,30

38,33

38,33

800,00

800,00

681,92

85,24

85,24
85,24

.
402000

Pisarniški material in storitve

402009

Izdatki za reprezentanco

402099

Drugi splošni material in storitve

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
Energija in komunalne storitve-KS Primož

60041

VELJAVNI 2021

800,00

800,00

681,92

85,24

402200

Električna energija

700,00

685,71

567,63

81,09

82,78

402203

Voda in komunalne storitve

100,00

114,29

114,29

114,29

100,00

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Upravljanje z premoženjem -KS Primož

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

35.303,14

.

06039002
60043
.
402503

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001
13040

35.303,14

32.949,92

93,33

93,33

35.303,14

35.303,14

32.949,92

93,33

93,33

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

35.303,14

35.303,14

32.949,92

93,33

93,33

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož

35.303,14

35.303,14

32.949,92

93,33

93,33

35.303,14

35.303,14

32.949,92

93,33

93,33

.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

35.303,14

35.303,14

32.949,92

93,33

93,33

9.000,00

9.000,00

8.503,69

94,49

94,49

Programi v kulturi

4.000,00

4.000,00

4.000,00

100,00

100,00

Ljubiteljska kultura

4.000,00

4.000,00

4.000,00

100,00

100,00

Ljubiteljska kultura-KS Primož

4.000,00

4.000,00

4.000,00

100,00

100,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

100,00

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4.000,00

4.000,00

4.000,00

100,00

100,00

5.000,00

5.000,00

90,07

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803
18039003
18040
.
412000

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

4.503,69

90,07

18059001

Programi športa

5.000,00

5.000,00

4.503,69

90,07

90,07

Gradnja in vzdrževanje športnih objektov

5.000,00

5.000,00

4.503,69

90,07

90,07

18041
OB110-13-0068
420401

ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ

5.000,00

5.000,00

4.503,69

90,07

90,07

Novogradnje

5.000,00

5.000,00

4.503,69

90,07

90,07

173.304,50
6.725,91

173.304,50
5.162,72

172.982,37
5.151,07

99,81
76,59

99,81
99,77
99,77

06

KS SEVNICA
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

6.725,91

5.162,72

5.151,07

76,59

06039001

Administracija občinske uprave

6.725,91

5.162,72

5.151,07

76,59

99,77

Administracija -KS Sevnica

5.318,91

4.368,91

4.357,26

81,92

99,73

5.318,91

4.368,91

4.357,26

81,92

99,73

5005

60050
.

Stran 33 od 40

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

NRP

3

4

5

Konto
6
402905

REBALANS A
2021
8

Opis
7
Sejnine udeležencem odborov
Pisarniški material - KS Sevnica

60051
.
402000
402009

Pisarniški material in storitve
Izdatki za reprezentanco
Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica

60055
.
402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

VELJAVNI 2021
9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

5.318,91

4.368,91

4.357,26

81,92

99,73

400,00

105,83

105,83

26,46

100,00

400,00

105,83

105,83

26,46

100,00

100,00

105,83

105,83

105,83

100,00

300,00

0,00

0,00

0,00

-

1.007,00

687,98

687,98

68,32

100,00

1.007,00

687,98

687,98

68,32

100,00

7,00

4,55

4,55

65,00

100,00

1.000,00

683,43

683,43

68,34

100,00

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

100,00

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

100,00

07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

100,00

Investicijski transferi za požarno varnost - KS Sevnica

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

100,00

70050
OB110-21-0020
431500

TRANSFER ZA NAKUP OPREME- KS SEVNICA

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

100,00

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

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

100,00

149.578,59

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001
13050

151.141,78

150.831,30

100,84

99,79

149.578,59

151.141,78

150.831,30

100,84

99,79

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

149.578,59

151.141,78

150.831,30

100,84

99,79

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica

149.578,59

151.141,78

150.831,30

100,84

99,79

149.578,59

151.141,78

150.831,30

100,84

99,79

149.578,59

151.141,78

150.831,30

100,84

99,79

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

100,00

.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

100,00

Ljubiteljska kultura-KS Sevnica

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

100,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

100,00

12.000,00

18050
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

12.000,00

12.000,00

100,00

100,00

40.824,66
15.014,56

40.824,66
11.907,99

37.390,08
8.473,41

91,59
56,43

91,59
71,16

06

KS STUDENEC
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

15.014,56

11.907,99

8.473,41

56,43

71,16

06039001

Administracija občinske uprave

15.014,56

11.907,99

8.473,41

56,43

71,16

Materialni stroški-KS Studenec

2.018,00

1.938,00

91,38

4,53

4,72

2.018,00

1.938,00

91,38

4,53

4,72

100,00

100,00

56,38

56,38

56,38

5006

60060
.
402000
402009
60062

Pisarniški material in storitve
Izdatki za reprezentanco

1.918,00

1.838,00

35,00

1,82

1,90

Energija in komunalne storitve-KS Studenec

1.600,00

1.680,00

1.674,22

104,64

99,66

1.600,00

1.680,00

1.674,22

104,64

99,66

Električna energija

1.500,00

1.492,67

1.486,89

99,13

99,61

.
402200

Stran 34 od 40

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

NRP

3

4

5

Konto
6
402203

REBALANS A
2021
8

Opis
7
Voda in komunalne storitve
Drugi operativni odhodki - KS Studenec

60063
.

187,33

187,33

187,33

6.707,81

58,86

80,91

11.396,56

8.289,99

6.707,81

58,86

80,91

3.448,56

2.217,12

64,29

64,29

3.696,00

3.675,12

99,44

99,44

3.448,56

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

Indeks ZR/
VELJ
12

8.289,99

3.696,00

402905

Indeks ZR/
REB A
11

11.396,56

Plačila po podjemnih pogodbah

402930

9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

100,00

402902

Sejnine udeležencem odborov

VELJAVNI 2021

100,00

8,00

8,00

4,02

50,25

50,25

4.244,00

1.137,43

811,55

19,12

71,35

23.510,10

26.616,67

26.616,67

113,21

100,00

23.510,10

26.616,67

26.616,67

113,21

100,00
100,00

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

23.510,10

26.616,67

26.616,67

113,21

Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec

23.510,10

26.616,67

26.616,67

113,21

100,00

23.510,10

26.616,67

26.616,67

113,21

100,00

13064
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

23.510,10

26.616,67

26.616,67

113,21

100,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

100,00

Programi v kulturi

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

100,00

Ljubiteljska kultura

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

100,00

Ljubiteljska kultura-KS Studenec

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

100,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803
18039003
18060
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

100,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

100,00

120.717,61
17.130,91

120.717,61
14.830,91

115.573,72
11.748,54

95,74
68,58

95,74
79,22

06

KS ŠENTJANŽ
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

17.130,91

14.830,91

11.748,54

68,58

79,22

06039001

Administracija občinske uprave

15.130,91

14.743,41

11.748,54

77,65

79,69

3.543,79

4.316,31

2.531,56

71,44

58,65

3.543,79

4.316,31

2.531,56

71,44

58,65

500,00

500,00

349,35

69,87

69,87

5007

Administracija - KS Šentjanž

60070
.
402000

Pisarniški material in storitve

402009

Izdatki za reprezentanco

1.500,00

1.180,00

284,00

18,93

24,07

402099

Drugi splošni material in storitve

1.543,79

2.636,31

1.898,21

122,96

72,00

Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

2.454,12

2.470,96

1.480,14

60,31

59,90

2.454,12

2.470,96

1.480,14

60,31

59,90

1.000,00

1.000,00

983,30

98,33

98,33

60072
.
402200

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

974,12

974,12

0,00

0,00

0,00

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

480,00

496,84

496,84

103,51

100,00

9.133,00

7.956,14

7.736,84

84,71

97,24

9.133,00

7.956,14

7.736,84

84,71

97,24

1.800,00

1.923,14

1.923,14

106,84

100,00

1.613,00

1.612,56

99,97

99,97

4.400,00

4.194,58

73,59

95,33

Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

60073
.
402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

1.613,00

402905

Sejnine udeležencem odborov

5.700,00

Stran 35 od 40

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

NRP

3

4

5

Konto
6
402930

06039002
60074

REBALANS A
2021
8

Opis
7
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

20,00

20,00

6,56

32,80

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

2.000,00

87,50

0,00

0,00

0,00

Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž

2.000,00

87,50

0,00

0,00

0,00

2.000,00

87,50

0,00

0,00

0,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.000,00

87,50

0,00

0,00

0,00

87.351,20

89.651,20

89.565,32

102,53

99,90

87.351,20

89.651,20

89.565,32

102,53

99,90
99,90

.
402503

VELJAVNI 2021

32,80

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

87.351,20

89.651,20

89.565,32

102,53

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž

87.351,20

89.651,20

89.565,32

102,53

99,90

87.351,20

89.651,20

89.565,32

102,53

99,90

13070
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

87.351,20

89.651,20

89.565,32

102,53

99,90

16.235,50

16.235,50

14.259,86

87,83

87,83

Programi v kulturi

16.235,50

16.235,50

14.259,86

87,83

87,83

Ljubiteljska kultura

13.490,00

13.490,00

13.390,00

99,26

99,26

Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž

13.490,00

13.490,00

13.390,00

99,26

99,26

13.490,00

13.490,00

13.390,00

99,26

99,26

13.490,00

13.490,00

13.390,00

99,26

99,26

Mediji in avdiovizualna kultura

2.745,50

2.745,50

869,86

31,68

31,68

Mediji in avdiovizualna kultura

2.745,50

2.745,50

869,86

31,68

31,68

2.745,50

2.745,50

869,86

31,68

31,68

2.745,50

2.745,50

869,86

31,68

31,68

101.323,15
13.085,88

97.373,15
12.176,00

95.634,80
11.713,02

94,39
89,51

98,21
96,20

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803
18039003
18070
.
412000
18039004
18073

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

.
402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

06

KS TRŽIŠČE
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

13.085,88

12.176,00

11.713,02

89,51

96,20

06039001

Administracija občinske uprave

13.085,88

12.176,00

11.713,02

89,51

96,20

3.105,88

1.406,91

1.268,39

40,84

90,15

40,84

90,15

5008

Materialni stroški-KS Tržišče

60080

3.105,88

.

150,00

0,00

0,00

0,00

-

969,00

872,56

58,17

90,05

402000

Pisarniški material in storitve

402009

Izdatki za reprezentanco

1.500,00

402099

Drugi splošni material in storitve

1.455,88

437,91

395,83

27,19

90,39

Energija in komunalne storitve-KS Tržišče

1.620,00

1.745,68

1.692,68

104,49

96,96

60081

1.620,00

1.745,68

1.692,68

104,49

96,96

402200

Električna energija

700,00

861,88

861,88

123,13

100,00

402203

Voda in komunalne storitve

625,00

579,12

576,12

92,18

99,48

402204

Odvoz smeti

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

245,00

254,68

254,68

103,95

100,00

8.360,00

9.023,41

8.751,95

104,69

96,99

9.023,41

8.751,95

104,69

96,99

.

Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

60082

1.406,91

1.268,39

8.360,00

.

Stran 36 od 40

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

NRP

3

4

5

Konto

REBALANS A
2021
8

Opis

6

7

VELJAVNI 2021
9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

2.903,00

2.903,00

2.902,56

99,98

99,98

402905

Sejnine udeležencem odborov

5.097,00

4.358,82

4.358,82

85,52

100,00

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001
13080

63.536,74

85,43

97,70

55.555,24

85,43

97,70

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

63.536,74

55.555,24

54.279,87

85,43

97,70

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče

63.536,74

55.555,24

54.279,87

85,43

97,70

63.536,74

55.555,24

54.279,87

85,43

97,70

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče
.

420402

68,10
84,71

54.279,87

1603

OB110-19-0001

68,10
423,93

54.279,87

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

402999

6,81
1.483,76

55.555,24

16

16081

10,00
1.751,59

63.536,74

.
402503

10,00
350,00

63.536,74

55.555,24

54.279,87

85,43

97,70

5.000,00

651,53

651,53

13,03

100,00

5.000,00

651,53

651,53

13,03

100,00

5.000,00

651,53

651,53

13,03

100,00

5.000,00

651,53

651,53

13,03

100,00

1.000,00

651,53

651,53

65,15

100,00

65,15

100,00

Drugi operativni odhodki

1.000,00

651,53

651,53

RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE

4.000,00

0,00

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

4.000,00

0,00

0,00

0,00

-

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

19.700,53

28.990,38

28.990,38

147,16

100,00

1803

Programi v kulturi

19.700,53

28.990,38

28.990,38

147,16

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

100,00

Ljubiteljska kultura - KS Tržišče

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

100,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

100,00

18082
.
412000
18039005
18083

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

100,00

Drugi programi v kulturi

7.700,53

16.990,38

16.990,38

220,64

100,00

Vzdrževanje večnamenskih domov

7.700,53

16.990,38

16.990,38

220,64

100,00

79,95

100,00

59,84

100,00

3.500,00

2.798,42

2.798,42

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.500,00

1.495,95

1.495,95

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.000,00

1.302,47

1.302,47

130,25

100,00

OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE

4.200,53

14.191,96

14.191,96

337,86

100,00

.

OB110-09-0025
420204

Nakup drugega pohištva

4.200,53

14.191,96

14.191,96

337,86

100,00

75.219,44
10.730,00

78.569,34
7.321,70

77.969,48
7.077,48

103,66
65,96

99,24
96,66
96,66

06

KS ZABUKOVJE
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

10.730,00

7.321,70

7.077,48

65,96

06039001

Administracija občinske uprave

9.730,00

7.321,70

7.077,48

72,74

96,66

600,00

264,00

264,00

44,00

100,00

600,00

264,00

264,00

44,00

100,00

60,33

60,33

60,33

100,00

5009

Administracija - KS Zabukovje

60090
.
402000

Pisarniški material in storitve

100,00

Stran 37 od 40

Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

NRP

3

4

5

Konto
6
402009

REBALANS A
2021
8

Opis
7
Izdatki za reprezentanco
Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje

60091
.

VELJAVNI 2021
9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

500,00

203,67

203,67

40,73

100,00

4.120,00

2.542,87

2.363,75

57,37

92,96

4.120,00

2.542,87

2.363,75

57,37

92,96

402200

Električna energija

1.800,00

1.492,00

1.341,60

74,53

89,92

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.000,00

100,00

402205

Telefon, faks, elektronska pošta
Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

60092
.
402099

Drugi splošni material in storitve

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402905

Sejnine udeležencem odborov

402930
06039002
60093

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

730,87

36,54

320,00

291,28

91,03

91,03

5.010,00

4.514,83

4.449,73

88,82

98,56

5.010,00

4.514,83

4.449,73

88,82

98,56

500,00

25,16

25,16

5,03

100,00

300,00

279,67

252,58

84,19

90,31

4.200,00

4.200,00

4.167,24

99,22

99,22
47,50

10,00

10,00

4,75

47,50

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1.000,00

0,00

0,00

0,00

-

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje

1.000,00

0,00

0,00

0,00

-

1.000,00

0,00

0,00

0,00

-

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.000,00

0,00

0,00

0,00

-

3.000,00

3.000,00

.
402503

730,87

320,00

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

3.000,00

100,00

100,00

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

100,00

07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

100,00

Investicijski transferi za požarno varnost - KS Zabukovje

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

100,00

70090
OB110-21-0025
431500

TRANSFER ZA NAKUP OPREME- KS ZABUKOVJE

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

100,00

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

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

100,00

56.489,44

62.447,64

62.092,00

109,92

99,43

56.489,44

62.447,64

62.092,00

109,92

99,43

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

7.489,44

13.144,98

12.790,27

170,78

97,30

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje

7.489,44

13.144,98

12.790,27

170,78

97,30

170,78

97,30

13090

7.489,44

.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029002
13091
OB110-21-0021
420402
OB110-21-0022
420402
OB110-21-0023
420402
OB110-21-0024
420402

13.144,98

12.790,27

7.489,44

13.144,98

12.790,27

170,78

97,30

49.000,00

49.302,66

49.301,73

100,62

100,00
100,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje

49.000,00

49.302,66

49.301,73

100,62

STRŽIŠČE-ČANJE, GRADNJA PROPUSTA NA JP ŠT 596197

16.000,00

9.851,50

9.851,50

61,57

100,00

Rekonstrukcije in adaptacije

16.000,00

9.851,50

9.851,50

61,57

100,00

PUSTOL-ŠPEC, REKONSTRUKCIJA Z ASF. JP ŠT. 596491

20.000,00

15.304,09

15.304,09

76,52

100,00

Rekonstrukcije in adaptacije

20.000,00

15.304,09

15.304,09

76,52

100,00

OGRADE-POŽUN, REKONSTRUKCIJA Z ASF. JP ŠT. 596551

5.000,00

14.444,48

14.443,55

288,87

99,99

Rekonstrukcije in adaptacije

5.000,00

14.444,48

14.443,55

288,87

99,99

BUDNA FRANC-MRZLA PL., REK. Z ASF. JP ŠT. 596321

8.000,00

9.702,59

9.702,59

121,28

100,00

Rekonstrukcije in adaptacije

8.000,00

9.702,59

9.702,59

121,28

100,00
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Prih/
PU
Odh
1
2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

7

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803
18039003
18090

REBALANS A
2021
8

Opis

9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

5.000,00

5.800,00

5.800,00

116,00

100,00

Programi v kulturi

5.000,00

5.800,00

5.800,00

116,00

100,00

Ljubiteljska kultura

5.000,00

5.800,00

5.800,00

116,00

100,00

Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje

5.000,00

5.800,00

5.800,00

116,00

100,00

5.000,00

5.800,00

5.800,00

116,00

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5.000,00

5.800,00

5.800,00

116,00

100,00

8.186,91
452,00

8.186,91
947,40

5.580,59
695,61

68,16
153,90

68,16
73,42

.
412000

VELJAVNI 2021

06

KS DOLNJE BREZOVO
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

452,00

947,40

695,61

153,90

73,42

06039001

Administracija občinske uprave

452,00

947,40

695,61

153,90

73,42

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

5010

Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo

60096
.
402000

Pisarniški material in storitve
Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo

60097
.
402009

Izdatki za reprezentanco

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

402,00

897,40

695,61

173,04

77,51

402,00

897,40

695,61

173,04

77,51

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,21

10,50

10,50

200,00

695,40

695,40

347,70

100,00

4.484,31

5.490,45

4.732,48

105,53

86,19
86,19

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

4.484,31

5.490,45

4.732,48

105,53

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4.484,31

5.490,45

4.732,48

105,53

86,19

Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo

4.484,31

5.490,45

4.732,48

105,53

86,19

4.484,31

5.490,45

4.732,48

105,53

86,19

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

4.484,31

5.490,45

4.732,48

105,53

86,19

13095
.
402503

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

270,00

0,00

0,00

0,00

-

1603

Komunalna dejavnost

270,00

0,00

0,00

0,00

-

16039001

Oskrba z vodo

270,00

0,00

0,00

0,00

-

Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo

270,00

0,00

0,00

0,00

-

270,00

0,00

0,00

0,00

-

270,00

0,00

0,00

0,00

-

16096
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.980,60

1.749,06

152,50

5,12

8,72

1803

Programi v kulturi

200,00

0,00

0,00

0,00

-

18039003

Ljubiteljska kultura

200,00

0,00

0,00

0,00

-

LJUBITELJSKA KULTURA-KS DOLNJE BREZOVO

200,00

0,00

0,00

0,00

-

200,00

0,00

0,00

0,00

-

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

200,00

0,00

0,00

0,00

-

2.780,60

1.749,06

152,50

5,48

8,72

2.780,60

1.749,06

152,50

5,48

8,72

18096
.
412000

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

Programi športa
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REBALANS A
2021
8

Opis
7
OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO

18095

OB110-16-0008
420299

9

ZAKLJUČNI
RAČUN 2021
10

Indeks ZR/
REB A
11

Indeks ZR/
VELJ
12

2.780,60

1.749,06

152,50

5,48

780,60

780,60

0,00

0,00

0,00

780,60

780,60

0,00

0,00

0,00

IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO

2.000,00

968,46

152,50

7,63

15,75

Nakup druge opreme in napeljav

2.000,00

968,46

152,50

7,63

15,75

43.008.818,60 40.854.846,24

95,41

94,99

.
402503

VELJAVNI 2021

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

SKUPAJ PRIHODKI, ODHODKI IN ZADOLŽEVANJE

Stran 40 od 40

42.821.957,66

8,72

6. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO
2021

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA OBČINE
SEVNICA ZA
LETO 2021

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

146.697 € .................................................................................................26

20.020.367 € ...............................................................................................................26

5.521.928 € ..............................................................................................................................26

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.096.686 € ................................................................................................26

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve

3.997.843 € ............................................................................................................26

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

176.257 €...................................................................................26

30.718 € ......................................................................................................................27

220.424 € ..............................................................................................................................................27

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

7.694.721 € ..........................................................................................................................27

520.642 € .........................................................................................................................................27

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

4.361.953 €..............................................................................27

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

459.902 € ..................................................................27

2.352.223 € .......................................................................................................28

6.205.888 € .................................................................................................................28

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

6.205.888 € ...........................................................................................28

597.831 € ................................................................................................................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

97.731 € ....................28

500.101 € ........................................................................28

20.167.175 € ..........................................................................................................28

14.560.194 € ...........................................................................................................................28

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

13.080.003 € .....................................................................................................28

1.138.769 € ....................................................................................................................28

704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI

341.422 €...................................................................................................29

2.512.591,36 €...................................................................................................................29

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

1.734.952 € ......................................................................29

22.542 € ............................................................................................................................30

712 Globe in druge denarne kazni

26.798 €...........................................................................................................30

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

123.831 € ..............................................................................................30

604.468 € ...................................................................................................................30
383.535 € ........................................................................................................................30

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

9.604 € .............................................................................................30

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI

373.931 € .........................................................31

2.710.854 € ...................................................................................................................32

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.715.825 € ...............................................................32

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
C. RAČUN FINANCIRANJA

995.029 € ....................38

-667.304 € ................................................................................................42

5 RAČUN FINANCIRANJA

667.304 € ..............................................................................................................................42

55 ODPLAČILA DOLGA

667.304 € ..............................................................................................................................42

550 Odplačila domačega dolga

667.304 € ..............................................................................................................42

II. POSEBNI DEL .............................................................................................................................................................................44
1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM

57.807 € ...................................................................................................44
57.807 € ......................................................................................................................................44

3

0101 Politični sistem

57.807 € ......................................................................................................................................44

01019001 Dejavnost občinskega sveta

57.807 € ..................................................................................................45

01101 Stroški dela občinskega sveta

33.541 € .................................................................................................45

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta
01105 Delovanje političnih strank

4.173 €..................................................................................46

20.093 € ........................................................................................................46

2000 NADZORNI ODBOR

3.883 € .....................................................................................................47

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor

3.883 € ........................................................................................................................................47

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

3.883 €.................................................................................................48

02201 Stroški dela Nadzornega odbora

2.417 € ...............................................................................................48

02204 Delovanje Nadzornega odbora

1.466 € ..................................................................................................49

3000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem

3.883 € .......................................................................................47

236.405 € .................................................................................................49
151.819 € ....................................................................................................................................49
151.819 €.....................................................................................................................................50

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

151.819 € .......................................................................................50

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

66.072 € .........................................................................51

85.747 € ..............................................................................................52

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

14.794 € ................................................................................................54

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

14.794 € ...........................................................................................54

04301 Izvedba protokolarnih dogodkov

14.794 € ..............................................................................................55

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

14.794 € ........................................53

69.792 €.............................................................................55

69.792 € ..................................................................................................................................55

18039003 Ljubiteljska kultura

69.792 € ...................................................................................................................56

18305 Transferi neprofitnim organizacijam
4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

69.792 € ........................................................................................57

2.438.887 €

........................................................................................58

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

9.802 € ..................................................................................................58

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

9.802 € ..........................................58

9.802 € .......................................................................................59
9.802 € ....................................................................................................59

1.951.241 € .....................................................................................................................60

0603 Dejavnost občinske uprave

1.951.241 € ............................................................................................................60

06039001 Administracija občinske uprave
06413 Stroški dela občinske uprave

1.677.447 € ........................................................................................61
1.217.936 € ..............................................................................................61

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

49.574 € ......................................................................63
84.138 € ..................................................................64

11.448 € .................................................................................................65

06424 Izdatki za službena potovanja OU

614 € ................................................................................................66

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

257.611 € ...........................................................................67
56.125 € ...............................................................................69

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 273.794 €
06440 Vzdrževanje objektov in opreme
06441 Nakup osnovnih sredstev

..70

231.493 €............................................................................................70

35.078 € .........................................................................................................72

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

7.222 € ........................................................................74

4

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

69.985 € .....................................................................74

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16459 GEODETSKE STORITVE
1603 Komunalna dejavnost

477.845 € .........................74

69.985 € ...........................................................75

69.985 € ........................................................................................................76

75.120 €...........................................................................................................................76

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

75.120 € .........................................................................77

16407 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

75.120 € ...........................................................................77

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 332.740 €
16069002 Nakup zemljišč

..79

332.740 € .......................................................................................................................79

16460 NAKUP ZEMLJIŠČ

332.740 € ..................................................................................................................80

4002 ODDELEK ZA FINANCE

698.022 € .................................................................................................81

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga

698.022 € ........................................................................................................81

698.022 € ................................................................................................................81

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 698.022 €
22401 Plačilo obresti bankam

.................81

30.718 € ..............................................................................................................82

22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam

452.662 € ..................................................................82

22422 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu
4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

214.642 € ..........................................83

6.782.270 € ..............................................................................................83

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ....................................................................................................83
360.187 € ..................................................................................................................................................................................83
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

360.187 €.................................................................................84

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

38.107 € ......................................................84

4.971 €............................................................................................85

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito

22.636 € ......................................................................................85

07404 Študije na področju civilne zaščite

10.500 € ..........................................................................................86

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

322.080 € ..........................................................86

236.849 € ......................................................................................87

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

14.562 € ..........................................................................................................88

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost

85.231 € ..........................................................88

14.562 € ................................................................................................88

14.562 € ....................................................................................................................89

08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

55 € ........................................................89

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

14.507 €.........................90

54.450 € ..........................................................................................90

54.450 € ............................................................................................................................................90

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti

54.450 € ....................................................................................91
54.450 € ....................................................................................91

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

43.890 € ...........................................................92

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 43.890 €
12049001 Oskrba s plinom

...............92

43.890 € .......................................................................................................................93

12402 INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO

6.100 € ...............................................................................................93

12403 VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA

37.790 € ....................................................................93

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

3.015.842 € ..................................................94

2.982.170 € .......................................................................................................94

5

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.292.147 € ..........................................................95

13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin

1.292.147 € .................................................................95

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
13407 Študije na področju cestne infrastrukture
13029003 Urejanje cestnega prometa

1.227.282 € ................................................................96
69.840 € ...............................................................................98

180.423 € ................................................................................................100

13410 Avtobusna postajališča
13411 Parkirišča

1.297.122 € .......................................................96

19.751 € ...........................................................................................................101

160.672 € ................................................................................................................................101

13029004 Cestna razsvetljava

212.478 € .............................................................................................................102

13414 Tokovina za javno razsvetljavo

96.166 € ..............................................................................................102

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

43.598 € .................................................................................103

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
1306 Telekomunikacije in pošta

72.714 € ........................................................................103

33.672 € .................................................................................................................104

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
13440 Gradnja širokopasovnih povezav
13441 Razvoj pametnega mesta

33.672 € ........................................................104

28.463 € ..........................................................................................104

5.208 € .........................................................................................................105

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

812.269 € ............................................................................105

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

764.056 € ...........................................................................106

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15401 Ravnanje z odpadki

37.318 € .............................................................................................106

37.318 € .................................................................................................................106

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

726.738 €..................................................................................................107

15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo

187.382 € ..................................................................108

15411 Gradnja kanalizacij in ČN

488.329 € .....................................................................................................108

15414 Gospodarske javne službe

5.000 € .......................................................................................................109

15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

46.027 € ..................................................................................................110
48.213 € ...................................................................................................110

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15501 Urejanje vodotokov

48.213 € ................................................................................111

48.213 € ..................................................................................................................111

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
16029003 Prostorsko načrtovanje

2.260.646 € ....................112

54.484 € ...................................................................112
19.167 € .........................................................113

19.167 € ...........................................................................................113

35.317 € .........................................................................................................114

16405 Strateško načrtovanje

35.317 € .............................................................................................................114

1603 Komunalna dejavnost

1.866.066 € ....................................................................................................................117

16039001 Oskrba z vodo

1.109.722 € ...................................................................................................................117

16411 Študije o vodooskrbi

104.595 € ..............................................................................................................118

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme
16039003 Objekti za rekreacijo
16406 Objekti za rekreacijo

1.005.127 € ....................................................................................119

23.537 €..............................................................................................................120
23.537 € ................................................................................................................120

16039005 Druge komunalne dejavnosti
16418 Urejanje javnih površin
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

732.807 € .............................................................................................121

732.807 € ..........................................................................................................121
226.325 € ................................................................................................122

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

47.057 € .....................................................................................122
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16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov

47.057 € ...............................................................123

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

179.268 € ....................................................................123

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
16442 Subvencije za spodbujanje gradenj

144.822 € ......................................................................124

34.446 € ......................................................................................124

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 113.772 €
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

113.772 € ................................................................................................125

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

113.772 € .............................................................126

220.424 € ...............................................................................127

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 Rezerva občine

4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

220.424 € ..........................................................128

8.373.489 € .........................................................................................128

48.160 € ............................................................................................................128

1003 Aktivna politika zaposlovanja

48.160 € ............................................................................................................129

10039001 Povečanje zaposljivosti

48.160 €.........................................................................................................129

48.160 €.................................................................................................................................130

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo

220.424 € ......................................127

220.424 € ....................................................................................................................128

23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče

10403 Javna dela

125

345.846 € ....................................................................................................................131

20.137 €.............................................................................................................................131

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

20.137 € ............................................................................................132

17401 Oprema za zdravstvene namene

3.886 € ............................................................................................133

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV
1707 Drugi programi na področju zdravstva

16.250 € ..................................133

325.709 € ...........................................................................................134

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

320.850 € .................................................................................................134

17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane

14.350 €............................................135

17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
17079002 Mrliško ogledna služba

4.859 € ...........................................................................................................136

17420 Mrliško pregledna služba

4.859 € ..........................................................................................................136

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1.481.839 €.......................................................................137

76.487 € ..........................................................................................................138

18029001 Nepremična kulturna dediščina

69.287 € ...........................................................................................138

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

69.287 € ........................139

7.200 € ..................................................................................................140

18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME
1803 Programi v kulturi

306.500 € ................136

7.200 € ...........................................................................140

698.402 € ..............................................................................................................................141

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18401 Knjižnična dejavnost

350.906 € ..............................................................................................................142

18404 Posavska potujoča knjižnica
18039002 Umetniški programi

375.407 € ..............................................................................................141

24.501 € ..................................................................................................143

230.455 € .............................................................................................................144

18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture
18039003 Ljubiteljska kultura

230.455 € ..................................................................................145

86.540 € .................................................................................................................145

18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi

14.577 € ......................................................................................146

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

71.963 € ............................................................146

6.000 €...........................................................................................................147

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice

6.000 € ..........................................................................................148
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1804 Podpora posebnim skupinam

7.000 € .............................................................................................................148

18049001 Programi veteranskih organizacij

7.000 € ..........................................................................................149

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

7.000 € ........................................................149

699.949 € .......................................................................................................150

559.330 € ...................................................................................................................150

18420 Transferi za športne dejavnosti

396.279 € ............................................................................................151

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
18059002 Programi za mladino

140.620 € ...........................................................................................................153

18430 Transferi za mladinsko dejavnost
19 IZOBRAŽEVANJE

140.620 € ........................................................................................154

5.433.305 € ..................................................................................................................................154

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci

163.051 € ..........................152

3.491.948 € .............................................................................................155

3.491.948 €.....................................................................................................................................155

19403 Gradnja objektov za predšolsko vzgojo

498.635 € ..............................................................................156

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
19406 Vrtci v občini Sevnica

183.071 € ......................................................157

2.429.599 € .........................................................................................................158

19407 Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah

181.704 € ..................................................159

19408 Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica

37.965 €.........................................................................159

19409 Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah

2.788 € ...........................................................................160

19415 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami
19416 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka
19425 Vrtci - stroški ki niso v ceni

3.488 € ...........................................................................161

18.242 € .....................................................................................................162

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

136.454 € ...........................................................161

1.295.786 € ......................................................................................162

1.056.327 € ...............................................................................................................163

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

417.641 € .......................................................................................................164

19413 Investicijski transferi šolam

286.990 € ...................................................................................................164

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
19417 Varstvo vozačev

196.944 € .................................................................................165

20.970 € .......................................................................................................................166

19418 Šolska tekmovanja

4.373 €.....................................................................................................................167

19419 Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-občinski del
19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ

104.009 € ..........................................................167

6.510 € .............................................................................................................168

19424 Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah
19039002 Glasbeno šolstvo

43.060 € ........................................................................169

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja

196.400 € .........................................169

645.571 € ..............................................................................................................................171

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

645.571 €...............................................................................................171

19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
20 SOCIALNO VARSTVO

2.978 € .........................................168

239.460 € .................................................................................................................168

19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi

1906 Pomoči šolajočim

15.912 € ........................................163

645.571 € ........................172

1.064.339 € ..........................................................................................................................173

2002 Varstvo otrok in družine

56.000 € .....................................................................................................................173

20029001 Drugi programi v pomoč družini

56.000 €...........................................................................................174

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

56.000 € ............................................................................................174

2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 Socialno varstvo invalidov

1.008.339 € ....................................................................................174
104.941 € ..................................................................................................175
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20401 Socialni transferi posameznikom
20049003 Socialno varstvo starih

104.941 € .........................................................................................175

757.484 € ........................................................................................................176

20410 Center za socialno delo Sevnica

58.170 € ...........................................................................................177

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20411 Socialni transferi

699.314 € ...............................178

92.764 € ..............................................................................179

92.764 € ......................................................................................................................180

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20403 Sofinanciranje programov društev
20404 Dejavnost Rdečega križa

53.150 € .............................................................................181

25.150 €.........................................................................................182

27.000 € ........................................................................................................182

20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja

1.000 € ............................................................183

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

1.219.716 € ...........................................................183

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

368.507 € ......................................................................................183

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

348.735 € .........................................................................................184

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

58.064 € ............................................................................185

45.064 € ........................................................................................188

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

290.671 € .....................................................................190

4.672 € ...........................................................................................................194

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva
11408 Razvoj podeželja

13.000 € .........................................190

6.000 € ................................................................................195

265.064 €....................................................................................................................195

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

8.000 €.........................................................198

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji
1103 Splošne storitve v kmetijstvu

19.772 € .............................................................................................................200

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11406 Zapuščene živali

19.772 € ....................................................................................201

19.772 € ......................................................................................................................201

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

53.124 € .....................................................202

53.124 € ..........................................................................................................202

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13418 Gradnja cest za poslovne cone
13029003 Urejanje cestnega prometa
13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET

32.138 € ..........................................................203

32.138 € .............................................................................................203
20.986 € ..................................................................................................204
17.121 € ...................................................................................................204

13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin
14 GOSPODARSTVO

6.935 € ........................199

3.865 € .....................................205

761.610 € ....................................................................................................................................206

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14404 Spodbude podjetniškemu razvoju
14406 Delovanje RRA

313.991 € .......................................................................206
313.991 € .....................................................................207

246.466 € .......................................................................................209

67.525 €.........................................................................................................................212

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

447.619 € ........................................................................214

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

447.619 €.......................................................................215

14420 Turizem

447.619 € ...................................................................................................................................217

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

2.537 € .................................................................................220

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

2.537 € ...............................................................................220

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

2.537 €......................................................................................................221

15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE

2.537 € ................................................221
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19 IZOBRAŽEVANJE

33.938 € .......................................................................................................................................222

1906 Pomoči šolajočim

33.938 € ................................................................................................................................222

19069003 Štipendije

33.938 € ................................................................................................................................224

19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA

33.938 € .....................................................................................................225

5000 KS BLANCA

48.781 € .................................................................................................226

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

9.380 € ..........................................................................................................................226

0603 Dejavnost občinske uprave

9.380 € .................................................................................................................226

06039001 Administracija občinske uprave

9.283 € .............................................................................................227

60001 Administracija - KS Blanca

3.930 € .......................................................................................................227

60003 Stroški prevozov-KS Blanca

1.629 € .....................................................................................................228

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca

2.750 € ............................................................................228

60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca

974 € ............................................................................228

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 97 €
60007 Upravljanje z premoženjem

97 € ...........................................................................................................229

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

..........229

34.709 € .....................................................230

34.709 € ..........................................................................................................230

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

16.029 € .............................................................231

16.029 € ....................................................................................231

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

18.680 € ..........................................................232

13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca

18.680 € ..........................................................232

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

4.692 € ...........................................................................233

2.000 € ..................................................................................................................................233

18039003 Ljubiteljska kultura

2.000 € ...................................................................................................................234

18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

2.000 € .................................................................................................234

2.692 € ...........................................................................................................234

2.692 € .......................................................................................................................235

18003 Investicijska vlaganja v rekreacijske površine - KS Blanca
5001 KS BOŠTANJ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.692 € .................................................236

190.937 € ...............................................................................................236
14.340 € ........................................................................................................................236

0603 Dejavnost občinske uprave

14.340 € ...............................................................................................................236

06039001 Administracija občinske uprave
60011 Pisarniški material-KS Boštanj

14.340 € ...........................................................................................237
88 € ......................................................................................................237

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

1.460 €.....................................................238

12.792 € ..................................................................................238

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

98.963 € .....................................................239

98.963 € ..........................................................................................................239

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj

21.476 € .............................................................240
21.476 €............................................................240
77.487 € ..........................................................241
77.487 €.........................................................241

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

70.893 € .........................242

1603 Komunalna dejavnost

70.893 €.........................................................................................................................242

16039001 Oskrba z vodo

70.893 € ........................................................................................................................243

16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj

70.893 € ...................................................................................................243
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

6.740 € ............................................................................244

6.740 € ..................................................................................................................................244

18039003 Ljubiteljska kultura

4.000 € ...................................................................................................................245

18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj
18039005 Drugi programi v kulturi

4.000 € ................................................................................................246

2.740 €...........................................................................................................246

18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj
5002 KS KRMELJ

2.740 €..................................................................247

29.654 € .................................................................................................247

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

10.882 € ........................................................................................................................247

0603 Dejavnost občinske uprave

10.882 € ...............................................................................................................247

06039001 Administracija občinske uprave
60020 Administracija -KS Krmelj

10.882 € ...........................................................................................248

1.141 € .........................................................................................................248

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

5.010 € ..............................................................................249
4.732 € ........................................................................................249

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

15.536 € .....................................................250

15.536 € ..........................................................................................................250

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

15.536 € .............................................................250

13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj

15.536 €..............................................................251

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ................................................................................................251
3.236 € ....................................................................................................................................................................................251
1803 Programi v kulturi

3.236 € ..................................................................................................................................252

18039005 Drugi programi v kulturi

3.236 €...........................................................................................................252

18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj
5003 KS LOKA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.236 €.......................................................253

60.208 € .................................................................................................253
18.080 € ........................................................................................................................253

0603 Dejavnost občinske uprave

18.080 € ...............................................................................................................254

06039001 Administracija občinske uprave
60030 Pisarniški material-KS Loka

16.542 € ...........................................................................................254
1.955 € .....................................................................................................254

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

5.810 € ..............................................................................255

8.777 € ...........................................................................................256

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.538 €
60033 Upravljanje z premoženjem - KS Loka

1.538 € ...................................................................................257

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

4.500 € ................................................................................257
4.500 € ..................................................................................258

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4.500 € ............................................................258

70030 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Loka

4.500 € .............................................................259

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

256

22.191 € .....................................................259

22.191 € ..........................................................................................................259

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

21.184 € .............................................................260

21.184 € .....................................................................................260

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13030 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka

1.008 € ............................................................261
1.008 € ...............................................................261

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

12.436 € .........................262

1603 Komunalna dejavnost

12.436 €.........................................................................................................................262

16039001 Oskrba z vodo

12.436 € ........................................................................................................................263
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16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka

12.436 € ......................................................................263

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

3.000 € ............................................................................264

3.000 € ..................................................................................................................................264

18039003 Ljubiteljska kultura

3.000 € ...................................................................................................................265

18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka
5004 KS PRIMOŽ

3.000 € ..................................................................................................265
42.481 € .................................................................................................266

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.027 € ..........................................................................................................................266

0603 Dejavnost občinske uprave

1.027 € .................................................................................................................266

06039001 Administracija občinske uprave
60040 Administracija - KS Primož

1.027 € .............................................................................................266
345 € ..........................................................................................................267

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož

682 € ................................................................................267

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

32.950 € .....................................................268

32.950 € ..........................................................................................................268

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

32.950 € .............................................................269

13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož

32.950 €.............................................................269

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

8.504 € ............................................................................269

4.000 € ..................................................................................................................................270

18039003 Ljubiteljska kultura

4.000 € ...................................................................................................................270

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

4.000 € .................................................................................................271

4.504 € ...........................................................................................................271

4.504 € .......................................................................................................................272

18041 Gradnja in vzdrževanje športnih objektov
5005 KS SEVNICA

4.504 € ..............................................................................272

172.982 € ...............................................................................................273

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

5.151 € ..........................................................................................................................273

0603 Dejavnost občinske uprave

5.151 € .................................................................................................................273

06039001 Administracija občinske uprave
60050 Administracija -KS Sevnica

5.151 € .............................................................................................274
4.357 € ......................................................................................................274

60051 Pisarniški material - KS Sevnica

106 €.................................................................................................274

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

688 € ........................................................................275
5.000 € ................................................................................275

5.000 € ..................................................................................276

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

5.000 € ............................................................276

70050 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Sevnica

5.000 € ........................................................277

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

150.831 € ........................................................................................................277

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

150.831 € ...........................................................278

13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

150.831 € ...................................................277

150.831 € .......................................278

12.000 €...........................................................................279

12.000 € ................................................................................................................................279

18039003 Ljubiteljska kultura

12.000 € .................................................................................................................280

18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica
5006 KS STUDENEC
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

12.000 € .............................................................................................280
37.390 € .................................................................................................281

8.473 € ..........................................................................................................................281
8.473 € .................................................................................................................281
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06039001 Administracija občinske uprave

8.473 € .............................................................................................281

60060 Materialni stroški-KS Studenec

91 €.....................................................................................................282

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

1.674 € ........................................................................282
6.708 €.................................................................................283

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

26.617 € .....................................................284

26.617 € ..........................................................................................................284

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

26.617 € .............................................................284

13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec

26.617 € ...........................................................285

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

2.300 € ............................................................................285

2.300 € ..................................................................................................................................286

18039003 Ljubiteljska kultura

2.300 € ...................................................................................................................286

18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec
5007 KS ŠENTJANŽ

2.300 € .............................................................................................287
115.574 € ...............................................................................................287

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

11.749 € ........................................................................................................................287

0603 Dejavnost občinske uprave

11.749 € ...............................................................................................................288

06039001 Administracija občinske uprave
60070 Administracija - KS Šentjanž

11.749 € ...........................................................................................288
2.532 € ....................................................................................................288

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

1.480 € ..........................................................................289

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

7.737 € ......................................................................289

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

89.565 € ..........................................................................................................290

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

89.565 € .............................................................291

13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

89.565 € .....................................................290

89.565 € .........................................................291

14.260 €...........................................................................292

14.260 € ................................................................................................................................292

18039003 Ljubiteljska kultura

13.390 € .................................................................................................................293

18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž

13.390 € ............................................................................................293

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

870 € ..................................................................................................294

18073 Mediji in avdiovizualna kultura
5008 KS TRŽIŠČE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

870 € ....................................................................................................294
95.635 € .................................................................................................294

11.713 € ........................................................................................................................294

0603 Dejavnost občinske uprave

11.713 € ...............................................................................................................295

06039001 Administracija občinske uprave
60080 Materialni stroški-KS Tržišče

11.713 € ...........................................................................................295
1.268 €....................................................................................................295

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče
60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

1.693 € ............................................................................296
8.752 €.......................................................................................296

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

54.280 € .....................................................297

54.280 € ..........................................................................................................297

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

54.280 € .............................................................298

13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče

54.280 € ............................................................298

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost

652 € ..............................299

652 €..............................................................................................................................299

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

652 € ............................................................................300

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče

652 € ..........................................................300
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

28.990 €...........................................................................301

28.990 € ................................................................................................................................301

18039003 Ljubiteljska kultura

12.000 € .................................................................................................................302

18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče
18039005 Drugi programi v kulturi

12.000 €.............................................................................................302

16.990 €.........................................................................................................302

18083 Vzdrževanje večnamenskih domov
5009 KS ZABUKOVJE

16.990 €.......................................................................................303
77.969 € .................................................................................................304

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

7.077 € ..........................................................................................................................304

0603 Dejavnost občinske uprave

7.077 € .................................................................................................................304

06039001 Administracija občinske uprave
60090 Administracija - KS Zabukovje

7.077 € .............................................................................................304
264 € ....................................................................................................305

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje

2.364 € .......................................................................305

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

4.450 € .................................................................................306

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

3.000 € ................................................................................306
3.000 € ..................................................................................306

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3.000 € ............................................................307

70090 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Zabukovje

3.000 €....................................................307

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

62.092 € ..........................................................................................................308

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

12.790 € .............................................................309

13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje

12.790 €.......................................................309

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

49.302 € ..........................................................309

13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

62.092 € .....................................................308

49.302 €....................................................310

5.800 € ............................................................................311

5.800 € ..................................................................................................................................311

18039003 Ljubiteljska kultura

5.800 € ...................................................................................................................312

18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje
5010 KS DOLNJE BREZOVO
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

5.800 € ...........................................................................................312
5.581 € ...................................................................................................313

696 € .............................................................................................................................313

0603 Dejavnost občinske uprave

696 € ....................................................................................................................313

06039001 Administracija občinske uprave

696 € ................................................................................................313

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo

696 €............................................................314

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

4.732 € ............................................................................................................315

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

4.732 € .......................................................314

4.732 € ...............................................................315
4.732 €......................................................................316

153 € ................................................................................316

153 € ..............................................................................................................316

153 € ..........................................................................................................................317

18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO 153 € ......
317
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ....................................................................................................................................320
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

127.192 € ...............................................................................................320
127.192 €..................................................................................................................320

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 127.192 €

320
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OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME
OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV

6.743 € ........................................................................320
4.120 € ................................................................................320

8.969 € ...........................................................................................320

OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

7.907 € ..............................................................................320

OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV
OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

92.114 € ...............................................321

4.973 € ...........................................................321

OB110-13-0026 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME
OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV

2.318 €......................................................321

49 € ......................................................................................321

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

108.450 € ...........................................................322

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

108.450 € ..................................................................................322

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

10.720 € ........................................................322

OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR

10.500 € .........................322

220 € ..........................................................................................................322

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

97.731 € ..............................................................322

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME

85.231 €...........................................................................322

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

4.500 € ........................................................323

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

5.000 € .................................................323

OB110-21-0025 TRANSFER ZA NAKUP OPREME- KS ZABUKOVJE
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

556.332 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

3.000 € ...........................................323

........................................................................................323

501.882 € .............................................................................................323

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

68.154 € ................................................................................323

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA
OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
OB110-19-0043 NADZOR ZA PROJEKTE LAS

13.000 € ...............................323

45.064 € ..........................................................324

10.090 €..................................................................................324

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

433.728 € ..........................................................................324

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU

2.000 € ..............................324

OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.

6.935 € ..............................324

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA
OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA
OB110-17-0038 RIBA JE IN

3.013 € .....................................................................................................325

15.308 € ...................................................................................................................325

OB110-17-0044 RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH
OB110-19-0007 Z RIBAMI DO ZDRAVJA

821 € ...................................................................................326

218.151 € ..........................................................................................326

OB110-19-0023 CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ
OB110-21-0010 ODVODNJAVANJE ARŠKEGA POLJA
1104 Gozdarstvo

6.000 €.......................................325

168.049 € ...................................327

13.451 € ..................................................................327

54.450 € ...............................................................................................................................................327

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

54.450 € ......................................................................................327

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

54.450 € ..............................................327
6.100 € .....................................328

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina
12049001 Oskrba s plinom

6.100 € ........328

6.100 € ...........................................................................................................................328

OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

6.100 € .....................................................................328
1.845.554 € ..........................328

1.811.883 € .........................................................................................................328

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.556.014 € .........................................................328
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OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA

37.488 € ..................................................................................328

OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.

16.784 €......................................329

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

34.675 € ..........................................329

OB110-17-0023 REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO
OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

43.615 € .....................................329

714.260 € .................................................329

OB110-19-0012 REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UR. PLOČ. V PIJAVICAH

15.000 € ..................................330

OB110-19-0020 DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE

8.744 € ....................................330

OB110-19-0053 SANACIJA LC ŽIROVNICA-RADEŽ

5.000 € ..........................................................................330

OB110-20-0015 UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA

102.229 €...........................................................330

OB110-20-0016 UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE

99.962 € ...............................................................331

OB110-20-0017 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA
OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK
OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

84.826 € .....................................................331

92.237 € ...................................................................331
77.741 € .........................................................................331

OB110-20-0029 UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE
OB110-20-0030 INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM
OB110-21-0004 SANACIJA MOSTU GRAHOVICA

15.213 € ..............................................................332

5.000 € .............................................................................332

OB110-21-0005 REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE
OB110-21-0011 JP 872952 BLANCA- HŠ 96.97

53.215 € ..........................332

3.550 € .........................................................................332
4.760 € ..................................................................................333

OB110-21-0012 JP 872971 BLANCA- GRADEC- ČANJE

13.920 € ................................................................333

OB110-21-0017 UREDITEV JP CEROV BREG NA LOGU

77.487 € ...............................................................333

OB110-21-0018 UREDITEV JP JELŠA

1.008 € ..................................................................................................333

OB110-21-0021 STRŽIŠČE-ČANJE, GRADNJA PROPUSTA NA JP ŠT 596197
OB110-21-0022 PUSTOL-ŠPEC, REKONSTRUKCIJA Z ASF. JP ŠT. 596491

15.304 € ............................333

OB110-21-0023 OGRADE-POŽUN, REKONSTRUKCIJA Z ASF. JP ŠT. 596551
OB110-21-0024 BUDNA FRANC-MRZLA PL., REK. Z ASF. JP ŠT. 596321
13029003 Urejanje cestnega prometa

183.154 € ....................................................................................................334

OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

18.617 €.........................................334

111.029 € ......................................................334

OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
OB110-21-0001 UREDITEV PARKIRIŠČA LEKARNA - ZD SEVNICA

49.644 € ...........................................335

72.714 € ......................................................................335

33.672 €......................................................................................................................335

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

33.672 € ............................................................335

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST
14 GOSPODARSTVO

3.865 € ......................................334

72.714 € ...................................................................................................................335

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR
1306 Telekomunikacije in pošta

14.444 € ........................334
9.703 € ...................................334

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD. AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

13029004 Cestna razsvetljava

9.852 €...........................333

28.463 € .........................................................335

5.208 € ............................................................................335

343.955 € ...............................................................................................336

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

105.933 € ...........................................................................336
105.933 € .........................................................................336

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

12.138 € ...........................................................336

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.
OB110-18-0025 RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE
OB110-19-0018 INVESTICIJSKI TRANSERI RRA
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

63.862 € ...................................336
29.471 € .............................336

462 € ..................................................................................337
238.023 €.............................................................................337
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

238.023 € ...........................................................................337

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

103.815 € ..................................337

OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA
OB110-16-0048 POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME

41.000 € .......................338

14.636 € ............................................................................338

OB110-20-0006 ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI

78.572 € ............................338

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

685.919 €.............................................................339

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

641.351 € ...............................................................................339

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

38.381 € .................................................................................................339

OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD
OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA
OB110-20-0013 VARUJ O(KO)LJE
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

4.323 € ....................................................................339

32.995 € ......................................................................................339

1.062 € .........................................................................................................339
602.970 € ......................................................................................................340

OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

187.382 €.................................................................................340

OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA
OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA
OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI

164.196 € ..................................................340

186.262 €...........................................................340

5.000 € ...................................................................................340

OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

48.037 € ..........................................................................340

OB110-17-0026 ODV, IN ČIŠČ. OD, VODE V P. S. SAVE-OBČINA SEVNICA
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

12.093 € ............................341

44.568 € ........................................................................................................341

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

44.568 € .....................................................................................341

OB110-21-0002 OBVODNE UREDITVE OB SEVNIČNI

44.568 €....................................................................341

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.733.277 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

54.484 € .......................................................................342

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
OB110-07-0074 URBANIZEM

342

19.167 € .............................................................342

19.167 €................................................................................................................342

16029003 Prostorsko načrtovanje

35.317 € .............................................................................................................342

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA

12.200 € ............................................................................................342

OB110-19-0008 OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD
OB110-19-0036 ZN IC SEVNICA-ŠMARJE
OB110-20-0020 OPPN ZD IN LEKARNA

13.429 € ..............................343

5.400 € ...........................................................................................344
4.288 € ...............................................................................................344

1603 Komunalna dejavnost

1.191.567 € ........................................................................................................................345

16039001 Oskrba z vodo

1.087.991 € .......................................................................................................................345

OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

9.978 € ................................................................345

OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

262.340 € ......................................................345

OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA
OB110-21-0003 NOVI VODNI VIRI SEVNICA
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

734.818 €.............................................345

80.855 € ....................................................................................345
65.120 € ...........................................................................346

OB110-19-0030 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ
OB110-20-0004 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

13.433 € ...................................................346

OB110-20-0005 IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU
16039003 Objekti za rekreacijo

43.672 € ...............................346

8.015 € ..........................346

23.537 € ..................................................................................................................347

OB110-19-0027 OBJEKTI ZA REKREACIJO
16039005 Druge komunalne dejavnosti

23.537 € ......................................................................................347

14.919 € ....................................................................................................347

OB110-20-0027 NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

14.919 € .........................................347
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1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

47.107 €.......................................................................................................347

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

47.107 € .........................................................................................347

OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ

47.107 € .............................................................................................347

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 440.119 € ...............348
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

113.772 € ....................................................................................................348

OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV

81.030 € ..............................................................................................348

OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.
16069002 Nakup zemljišč

32.741 € ..................................348

326.347 € .........................................................................................................................348

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ

326.347 € ...................................................................................................348

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

322.750 € ...............................................................................................349

1702 Primarno zdravstvo

16.250 € .................................................................................................................................349

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

16.250 € ................................................................................................349

OB110-19-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV

10.053 € ....................................................................................349

OB110-21-0043 NAKUP SISTEMA NMP3000

6.198 € ......................................................................................349

1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo

306.500 € ...............................................................................................349
306.500 € .....................................................................................................349

OB110-20-0021 NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDR. PROGRAMOV
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine

306.500 € ...........................349

296.727 € ........................................................350

46.947 € ...............................................................................................................350

18029001 Nepremična kulturna dediščina

46.947 €................................................................................................350

OB110-20-0009 UREDITEV BRIVSKO FRIZERSKEGA SALONA V SEVNICI
OB110-21-0008 REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVEGA DOMA
1803 Programi v kulturi

44.039 €..............................350

2.908 € ........................................................350

53.628 € ....................................................................................................................................350

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
OB110-18-0022 BIBLIOBUS
18039002 Umetniški programi

237 €..........................................................................................................350

237 € .......................................................................................................................350
33.199 € ....................................................................................................................351

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE
18039005 Drugi programi v kulturi

20.192 € .............................................................................................................351

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

6.000 € ........................................351

14.192 € .................................................................351

196.152 € ...........................................................................................................351

196.152 € ........................................................................................................................351

OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ
OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAV
OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO

4.504 €..........................................................................351

5.661 € ...........................................................................................351
153 €.......................................................................................352

OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA
OB110-16-0037 INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN OBJEKTOV
OB110-21-0013 INVESTICIJSKA VLAGANJA V REK. POVR. - KS BLANCA
19 IZOBRAŽEVANJE

27.445 € .........................352
155.699 € ..................352
2.692 € .................................353

1.362.041 € ............................................................................................353

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci

33.199 € .......................351

681.707 € ....................................................................................................353

681.707 € ............................................................................................................................................353

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE

100.685 €.......................353

OB110-19-0038 NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI

498.635 € .......................................................................353

OB110-20-0024 OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU

82.387 € .......................................................................354
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

680.334 € ..............................................................................................354

483.934 € .......................................................................................................................354

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
OB110-19-0039 NOVA ŠOLA ANA GALE
OB110-19-0040 GRADNJA OŠ KRMELJ
OB110-20-0010 DOGRADITEV OŠ BLANCA
19039002 Glasbeno šolstvo

286.990 € .........................................................................354

70.016 € ...........................................................................................355
79.286 €.............................................................................................355
47.642 € .....................................................................................356

196.400 €......................................................................................................................356

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

13.403 € .........................................................356

OB110-20-0025 IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA

96.589 €............................................................356

OB110-21-0009 OBNOVA GLASBENE ŠOLE

86.408 € ....................................................................................357
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I.

SPLOŠNI DEL

OBR AZLOŽITEV SPLOŠNEG A DEL A Z AKLJUČNEG A
R AČUN A PR OR AČUN A
Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe
makroekonomskih gibanj med letom
Proračunske možnosti oziroma vire načrtujemo izkustveno realno glede na pretekle izkušnje in
realizirane proračune, skladno z danimi možnostmi v času priprave proračuna ali rebalansa ter
glede na socialno okolje v katerem bivamo. Pomembno vlogo pri načrtovanju virov imajo tudi
zakoni in ostala normativna regulativa, saj imamo lokalne skupnosti izjemno malo pravnih možnosti
za pridobivanje lastnih prihodkov, pa še njihova višina je omejena. Izhodišča Urada za
makroekonomske analize in razvoj RS so sicer podlaga planiranju, a izkustveno planiranje jih v
mnogočem nadgradi.
Usmeritve Občine Sevnica pri načrtovanju gradimo na osnovnih nalogah, ki jih je občina dolžna
izvajati tem pa je potrebno dodati potrebe oziroma specifike našega okolja. Tak pristop daje
pozitivne učinke pri demografski in gospodarski sliki v občini. Pri izvajanju posameznih nalog in
projektov sledimo uravnoteženemu razvoju občine. Podlaga za načrtovanje projektov in programov
so strateški dokumenti Evropske unije, Republike Slovenije in Regije Posavje.
Pri razvojnih nalogah in s tem povezano naložbeno nalogo se povezujemo z državnimi
institucijami. Glavne cestne in železniške infrastrukturne ureditve terjajo to sodelovanje, ki
dolgoročno prinese posodobitve in nadgraditve sistemov.
Tudi leto 2021 so skozi celo obdobje zaznamovale negativne obrestne mere. Praktično nemogoče
je bilo gospodarno ravnati z likvidnostnimi viški, zato smo se s 1.3.2021 vključili v zakladnico
države in se otresli negativnih obresti.
Preudarno planiranje in gospodarno ravnanje sta temelj za uravnoteženo finančno stanje in
stabilno likvidnost proračuna in predstavljata izhodišče za uspešno poslovanje. Leto 2021 lahko iz
tega vidika ocenimo kot 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 lepša in prijaznejša očem, obenem pa funkcionalna ter atraktivna.
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 2021 je bil sprejet z odlokom seji Občinskega sveta Občine
Sevnica dne 23.12.2020 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 202/20.
Proračun je bil pripravljen v skladu s predpisi ter usmeritvami proračunskega priročnika, ki ga za
občine vsako leto pripravi Ministrstvo za finance, vsebinsko pa skladno z usmeritvami dolgoročnih
dokumentov Občine Sevnica, zakonskimi obveznimi nalogami ter trenutnimi potrebami
proračunskih uporabnikov in drugih deležnikov financiranja iz našega proračuna. 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 skladno z institucionalno, programsko in
ekonomsko klasifikacija, sledi 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
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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.,
101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18) 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. 112/09, 58/10, 104/10,
104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18) ter programsko klasifikacijo, ki jo
določa Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05,
88/05 – popr., 138/06 in 108/08). V letu 2021 je Občinski svet obravnaval polletno poročilo o
izvrševanju proračuna na seji septembra, medtem ko so občinski svetniki in člani Nadzornega
odbora gradivo prejeli v juliju 2021.
Med letom smo proračun usklajevali enkrat z rebalansom, ki je bil sprejet na seji Občinskega sveta
z dne 31.03.2021 in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 54/21.
Vse obveznosti na dan 31.12.2021, ki so navedene v bilanci stanja izvirajo iz tekočega poslovanja
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 učinkovito skrbela za vsestransko uravnotežen razvoj. 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 2021 so zajeti vsi prihodki, ki so bili nakazani na transakcijski račun
do 31.12.2021 in vsi odhodki, ki so odlili z računa do istega dne.
V spodnjem grafu so nanizane primerjave višin proračunov Občine Sevnica v letih od 2016 do
2021.
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VIŠINA PRORAČUNOV OBČINE SEVNICA 2016 - 2021
25.000.000
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ODHODKI 15.891.636
PRIHODKI 16.641.457

0
2021
2019 2020
2018
2016 2017
2017
15.112.510
15.587.512

2018
17.928.077
16.043.962

2019
17.530.806
17.504.166

2020
17.446.332
18.999.839

2021
20.020.367
20.167.174

Odhodkovni del zaključnega računa obsega tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske
odhodke in investicijske transfere. Spodnji graf prikazuje gibanje le-teh v letih 2016 do 2021.

VRSTE ODHODKOV V VSEH ODHODKIH 2016 - 2021
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1.000.000

40 tekoči
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41 transferni
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2016
2017
2018
2019
2020
2021
41 transferni
6.427.503 6.847.389 7.306.067 7.570.564 7.451.030 7.694.721
40 tekoči
3.709.569 4.227.608 5.200.509 4.980.959 5.342.927 5.521.928
42 in 43 investicijski 5.754.564 4.037.513 5.421.501 4.979.283 4.652.376 6.803.719
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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. V primerjavi s predhodnim letom so narasli, največji razlog za rast pa je
zagotavljanje materiala ter opreme za premagovanje Covid epidemije.
Tekoči transferi obsegajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere
neprofitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere.
Investicijski odhodki in transferi zajemajo sredstva namenjena nakupu in gradnji osnovnih sredstev
neposredno iz občinskega proračuna ter posredno pri naših proračunskih uporabnikih ter javnih
zavodih. Seveda se kot posledica premajhnih sistemskih virov, povečevanja odhodkov za obvezne
naloge, pa tudi še vedno ne dovolj aktivne oziroma občinam naklonjene finančne perspektive EU,
temu ustrezno odziva naložbena aktivnost Občine Sevnica.

NETO VREDNOST NALOŽB OBČINE SEVNICA V
OBDOBJU 2010-2022 (v EUR)
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1.000.000
500.000
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Trend nakazuje, da se vračamo k naložbenim potencialom Občine Sevnica pred covid krizo ter tudi
pred gospodarsko krizo v letih 2009-2010.
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 je imela prva dva meseca leta 2021 vzpostavljen sistem zakladnice v katero so bili
vključeni vsi njeni proračunski uporabniki. Od 1.3.2021 dalje smo pridruženi državni zakladnici.
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 rezultat
sestavljen iz rezultata proračuna in rezultatov vseh enajstih krajevnih skupnosti.
Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41.
členom ZJF
V letu 2021 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
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Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, za izvrševanje finančnih načrtov Krajevnih
skupnosti, ki so samostojne pravne osebe, pa predsedniki svetov Krajevnih skupnosti. V letu 2021
ni bilo sprememb odgovornih oseb.
Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
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:
- izvedbo hidroizolacije stavbe Glavni trg 19 ob državni cesti, saj so dela presegla predviden
strošek,
- rušitev objektov na naslovu Tržišče 35 in 42,
- sanacijo škode na stanovanjski hiši, ki je nastala na požaru dne 01.02.2021,
- tekoče vzdrževanje Mrliške vežice Stranje,
- plačilo odškodnine po sodni poravnavi GOŠO,
- pridobivanje gradbenega dovoljenja za večnamenski dom Jablanica, za zaključevanje del v
kulturnem domu Lukovec, za izvedbo gradbenih del in nakup industrijskih dvižnih vrat na
gasilskem domu v Boštanju,
- sanacijo škode na stanovanjski hiši vlagatelja, ki je nastala v požaru dne 16.07.2021 in
- plačilo storitve prenosa podatkov osnovnih sredstev iz krajevnih skupnosti na občino Sevnica.
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Nesreča je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih silah, ki
prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter premoženje, povzročijo škodo na
kulturni dediščini in okolju v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje potrebno
uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva, ker ukrepi rednih dejavnosti, sile in sredstva ne
zadostujejo.
Med naravne nesreče se uvrščajo potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan
veter, toča, žled, pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Za naravno nesrečo
se štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o kmetijstvu in odpravi posledic
naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša, neurje, toča ali živalske in rastlinske bolezni
ter rastlinski škodljivci.
Občina Sevnica je občina, ki jo zaradi svoje geografske lokacije skoraj vsako leto prizadenejo
naravne nesreče. Vse te naravne nesreče so pustile veliko materialno škodo na občinski javni
infrastrukturi, ravno tako pa tudi na kmetijskih zemljiščih.
Skladno z zakonom o javnih financah mora vsaka občina zagotavljati 1,5% prihodkov letnega
proračuna za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled pozaba suša ter druge nesreče, ki
jih povzročijo naravne sile.
Sredstva namenjamo za sanacijo poškodovanih mostov, prepustov, brežin cestišč, usadov cestišč,
večjih in manjših plazov, kot tudi izdelavi tehnične dokumentacije za pristop k sanaciji in odpravi
škode.
V sklopu večjih sanacij, ki jih je izvedla Občina Sevnica iz naslova odpravo posledic naravnih
nesreč, pa so:
-

Odvoz salonitne kritine na ustrezno deponijo. Veliko salonitne kritine je bilo uničene v
močnem neurju s točo v letu 2020,
Sanacija brežine in cestišča v Apneniku,
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-

Sanacija plazovite brežine in izdelava kamnite zložbe v Prešni Loki,
Nabava škatlastih elementov za sanacijo prepusta v Stržišču,
Sanacija plazišča v Podvrhu, ob potoku
Nabava in vgradnja škatlastih elementov na cesti Blanca – Poklek,
Izdelava različnih geološko – geomehanskih poročil s predlogom sanacije za območja, kjer
je prišlo do plazenja zemljine.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

146.697 €
20 . 02 0. 3 67 €

40 TEKOČI ODHODKI

5.521.928 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.096.686 €

Obrazložitev konta
Plače in drugi izdatki zaposlenim predstavljajo plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za
delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih), regres za letni
dopust, povračila in nadomestila (povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov
prevoza na delo in iz dela), sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in
druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade).

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

176.257 €

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

3.997.843 €

Obrazložitev konta
Izdatki za blago in storitve so: pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in
storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in
tiskarske storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev,
računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco,
hrana, storitve menz in restavracij, drugi splošni material in storitve), posebni material in storitve
(uniforme in službena obleka, drugi posebni materiali in storitve), energija, voda, komunalne
storitve in komunikacija (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in
komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve,
druge storitve komunikacij in komunale), prevozni stroški in storitve (goriva in maziva za
prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne
premije za motorna vozila), izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v
državi, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice za
službena potovanja v tujini, drugi izdatki za službena potovanja), tekoče vzdrževanje ( tekoče
vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje
in zavarovanje, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje stanovanjskih
objektov, tekoče vzdrževanje počitniških objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov,
zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme), poslovne
najemnine in zakupnine (najemnine in zakupnine za poslovne objekte, najem strojne
računalniške opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, druge najemnine,
zakupnine in licenčnine), kazni in odškodnine in drugi operativni odhodki (plačila avtorskih
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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

30.718 €

Obrazložitev konta
Plačila domačih obresti predstavljajo v letu 2021 plačane obresti od dolgoročnih kreditov
poslovnim bankam.

409 Rezerve

220.424 €

Obrazložitev konta
Sredstva rezerv predstavljata dva konta: proračunska rezerva in splošna proračunska
rezervacija. Splošna proračunska rezervacija deluje kot sklad iz katerega se namensko
prerazporejajo sredstva med letom po namenih skladno z veljavnimi klasifikacijami. Njena
obrazložitev je podrobneje podana v poslovnem poročilu Občine Sevnica. Proračunska rezerva
pa se namenja za interventna plačila v primeru naravnih in drugih nesreč in je obrazložena v
sklopu Oddelka za okolje in prostor.

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

7.694.721 €
520.642 €

Obrazložitev konta
Subvencije predstavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (subvencioniranje
obresti privatnim podjetjem in zasebnikom, kompleksne subvencije v kmetijstvu, druge
subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom). Poleg tega so v navedenem znesku tudi
cenovne subvencije na komunalnem področju: na področjih oskrbe s pitno vodo ter ravnanju in
čiščenju odpadne vode.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

4.361.953 €

Obrazložitev konta
Transfere posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo družinski prejemki in starševska
nadomestila (darilo ob rojstvu otroka), transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije,
drugi transferi posameznikom (regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi,
regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v
vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom). V zadnjih letih so se uveljavile tudi subvencije oziroma transferi za mlade
družine, ki gradijo, ter za plačilo komunalnega priključevanja objektov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

459.902 €

Obrazložitev konta
Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transferi društvom in ostalim
upravičencem skladno s pogodbo oziroma sklepom po predhodno izvedenih razpisih.
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413 Drugi tekoči domači transferi

2.352.223 €

Obrazložitev konta
Druge tekoče domače transfere predstavljajo tekoči transferi občinam (sredstva, prenesena
drugim občinam v našem primeru za Skupni prekrškovni organ v Krškem), tekoči transferi v
sklade socialnega zavarovanja (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih
oseb, ki ga plačujemo občine), tekoči transferi v javne zavode (tekoči transferi v javne zavode sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve), tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

6.205.888 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.205.888 €

Obrazložitev konta
Nakup in gradnjo osnovnih sredstev predstavljajo nakup opreme (nakup pisarniškega pohištva,
nakup pisarniške opreme, nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za učilnice ter
športne objekte pri šolah), novogradnje rekonstrukcije in adaptacije (priprava zemljišča,
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije), investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč
in naravnih bogastev, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring (študija o izvedljivosti projekta, investicijski nadzor, investicijski inženiring,
načrti in druga projektna dokumentacija, plačila drugih storitev in dokumentacije).

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

597.831 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
97.731 €
proračunski uporabniki
Obrazložitev konta
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki predstavljajo
investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin in investicijski
transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. V našem
proračunu gre za sredstva namenjena gasilskim društvom.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

500.101 €

Obrazložitev konta
Investicijske transfere proračunskim uporabnikom predstavljajo investicijski transferi javnim
zavodom.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

20 . 16 7. 1 75 €

70 DAVČNI PRIHODKI

14.560.194 €

700 Davki na dohodek in dobiček

13.080.003 €

Obrazložitev konta
Davki na dohodek in dobiček so prihodki iz naslova dohodnine, ki so v letu 2021 znašali
13.080.003 EUR.

703 Davki na premoženje

1.138.769 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova davkov na premoženje predstavljajo:
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- davek na premoženje od stavb - od fizičnih oseb
- davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
- davek od premoženja - na posest plovnih objektov
- davek na dediščine in darila
- davek na promet nepremičnin- od fizičnih oseb
- davek na promet nepremičnin-od pravnih oseb
Na vse navedene davke, razen na nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, občine nimamo
direktnega vpliva. Te zvrsti davkov se zadnja leta niso sistemsko spreminjale oziroma se niso
spreminjale davčne stopnje. Je pa vsako leto v smislu višine prihodkov različno, saj je različno
število zavezancev in rezidentov.

704 Domači davki na blago in storitve

341.422 €

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.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.512.591 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.734.952 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja predstavljajo:
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb
- prihodki od obresti od sredstev na vpogled
- prihodki od najemnin za poslovne prostore
- prihodki od najemnin za stanovanja
- prihodki od drugih najemnin
- prihodki od zakupnin
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico
-drugi prihodki od premoženja
Največji del tega sklopa nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki od koncesij za vodno
pravico, katere so odmerjene na podlagi zakona oziroma koncesijske pogodbe in so odvisne od
proizvodnje vseh treh hidroelektrarn na našem področju ter prihodki od najemnine za
gospodarsko javno infrastrukturo. Slednja je v lasti Občine Sevnica, z njo pa upravljata JP
Cerod in JP Komunala Sevnica. Z obema javnima podjetjema imamo sklenjeni najemni
pogodbi.
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711 Takse in pristojbine

22.542 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova taks in pristojbin predstavljajo upravne takse, ki so predpisane
pri izvajanju upravnih postopkov v Zakonu o upravnih taksah.

712 Globe in druge denarne kazni

26.798 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova glob in drugih denarnih kazni predstavljajo globe za prekrške
in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.
Globe in druge denarni kazni zajemajo globe za prekrške, prihodke od nadomestila za
degradacijo in uzurpacijo prostora, ki v sorazmernem delu pripada občini ter povprečnine oz.
sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

123.831 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodki od prodaje blaga in
storitev - lastne dejavnosti in drugi prihodki od prodaje.

714 Drugi nedavčni prihodki

604.468 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo:
- drugi nedavčni prihodki
- prihodki od komunalnih prispevkov
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja
- sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki
- nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta
- drugi izredni nedavčni prihodki
Največji del teh prihodkov predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki jih odmerja za
okolje pristojen občinski organ. Odmera se vrši na podlagi odloka in sicer po pričetku
pridobivanja gradbenega dovoljenja na Upravni enoti ali na podlagi izgradnje novega
komunalnega priključka na javno omrežje.
Občina Sevnica je v preteklosti vlagala sredstva v Garancijsko shemo Posavja. Garancije za
kredite gospodarstvenikom razpisuje in podeljuje RRA Posavje v imenu posavski občin. Glede
na to, da že več let ni bilo interesa s strani gospodarstvenikov za koriščenje tega ukrepa, je
RRA Posavje Občini Sevnica vrnilo del sredstev in sicer 72.000 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

383.535 €
9.604 €

Obrazložitev konta
PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNEGA PREMOŽENJA
Občina Sevnica je v letu 2021 prodala staro rabljeno službeno vozilo, Ford fusion, po prvi
neuspeli javni dražbi je bila izvedena prodaja vozila po postopku neposredne pogodbe za
znesek 1.050 EUR.
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PRIHODKI OD PRODAJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV IN STANOVANJ
V letu 2021 je Občina Sevnica prodala garažni prostor v velikosti 13,20 m2 v Naselju heroja
Maroka po postopku javne dražbe v znesku 8.554 EUR.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

373.931 €

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 2021 prodala kmetijska zemljišča, v vrednosti 28.634,42 EUR, ki smo
jih prejeli po zapuščinskih obravnavah domskih oskrbovanec. Zemljišča so se prodajala
posamično zainteresiranim kupcem po postopkih, skladno z zakonom in uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih. Med prihodke so se umestile tudi
menjave kmetijskih zemljišč.
PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
V letu 2021 je Občina prodala stavbna zemljišč v vrednosti 344.600,66 EUR , in sicer med
drugim dve parceli v stanovanjskem naselju Drožanjska cesta, tri parcele v stanovanjskem
območju Krmelj, eno parcelo v stanovanjskem območju Kompolje, stavbno zemljišče na
območju Boštanja – Dolenji Boštanj, ter stavbno zemljišče v poslovni coni Sevnica (menjava
zemljišča za potrebno zemljišče javne infrastrukture – nadvoz Šmarje). Med prihodki je tudi
kupnina prodanega stavbnega zemljišča na območju OPPN Sveti Križ, ki je bila prodana konec
leta 2020 ter prihodki od menjave stavbnih zemljišč.
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74 TRANSFERNI PRIHODKI

2.710.854 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.715.825 €

KONTO (K2/K3/K4/K6)

REB A
2021

ZR
2021

740 TRANSF. PRIH. IZ DRUG. JAVNOFIN. INSTIT.

1.615.514,93

1.715.825,30

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

1.610.514,93

1.711.839,43

0

0

406.748,93

333.615,86

41.000,00

59.702,08

168.898,33

128.810,96

0

26.658,55

13.413,34

0

133.437,26

68.823,62

0

23.229,31

50.000,00

0

Pametne vasi za jutri OB110-17-0037

0

4.083,11

Ureditev brivsko frizerskega salona v Sevnici
OB110-20-0009

0

17.601,42

Ministrstvo za zdravje- nakup sistema NMP 3000

0

4.064,00

Ribe na šolskih krožnikih OB110-17-0044

0

642,81

106.522,00

280.985,57

MIZŠ-pokritje izpada prihodkov javni vrtci

0

56.915,89

Uprava RS za zaščito in reševanje – povračilo stroškov
vnosa v aplikacijo Ajda

0

3.352,00

MGKP –nadomestilo za upravljanje državnih gozdovprihodki od prodaje lesa iz državnih gozdov

0

12.187,72

Ministrstvo za zdravje- sofinanciranje opravljenih mrliških
pregledov, obdukcij

0

6.152,25

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti
državnega proračuna
740001 Prejeta sredstva iz državnega pror. za
investicije
Požarna taksa
Komunalno opremljanje v PC Sevnica OB110-18-0002
Z ribami do zdravja OB110-19-0007
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save
-Občina Sevnica OB110-17-0026
Hidravlične izboljšave v občini Sevnica OB110-17-0014
Riba je in OB110-17-0038
Nadgradnja vrtca v Sevnici OB110-19-0038

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna
za tekočo porabo
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KONTO (K2/K3/K4/K6)

Uprava za probacijo – povračilo stroškov v zvezi z
izvrševanjem dela v splošno korist

REB A
2021

ZR
2021
0

66,18

Ministr.za kmet. – vzdrževanje gozdn.poti

10.856,00

21.551,29

Služba vlade za lokalno samoupravo - sofinanciranje SPO

15.000,00

14.929,08

Ministrstvo za delo – povračilo sredstev iz plačanih
subvencij od tržnih najemnin

10.000,00

8.227,47

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadevedruž.pomočnik

70.000,00

67.779,88

Ministrstvo za finance- sredstva za dodatke Covid 19
občinam

0

84.910,43

Komunalno opremljanje v PC Sevnica OB110-18-0002

0

4.009,38

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
RS –sofinanciranje v okviru javnega razpisa za krepitev
sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednje
poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem
procesu

0

237,20

Ministrstvo za infrastrukturo – nepovratna sredstva Sklada
za podnebne spremembe ETM

666,00

666,80

1.097.244,00

1.097.238,00

5.000,00

3.985,87

740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za
uravnoteženje razvitosti občin
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za
tekočo porabo

Podskupino transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo:
- 740000 - prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
Občina Sevnica v letu 2021 ni prejemala finančne izravnave.
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, kjer so izkazana sredstva ministrstev in
drugih državnih institucij za sofinanciranje posameznih projektov investicijskega značaja in
sicer:
Požarna taksa
MORS - URSZR skladno s pogodbo št. 427-00-5/2004-139, z dne 01.03.2004, sredstva
nakazuje v proračun Občine Sevnica. Sredstva bodo porabljena izključno za nabavo gasilske
zaščitne opreme in usposabljanje gasilskih enot po načrtu nabave in usposabljanja Gasilske
zveze Sevnica.
Komunalno opremljanje v PC Sevnica
Občina Sevnica je s projektom Komunalno opremljanje v PC Sevnica uspešno kandidirala na
Javnem pozivu za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se sofinancira iz
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz
prednostne naložbe 3.1. - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih
idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških
inkubatorjev. V letu 2021 je Občina v skladu s pogodbo št. C2130-21333001, dinamiko izvajanja
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del, reševanja zahtevkov s strani MGRT-ja, pridobivala sofinancerska sredstva za navedeni
projekt.
Z ribami do zdravja
Nosilec projekta Z ribami do zdravja je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM, Akval d.o.o. z
Blance in Športno kulturno društvo Mini kraljestvo. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del so se
na naslovu Podgorica 36, 8290 Sevnica, preuredili nastanitveni prostori v obstoječem objektu
Tončkovega doma. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica. Občina Sevnica je v obstoječi etaži
mansarde objekta Tončkovega doma na Lisci, uredila nastanitvene prostore (5 sob in
samostojni tuš) ter uredila razstavni prostor in prostor za druženje. Kupili so se tablični
računalniki za izvedbo spletne aplikacije za interaktivno iskanje zakladov. V preteklem projektu
se je v občini Sevnica, natančneje na zbirnem centru odpadkov postavila filtrirna postaja, ki
zbrano olje prečisti, da je lahko uporabno za pogonsko gorivo. V okviru projekta pa se je kupil
še agregat z nadgradnjo delovanja na odpadno jedilno olje, ki je pomemben okoljski vidik.
Skupna vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 248.556,82 EUR z DDV, s strani
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pa bo pridobljenih 117.967,06 EUR. V letu 2021 je
za investicijo bilo že pridobljenih 106.634,20 EUR.
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save -Občina Sevnica
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save -Občina Sevnica
Občina Sevnica je za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save Občina Sevnica oddala vlogo za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. V letu 2021 je
občina Sevnica prejela Odločitev o podpori št. 6-1-59/Sevnica/0 za navedeni projekt. Projekt se
bo financiral iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in
sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v vodni sektor. Občina Sevnica v letu 2022 pričakuje
podpis pogodbe o sofinanciranju in v skladu z dinamiko izvajanja del, vlaganja zahtevkov,
začetek črpanja evropskih sredstev.
Hidravlične izboljšave v občini Sevnica
Občina Sevnica je s projektom Hidravlične izboljšave v občini Sevnica uspešno kandidirala na
Javnem pozivu za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se
financira iz
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz
prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v vodni sektor. V letu 2021 je Občina v skladu s pogodbo št.
C2130-21333001, dinamiko izvajanja del, reševanja zahtevkov s strani MOP-a, pridobivala
sofinancerska sredstva za navedeni projekt.
Riba je in
Nosilec projekta Riba je in je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM Sevnica, Društvo kmetic
Sevnica, Društvo kmetic Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvo podeželskih
žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, ribogojsko podjetje Akval d. o. o. z Blance in Občina
Krško. Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
znaša 272.522,50 evrov, predvideni znesek sofinanciranja pa je 199.993,15 evrov. Projekt je bil
zaključen aprila 2021. Vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 148.838,73 EUR, od
navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 101.045,95 EUR, v letu 2021 je bilo
izplačilo v znesku 92.917,23 EUR, razlika pa v letu 2020. Glavni strošek projekta je bila prenova
prostora v Trškem dvorcu v izmeri 48,16m2. Prenova razstavno - turističnega in
izobraževalnega prostora je zajemala nove funkcionalne tlorisne zasnove objekta ter predvsem
sanacijo vlage zidov in ometov, temeljev, zamenjavo notranjega stavbnega pohištva, sanacijo
propadlih stropov, zamenjavo in dodelavo obstoječih vodov elektro inštalacij in novo izvedbo
instalacij ogrevanja. V navedenem razstavno - turističnem in izobraževalnem prostoru se je
pripravila tudi razstava. V projektu se je kupilo 10 prenosnih samostoječih panojev za
postavitev ulične razstave v novem delu Sevnice na temo Save in rib. Po Posavju se je izvedlo
5 izobraževalnih kuharskih delavnic in 8 strokovnih obiskov ribogojnic. Izvedena je bila tudi
promocija projekta. V letu 2021 so stroški projekta znašali 15.308,23 EUR za namene
promocije, pogostitve, izobraževanj in prevozov.
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Nadgradnja vrtca v Sevnici
Na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v
proračunskem letu 2021-2024, so lahko Občine prijavile največ dva projekta, za sofinanciranje
pa je bil izbran samo en projekt občine. V primerih, da oba prijavljena projekta občine dosežeta
ustrezno število točk za sofinanciranje, se za sofinanciranje izbere tisti projekt, ki mu občina v
prijavnem obrazcu dodeli višjo prioriteto. Ker je bila investicija v zaključni fazi, poleg tega smo
za Novo šolo Ane Gale Sevnica prejeli precej več točk in sredstev, smo na razpis prijavili Novo
šolo Ane Gale Sevnica
Pametne vasi za jutri
V projekt sodelovanja Pametne vasi za jutri, so bili poleg LAS Posavje, vključeni še LAS
Prlekija, Las Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020, LAS pri dobrih ljudeh 2020. Nosilec
projekta za Posavje je bil LAS Posavje, partnerji pa so bili Občina Sevnica, Občina Krško,
Občina Brežice in RRA Posavje. Za operacijo LAS Posavja v skupni višini 90.129,06 EUR, ki je
bila sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, so bila
Posavju odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 67.930,49 EUR. Operacija se je
izvajala od januarja 2019 do junija 2020.
Vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 28.067,46 EUR. V letu 2019 sta se v Tržišču in v
Loki v gasilskih domovih uredila večnamenska prostora, za ureditev zunanjih prostorov na Lisci
pa je bilo kupljenih 5 vrtnih garnitur. Na Lisci je bil za vse LAS-e izveden študijski obisk ogleda
dobrih praks. Izvedle pa so se tudi delavnice na temo digitalnega marketinga na podeželju.
Odobrena sredstva v znesku 20.415,56 EUR so bila izplačana v letu 2021.
Ureditev brivsko frizerskega salona v Sevnici
Brivsko frizerski salon Kreutz v starem mestnem jedru Sevnica je opredeljen kot kulturni
spomenik lokalnega pomena, sedaj v lasti Občine Sevnica. V letu 2021 je podjetje Gnom d.o.o.
ob sodelovanju Posavskega muzeja Brežice izvedlo konservatorsko restavratorske posege na
opremi brivsko frizerskega salona, vhodnih vratih in izložbeni vitrini, tlakih in stenah ter izdelalo
inventarno knjigo, v skupni vrednosti 37.684,58 EUR. Dela so bila izvedena na podlagi izdanih
kulturno-varstvenih pogojev in soglasja ZVKDS OE Celje, ki je dela tudi nadzorovala. Na novo
je bilo potrebno urediti tudi električne inštalacije ter ogrevanje prostora. S tem projektom se je
Občina Sevnica javila na razpis Ministrstva za kulturo, na katerem je bila uspešna in za ta
namen prejela 17.601,42 EUR.
Ministrstvo za zdravje- nakup sistema NMP 3000
Občina Sevnica se je prijavila na javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2021 in dobila odobrena sredstva v višini 4.064 EUR za
nakup programa za sledenje in dispečiranje v Zdravstvenem domu Sevnica. Razliko v višini
2.133,60 EUR je zagotovila Občina.
Ribe na šolskih krožnikih
Namen projekta Ribe na šolskih krožnikih je bil povečati ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani in
povečati prehrano z ribami in ribjimi izdelki pri učencih, učiteljih, starših in splošno prebivalcih
območja LAS. S tem pa posredno prihaja tudi do razvoja ribogojstva kot pomembne
gospodarske dejavnosti območja LAS, ki jo je potrebno razviti in utrditi, da bi lahko uspešno
delovala na širšem trgu. Vodilni partner Občina Krško in partnerji Ribogojstvo Goričar d.o.o.,
Občina Sevnica, OŠ Jurija Dalmatina, Krško, Vrtec Krško, OŠ Brežice in OŠ Jožeta Gorjupa
Kostanjevica so se združili in skupaj pripravili projekt, ki je na šolske krožnike pripeljal več ribjih
jedi. Projekt je trajal od maja 2019 in se končal maja 2021. Sevniški del projekta je v letu 2019
zajemal izvedbo naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici Ribogojstva Goričar v
Kostanjevici, v letu 2020 je zajemal ureditev učne učilnice na ribogojnici na Lazah ter izvedbo
naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici Laze in v letu 2021 pa je zajemal zaključni
dogodek projekta na ribogojnici Laze. Vrednost sevniškega dela projekta znaša 40.383,54 EUR
z DDV, s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa je bilo v prvi in drugi fazi
projekta v letu 2020 pridobljenih 28.373,82 EUR, v letu 2021 pa še 2.571,25 EUR. V juniju 2021
je bil izveden zaključek projekta z novinarsko konferenco, za kar je bilo porabljenih 821,25 EUR.
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- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo in sicer:
MIZŠ-pokritje izpada prihodkov javni vrtci
Starši so za čas karantene otroka, oproščeni plačila vrtca. Izpad plačil staršev vrtcem krije
občina za vse otroke, vključene v vrtec, ne glede na občino stalnega prebivališča otrok.
Nato pa na podlagi zahtevka kritje izpada plačil staršev, zmanjšan za znesek, ki ga je
uveljavil vrtec iz drugih ukrepov, Občina prejme povrnjenega s strani ministrstva.
Uprava RS za zaščito in reševanje – povračilo stroškov vnosa v aplikacijo Ajda
Občino Sevnica je 30. avgusta 2020 zajelo močno neurje z vetrom in točo.
Zaradi velikega obsega škode tako na kmetijskih površinah kot tudi na objektih je Občina
Sevnica s strani Vlade RS prejela sklep o popisu nastale škode.
Občina Sevnica je pristopila k popisu škode. Škodo je bilo potrebno popisati na predpisanih
obrazcih in vnesti v državni program, ki se imenuje Ajda, za skupno evidentiranje nastale škode.
Prejeta državna sredstva so povračilo stroškov za izveden popis in vnos obrazcev v program za
skupno evidentiranje nastale škode.
MGKP – nadomestilo za upravljanje državnih gozdov-prihodki od prodaje lesa iz državnih
gozdov
Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, je s sklepom št. 3402-8/2020/12 z dne 31.3.2021 ugotovilo,
da letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov v višini 20 % prihodkov od prodaje lesa iz
državnih gozdov za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020 znaša skupaj 10.837.795,99 EUR (brez
DDV).
25 % letnega nadomestila za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, ki ga v skladu s prvim
odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije prejmejo
občine, v katerih ležijo državni gozdovi, znaša skupaj 2.709.449.00 EUR (brez DDV).
Sorazmerni del vrednosti od 25 % letnega nadomestila, ki ga je v letu 2021 prejela Občina
Sevnica je znašal 12.187,72 EUR.
Ministrstvo za zdravje- sofinanciranje opravljenih mrliških pregledov, obdukcij
V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. list RS, št.
56/93, 15/08), v nadaljevanju Pravilnik, mrliško pregledno službo organizira in skrbi za njeno
pravilno delovanje Občina. Mrliško pregledno službo lahko izvajajo zdravstveni zavodi in
zasebni zdravniki s koncesijo. Skladno s Pravilnikom, je Občina dolžna pokrivati stroške mrliško
pregledne službe, stroške sanitarne obdukcije, stroške prevoza pokojnikov na obdukcijo.
Občina je krila stroške sanitarnih obdukcij, ki so se izvedle, ko vzroka smrti ni bilo mogoče
zanesljivo ugotoviti ali če je to iz utemeljenih razlogov zahteval zdravnik oz., če je šlo za sum
nalezljive bolezni. Občina je bila tudi plačnik opravljenih mrliških pregledov tujcev, brezdomcev
oziroma oseb, katerih prebivališče je bilo neznano, morebitnih obdukcij, tehnične pomoči v zvezi
z obdukcijo in pokopa oziroma upepelitve v zvezi s temi osebami, in sicer, če je bil kraj smrti
oziroma kraj najdbe trupla tujca, brezdomca oziroma osebe, katere prebivališče je neznano, na
območju občine. Sredstva za mrliško pregledno službo zagotavlja državni proračun v celoti.
Občina je v letu 2021 dobila povrnjena sredstva v višini 6.152,25 EUR.
Uprava za probacijo – povračilo stroškov v zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist
Občina Sevnica je v letu 2021 omogočila eni osebi izvajanje dela v splošno korist v obsegu 137
ur namesto plačila prekrška. S strani Uprave za probacijo je Občina prejela povrnjene
upravičene stroške – strošek zdravniškega pregleda in plačane prispevke v višini 66,18 EUR.
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.
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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 za financiranje delovanja
Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa upravičena do sofinanciranja v
višini 35% upravičenih odhodkov in izdatkov, skladno s spremembo Zakona o javnih financah.
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. Občina je v letu 2021
prejela 8.227,47 EUR za leto 2020.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - družinski pomočnik
Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin, Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, zagotavlja dodatna sredstva iz državnega proračuna za
financiranje pravic družinskega pomočnika in sicer tistim občinam, katerih stroški za ta namen v
tekočem letu presegajo 0,35 njihove primerne porabe. Višina sredstev je odvisna od števila
družinskih pomočnikov, zneska izplačil družinskim pomočnikom, zneska plačanih prispevkov
zavezancev, zneska prejetih plačil od ZPIZ ter 0,35% primerne porabe.
Ministrstvo za finance- sredstva za dodatke Covid 19 občinam
Občina Sevnica je na podlagi Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala
epidemije COVID-19 – ZIUOPDVE na Ministrstvo za finance mesečno poročala in podala
zahtevek za povrnitev sredstev za izplačane dodatke zaposlenim za delo v rizičnih razmerah
skladno s Kolektivno pogodbo za javni sektor. Občina Sevnica je v celoti prejela sredstva za
izplačane dodatke v skupni višini 84.910,43 EUR.
Komunalno opremljanje v PC Sevnica
Občina Sevnica je s projektom Komunalno opremljanje v PC Sevnica uspešno kandidirala na
Javnem pozivu za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se sofinancira iz
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz
prednostne naložbe 3.1. - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih
idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških
inkubatorjev. V letu 2021 je Občina v skladu s pogodbo št. C2130-21333001, dinamiko izvajanja
del, reševanja zahtevkov s strani MGRT-ja, pridobivala sofinancerska sredstva za navedeni
projekt.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS –sofinanciranje v okviru
javnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednje
poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu
Občina Sevnica je v letu 2021 omogočila dvema študentoma Ekonomske šole Novo mesto,
izobraževalnega programa medijska produkcija, dvomesečno izvajanje obveznega praktičnega
izobraževanja. Občina Sevnica kot delodajalec in Ekonomska šola Novo mesto sta se skupaj
prijavili na Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi
poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem
letu 2020/2021 ter uspešno prejeli sredstva za sofinanciranje izvedbe praktičnega
izobraževanja, in sicer Občina Sevnica v znesku 1.186 EUR.
Ministrstvo za infrastrukturo – nepovratna sredstva Sklada za podnebne spremembe
ETM
Občina Sevnica se je prijavila na prvi razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje
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izvedbe dogodkov in trajnih ukrepov v okviru Evropskega tedna mobilnosti, pri katerem
sodelujemo že vrsto let. Sredstva so pridobljena na osnovi sklenjene pogodbe in dokazil o
upravičenosti namenskih stroškov.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin
Znesek predstavlja v letu 2021 prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje
razvitosti občin skladno z Zakonom o financiranju občin.
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
Na podlagi veljavne zakonodaje, so šolo s prilagojenim programom dolžne financirati vse
občine, iz katerih jo otroci obiskujejo. Pridobljena sredstva so namenjena za delovanje Osnovne
šole Ana Gale Sevnica ter za prevoze otrok s posebnimi potrebami iz drugih občin.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
995.029 €
KONTO (K2/K3/K4/K6)
741 SRED. IZ DRŽ. PROR. IZ SRED. PROR. EU

REB A 2021

ZR 2021

1.786.321,91

995.028,64

260.577,53

205.618,30

260.577,53

205.618,30

2.571,25

1.928,44

Pametne vasi za jutri OB110-17-0037

20.419,42

16.332,45

Riba je in OB110-17-0038

97.333,02

69.687,92

100.000,00

79.975,65

2.560,00

0

37.693,84

37.693,84

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih
skladov

0

399.409,83

741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih
skladov za obdobje 2014-2020

0

399.409,83

Komunalno opremljanje v PC Sevnica OB110-18-0002

0

398.461,03

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
RS –sofinanciranje v okviru javnega razpisa za krepite
sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednje
poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem
procesu

0

948,80

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje
skupne kmetijske in ribiške politike
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje
skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 20142020
Ribe na šolskih krožnikih OB110-17-0044

Z ribami do zdravja OB110-19-0007
Varuj o(ko)lje OB110-20-0013
Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti
OB110-17-0045
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KONTO (K2/K3/K4/K6)

REB A 2021

ZR 2021

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

1.525.744,38

390.000,51

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

186.896,00

0

Energetska sanacija Tončkovega doma na Lisci

186.896,00

0

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

1.338.848,38

390.000,51

Komunalno opremljanje v PC Sevnica OB110-18-0002

506.694,98

0

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje
Save -Občina Sevnica OB110-17-0026

76.008,92

0

Hidravlične izboljšave v Občini Sevnica OB110-17-0014

756.144,48

390.000,51

OB110-20-0006

Podskupino prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije
predstavljajo:
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje
skupne kmetijske in ribiške politike, kjer so izkazana sredstva za :
Ribe na šolskih krožnikih
Namen projekta Ribe na šolskih krožnikih je bil povečati ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani in
povečati prehrano z ribami in ribjimi izdelki pri učencih, učiteljih, starših in splošno prebivalcih
območja LAS. S tem pa posredno prihaja tudi do razvoja ribogojstva kot pomembne
gospodarske dejavnosti območja LAS, ki jo je potrebno razviti in utrditi, da bi lahko uspešno
delovala na širšem trgu. Vodilni partner Občina Krško in partnerji Ribogojstvo Goričar d.o.o.,
Občina Sevnica, OŠ Jurija Dalmatina, Krško, Vrtec Krško, OŠ Brežice in OŠ Jožeta Gorjupa
Kostanjevica so se združili in skupaj pripravili projekt, ki je na šolske krožnike pripeljal več ribjih
jedi. Projekt je trajal od maja 2019 in se končal maja 2021. Sevniški del projekta je v letu 2019
zajemal izvedbo naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici Ribogojstva Goričar v
Kostanjevici, v letu 2020 je zajemal ureditev učne učilnice na ribogojnici na Lazah ter izvedbo
naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici Laze in v letu 2021 pa je zajemal zaključni
dogodek projekta na ribogojnici Laze. Vrednost sevniškega dela projekta znaša 40.383,54 EUR
z DDV, s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa je bilo v prvi in drugi fazi
projekta v letu 2020 pridobljenih 28.373,82 EUR, v letu 2021 pa še 2.571,25 EUR. V juniju 2021
je bil izveden zaključek projekta z novinarsko konferenco, za kar je bilo porabljenih 821,25 EUR.
Pametne vasi za jutri
V projekt sodelovanja Pametne vasi za jutri, so bili poleg LAS Posavje, vključeni še LAS
Prlekija, Las Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020, LAS pri dobrih ljudeh 2020. Nosilec
projekta za Posavje je bil LAS Posavje, partnerji pa so bili Občina Sevnica, Občina Krško,
Občina Brežice in RRA Posavje. Za operacijo LAS Posavja v skupni višini 90.129,06 EUR, ki je
bila sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, so bila
Posavju odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 67.930,49 EUR. Operacija se je
izvajala od januarja 2019 do junija 2020.
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Vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 28.067,46 EUR. V letu 2019 sta se v Tržišču in v
Loki v gasilskih domovih uredila večnamenska prostora, za ureditev zunanjih prostorov na Lisci
pa je bilo kupljenih 5 vrtnih garnitur. Na Lisci je bil za vse LAS-e izveden študijski obisk ogleda
dobrih praks. Izvedle pa so se tudi delavnice na temo digitalnega marketinga na podeželju.
Odobrena sredstva v znesku 20.415,56 EUR so bila izplačana v letu 2021.
Riba je in
Nosilec projekta Riba je in je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM Sevnica, Društvo kmetic
Sevnica, Društvo kmetic Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvo podeželskih
žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, ribogojsko podjetje Akval d. o. o. z Blance in Občina
Krško. Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
znaša 272.522,50 evrov, predvideni znesek sofinanciranja pa je 199.993,15 evrov. Projekt je bil
zaključen aprila 2021. Vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 148.838,73 EUR, od
navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 101.045,95 EUR, v letu 2021 je bilo
izplačilo v znesku 92.917,23 EUR, razlika pa v letu 2020. Glavni strošek projekta je bila prenova
prostora v Trškem dvorcu v izmeri 48,16m2. Prenova razstavno - turističnega in
izobraževalnega prostora je zajemala nove funkcionalne tlorisne zasnove objekta ter predvsem
sanacijo vlage zidov in ometov, temeljev, zamenjavo notranjega stavbnega pohištva, sanacijo
propadlih stropov, zamenjavo in dodelavo obstoječih vodov elektro inštalacij in novo izvedbo
instalacij ogrevanja. V navedenem razstavno - turističnem in izobraževalnem prostoru se je
pripravila tudi razstava. V projektu se je kupilo 10 prenosnih samostoječih panojev za
postavitev ulične razstave v novem delu Sevnice na temo Save in rib. Po Posavju se je izvedlo
5 izobraževalnih kuharskih delavnic in 8 strokovnih obiskov ribogojnic. Izvedena je bila tudi
promocija projekta. V letu 2021 so stroški projekta znašali 15.308,23 EUR za namene
promocije, pogostitve, izobraževanj in prevozov.
Z ribami do zdravja
Nosilec projekta Z ribami do zdravja je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM, Akval d.o.o. z
Blance in Športno kulturno društvo Mini kraljestvo. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del so se
na naslovu Podgorica 36, 8290 Sevnica, preuredili nastanitveni prostori v obstoječem objektu
Tončkovega doma. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica. Občina Sevnica je v obstoječi etaži
mansarde objekta Tončkovega doma na Lisci, uredila nastanitvene prostore (5 sob in
samostojni tuš) ter uredila razstavni prostor in prostor za druženje. Kupili so se tablični
računalniki za izvedbo spletne aplikacije za interaktivno iskanje zakladov. V preteklem projektu
se je v občini Sevnica, natančneje na zbirnem centru odpadkov postavila filtrirna postaja, ki
zbrano olje prečisti, da je lahko uporabno za pogonsko gorivo. V okviru projekta pa se je kupil
še agregat z nadgradnjo delovanja na odpadno jedilno olje, ki je pomemben okoljski vidik.
Skupna vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 248.556,82 EUR z DDV, s strani
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pa bo pridobljenih 117.967,06 EUR. V letu 2021 je
za investicijo bilo že pridobljenih 106.634,20 EUR.
Varuj o(ko)lje
Občina Sevnica, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Društvo univerza za tretje življenjsko
obdobje Sevnica, Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Kostak d.d. ter Javno podjetje
Komunala Brežice d.o.o. so skupaj s projektom Varuj o(ko)lje uspešno kandidirali za nepovratna
sredstva na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega
razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020. Namen operacije je zmanjševanje obremenitve
okolja in naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem, bolj čisto in zdravo okolje, zagotavljanje
ekološke osveščenosti, inovativno reševanje in oskrba okolja v primeru naravnih nesreč ter s
tem dvig kvalitete življenja prebivalcev na celotnem območju LAS Posavja. Občina Sevnica bo v
okviru projekta izvedla informiranje in obveščanje javnosti. V letu 2021 se je podpisala pogodba
št. C2130-21-330046 o sofinanciranju operacije Varuj o(ko)lje. Sofinanciranje navedene
operacije se tako načrtuje v letu 2022.
Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti
Operacije Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti je bila prijaviteljica Območna obrtnopodjetniška zbornica Krško s partnerji: Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli
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in Zavod Dobra družba, v skupni višini 218.060,74 EUR je bila sofinancirana iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Partnerstvu so bila odobrena sredstva
sofinanciranja v skupni višini do 149.288,49 EUR, zaključek operacije je bil do 31. 12. 2020.
Vrednost projekta za Občino Sevnica je znašala 58.252,35 EUR, od navedenega zneska je bila
zaprošena višina sofinanciranja 37.693,84 EUR in v letu 2021 tudi izplačana. Občina Sevnica je
uredila razstavno - turistični prostor v starem mestnem jedru v Trškem dvorcu. Obstoječi objekt
ima status kulturnega spomenika, zato je bila obnova strokovno zahtevnejša, saj
spomeniškovarstvena stroka zahteva ohranitev oziroma izvornost notranjega izgleda objekta z
obnovitvijo njegove notranjosti, z ohranitvijo obstoječih materialov oziroma kvečjemu z
nadomestitvijo le-teh z enakimi novimi materiali. Prenova obravnavanega prostora je zajemala
sanacijo vlage zidov in ometov, temeljev, sanacijo objekta v smislu potrebnih izboljšav in
prilagoditev novi zasnovi prostorov, popolno zamenjavo zunanjega in notranjega stavbnega
pohištva, novo izvedbo odvajanja komunalnih voda, delno sanacijo propadlih stropov,
zamenjavo in dodelavo obstoječih vodov elektro inštalacij in novo izvedbo instalacij ogrevanja.
V obnovljenem delu razstavno – turističnega prostora je Občina pripravila razstavo z imenom
Po sledeh obrtništva v Občini Sevnica. Za posavske osnovne šole je bilo izvedenih 6
naravoslovnih dni na temo oživljanja mestnih središč s pomočjo obrti. V okviru projekta so bile
kupljene mize za ponudnike in zložljive prodajne stojnice. Pripravljeni so bili tudi dogodki za širši
krog obiskovalcev.
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih
skladov za obdobje 2014-2020, kjer so izkazana sredstva za:
Komunalno opremljanje v PC Sevnica
Občina Sevnica je s projektom Komunalno opremljanje v PC Sevnica uspešno kandidirala na
Javnem pozivu za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se sofinancira iz
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz
prednostne naložbe 3.1. - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih
idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških
inkubatorjev. V letu 2021 je Občina v skladu s pogodbo št. C2130-21333001, dinamiko izvajanja
del, reševanja zahtevkov s strani MGRT-ja, pridobivala sofinancerska sredstva za navedeni
projekt.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS –sofinanciranje v okviru
javnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednje
poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu
Občina Sevnica je v letu 2021 omogočila dvema študentoma Ekonomske šole Novo mesto,
izobraževalnega programa medijska produkcija, dvomesečno izvajanje obveznega praktičnega
izobraževanja. Občina Sevnica kot delodajalec in Ekonomska šola Novo mesto sta se skupaj
prijavili na Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi
poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem
letu 2020/2021 ter uspešno prejeli sredstva za sofinanciranje izvedbe praktičnega
izobraževanja, in sicer Občina Sevnica v znesku 1.186 EUR.
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega
sklada, kjer so izkazana sredstva za:
Energetska sanacija Tončkovega doma Lisci
Občina Sevnica je izvedla energetsko sanacijo Tončkovega doma na Lisci v vrednosti
78.571,71 EUR. Obnova je obsegala: sanacijo obstoječega objekta z obnovo celotnega
zunanjega ovoja stavbe, vključno z zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo toplotno izolacijske
fasade in izvedbo toplotne izolacije stropov, kolenčnih sten ter čelnih zidov mansarde ter
obnovo kompletne kotlarne z zamenjavo obstoječega kotla s kotlom na lesne palete, vgradnjo
zalogovnikov za palete in sanitarno vodo s potrebnimi ustreznimi razvodi in razdelilci. Občina
Sevnica je nameravala za sofinanciranje na razpis MGRTja prijaviti Energetsko in ekološko
sanacijo Tončkovega doma na Lisci. Glede na to, da občine na predvideni razpis niso bile
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upravičene do prijave, se je energetska sanacija izvedla le delno in sicer za najbolj nujna dela,
brez izvedbe sofinanciranja.
-prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega
sklada za obdobje 2014-2020, kjer so izkazana sredstva za:
Komunalno opremljanje v PC Sevnica
Občina Sevnica je s projektom Komunalno opremljanje v PC Sevnica uspešno kandidirala na
Javnem pozivu za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se sofinancira iz
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz
prednostne naložbe 3.1. - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih
idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških
inkubatorjev. V letu 2021 je Občina v skladu s pogodbo št. C2130-21333001, dinamiko izvajanja
del, reševanja zahtevkov s strani MGRT-ja, pridobivala sofinancerska sredstva za navedeni
projekt.
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save -Občina Sevnica
Občina Sevnica je za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save Občina Sevnica oddala vlogo za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. V letu 2021 je
občina Sevnica prejela Odločitev o podpori št. 6-1-59/Sevnica/0 za navedeni projekt. Projekt se
bo financiral iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in
sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v vodni sektor. Občina Sevnica v letu 2022 pričakuje
podpis pogodbe o sofinanciranju in v skladu z dinamiko izvajanja del, vlaganja zahtevkov,
začetek črpanja evropskih sredstev.
Hidravlične izboljšave v občini Sevnica
Občina Sevnica je s projektom Hidravlične izboljšave v občini Sevnica uspešno kandidirala na
Javnem pozivu za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se
financira iz
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz
prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v vodni sektor. V letu 2021 je Občina v skladu s pogodbo št.
C2130-21333001, dinamiko izvajanja del, reševanja zahtevkov s strani MOP-a, pridobivala
sofinancerska sredstva za navedeni projekt.

C. RAČUN FINANCIRANJA
5 RAČUN FINANCIRANJA

-667.304 €
66 7 .3 0 4 €

55 ODPLAČILA DOLGA

667.304 €

550 Odplačila domačega dolga

667.304 €

Obrazložitev konta
Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila v preteklih letih najetih kreditov pri poslovnih
bankah in pri državnem proračunu.
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II. POSEBNI DEL
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II. POSEBNI DEL
1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM

57.807 €
57 . 80 7 €

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

57.807 €

Opis glavnega programa
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:
občinskega sveta, župana in podžupanov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno
delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno
sodelovanje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj političnega sistema je izvrševanje zakonskih nalog in sprejemanje
odločitev v skladu s sprejetim proračunom. Kazalnik doseganja cilja je odstotek izvršenih
zakonskih nalog in sprejetih odločitev v skladu s sprejetim proračunom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
01019001 Dejavnost občinskega sveta
Proračunski 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 tudi preko delovanja političnega sistema.
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01019001 Dejavnost občinskega sveta

57.807 €

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.
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,
Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih
uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o
enakih možnostih žensk in moških.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, zastopanje in izražanje lokalnih interesov in
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter občinsko upravo. Doseženost cilja se meri z
deležem sprejetih sklepov glede na predlagane na lokalnem nivoju ter sprejemu sklepov
oziroma predlogov, ki imajo vpliv tudi na odločitve in delovanje državnih organov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti,
izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov
lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.
Doseženost cilja se meri z deležem sprejetih sklepov glede na predlagane na lokalnem nivoju s
ciljem nemotenega delovanja lokalne skupnosti in izvrševanja zakonskih nalog ter sprejemu
sklepov oziroma predlogov, ki imajo vpliv tudi na odločitve in delovanje državnih organov.
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 uprav je bil v celoti dosežen, s 100%
sprejetimi sklepi glede na predlagane na lokalnem nivoju ter sprejetimi sklepi oziroma predlogi,
ki imajo vpliv tudi na odločitve in delovanje državnih organov.
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 v celoti dosežen. Občinski svet Občine Sevnica kot najvišji organ odločanja v lokalni
skupnosti je s 100 % sprejetimi sklepi, glede na predlagane na lokalnem nivoju, vplival na
nemoteno delovanje lokalne skupnosti in izvrševanje zakonskih nalog, ter s sklepi oziroma
predlogi, vplival tudi na odločitve in delovanje državnih organov.

01101 Stroški dela občinskega sveta

33.541 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
STROŠKI DELA OS
Sejnine se izplačujejo svetnikom na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov
krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15).V
letu 2021 je bilo izvedenih osem sej od desetih predvidenih.
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
Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15) ter predvideno število sej s sto odstotno
udeležbo.
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 v celoti dosežen na osmih od desetih predvidenih sejah. Občinski svet Občine Sevnica kot
najvišji organ odločanja v lokalni skupnosti je s 100 % sprejetimi sklepi, glede na predlagane na
lokalnem nivoju, vplival na nemoteno delovanje lokalne skupnosti in izvrševanje zakonskih
nalog, ter s sklepi oziroma predlogi, vplival tudi na odločitve in delovanje državnih organov.
402905 Sejnine udeležencem odborov

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta

33.541 €
4.173 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE ODBOROV IN KOMISIJ
Na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15) so se sejnine izplačevale članom
delovnih teles občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15) in pretekli stroški.
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 v celoti dosežen tudi preko odločitev na sejah delovnih teles občinskega sveta.
402905 Sejnine udeležencem odborov

4.173 €

01105 Delovanje političnih strank

20.093 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DELOVANJE POLITIČNIH STRANK
Politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu, so se financirale iz občinskega proračuna
na podlagi Zakona o političnih strankah in Sklepa občinskega sveta o financiranju političnih
strank v občini Sevnica, št. 410-0037/2018, z dne 21.1.2019, v višini 18.000 EUR. Političnim
strankam pripadajo sredstva sorazmerna številu glasov volivcev, ki so ga dobile na volitvah
2018.
Na tem kontu so zagotovljena tudi sredstva za delovanje svetniških skupin v višini 5.000 EUR,
ki se svetniški skupini dodelijo v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in
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samostojnih svetnikov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 43/15). Sredstva so v letu 2021 koristile
štiri (4) svetniške skupine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je Zakon o političnih strankah (Ur. list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07, 99/13 in 46/14),
Sklep občinskega sveta o financiranju političnih strank v občini Sevnica, št. 410-0037/2018, z
dne 21.1.2019, Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine
Sevnica (Ur. list RS, št. 43/15).
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 v celoti dosežen tudi preko rednega financiranja delovanja političnih strank in financiranja
svetniških skupin.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20.093 €

2000 NADZORNI ODBOR

3.883 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3. 8 83 €

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

3.883 €

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 2021. Realizacija bo ugotovljena
ob koncu leta 2021 ob sprejemu poročila o delu nadzornega odbora.
47

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 Nadzornega odbora Občine Sevnica izvajanje finančnega nadzora nad porabo
proračunskih sredstev Občine Sevnica in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v
skladu z zakonodajo je bil dosežen z rednim delom nadzornega odbora na sejah ter izvedenimi
posamičnimi nadzori skladno z letnim planom.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

3.883 €

Opis podprograma
Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne
strokovne naloge nadzora.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini
nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, Sklade in
lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in
zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. Doseženost cilja se
meri z izvedbo planiranih letnih nadzorov nadzornega odbora v celotnem mandatnem obdobju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev
Občine Sevnica skladno s sprejetim programom dela za leto 2021. Realizacija bo ugotovljena
ob koncu leta 2021 ob sprejemu poročila o delu nadzornega odbora.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica
in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo je bil dosežen z
rednim delom nadzornega odbora na sejah ter izvedenimi posamičnimi nadzori skladno z
letnim planom, ki je primerljiv glede na pretekla leta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj nadzornega odbora izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad
porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica skladno s sprejetim programom dela za leto
2021 je bil v celoti dosežen, v okviru planiranih sredstev, z realizacijo vseh izvedenih
posamičnih nadzorov ter izvedbo osmih (8) redni sej.

02201 Stroški dela Nadzornega odbora

2.417 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE
Na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnostih in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15), se članom nadzornega odbora
izplačujejo sejnine. Nadzorni odbor Občine Sevnica je v letu 2021 izvedel osem (8) rednih sej.
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
Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 37/15) ter ocenjeno število sej s sto odstotno
udeležbo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj nadzornega odbora izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad
porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica skladno s sprejetim programom dela za leto
2021 je bil v celoti dosežen, v okviru planiranih sredstev, z realizacijo vseh izvedenih
posamičnih nadzorov ter izvedbo osmih (8) redni sej.
402905 Sejnine udeležencem odborov

02204 Delovanje Nadzornega odbora

2.417 €
1.466 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE UDELEŽENCEM NO ZA IZVEDBO INTERNIH NADZOROV
Načrtovani so zneski za izvedbo internih nadzorov, ki ga na podlagi Poslovnika Nadzornega
odbora Občine Sevnica opravljajo člani nadzornega odbora. Višina nagrade za izvedbo nadzora
je določena na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in
članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l.RS, št. 37/15). Nadzorni odbor je v letu
2021 izvedel vse štiri (4) planirane posamične nadzore, od katerih so trije postali dokončni v
letu 2021, eden v januarju 2022.
IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Člani nadzornega odbora se v letu 2021 niso udeležili strokovnih izobraževanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15). Izhodišča so oblikovana na podlagi
preteklih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj nadzornega odbora izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad
porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica skladno s sprejetim programom dela za leto
2021 je bil v celoti dosežen, v okviru planiranih sredstev, z realizacijo vseh izvedenih
posamičnih nadzorov ter izvedbo osmih (8) redni sej, brez stroškov izobraževanj.
402905 Sejnine udeležencem odborov

3000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM

1.466 €
236.405 €
15 1 .8 1 9 €

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
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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

151.819 €

Opis glavnega programa
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:
občinskega sveta, župana in podžupanov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno
delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno
sodelovanje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj političnega sistema je izvrševanje zakonskih nalog in sprejemanje
odločitev v skladu s sprejetim proračunom. Doseženost cilja se izvede ob koncu leta z oceno
zagotavljanja izvrševanja zakonskih nalog lokalne skupnosti ter izvršitvijo programa predvidenih
investicij.
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
v celoti dosežen v okviru planiranih sredstev.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

151.819 €

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.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti ter
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi. Kazalniki za doseganje ciljev so pripombe občanov,
zaposlenih ter morebitne ugotovljene napake inšpekcijskih služb ter uspešno sodelovanje
lokalne skupnosti z državnimi organi glede usklajevanja nalog ter investicij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim
proračunom ter vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti. Kazalec doseženosti cilja je
realizacija proračuna in izvajanje zakonskih nalog.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj župana in podžupana kvalitetno opravljanje funkcije, vodenje in predstavljanje
lokalne skupnosti ter sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi je bil v celoti dosežen. Pisnih
pripomb občanov, zaposlenih ni bilo, ravno tako ni bilo ugotovljenih morebitnih napak
inšpekcijskih služb. V letu 2021 je bilo uspešno tudi sodelovanje lokalne skupnosti z državnimi
organi glede usklajevanja nalog ter investicij.
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 v večjem delu dosežen, kar je
razvidno glede na visoko realizacijo proračuna in tekočim izvajanjem zakonskih nalog.

01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov

66.072 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NADOMESTILO ZA DELO ŽUPANA IN PODŽUPANOV
Višina prejemkov župana in podžupana je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju. Župan opravlja funkcijo poklicno. Občina ima skladno z zakonom o lokalni samoupravi
najmanj enega podžupana, ki ga je imenoval župan, le-temu pa za opravljanje funkcije pripada
mesečno plačilo. Občinskim funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka za delovno
dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno. Izplačani so bili tudi
potni in drugi stroški za službena potovanja. Županu se je izplačal tudi dodatek za nevarnost in
posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 – skladno s Zakonom o nujnih ukrepih na
področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21), za kar je sredstva zagotovila Republika
Slovenija. Za izplačilo regresa skladno z ZDR so se zagotovila potrebna sredstva 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
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju sistema plač v
javnem sektorju.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim
proračunom ter vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti je bil v večjem delu dosežen, kar je
razvidno glede na visoko realizacijo proračuna in tekočim izvajanjem zakonskih nalog.
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400000 Osnovne plače

40.485 €

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

4.652 €

400100 Regres za letni dopust

1.050 €

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

817 €

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

351 €

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.995 €

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

2.961 €

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

239 €

401200 Prispevek za zaposlovanje

27 €

401300 Prispevek za starševsko varstvo

45 €

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
385 €
402402 Stroški prevoza v državi
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini
402499 Drugi izdatki za službena potovanja
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom

01302 Materialni stroški urada župana

1.440 €
168 €
92 €
9.365 €
85.747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV
Med stroške oglaševalskih storitev in stroške objav (obveščanje javnosti) sodijo organizacije
novinarskih konferenc, informiranje in obveščanje občanov v okviru posameznih projektov,
naložb in investicij, obveščanje v krajevnih časopisih in drugih medijih, stroški izdaje
raznovrstnih publikacij in knjig društev in posameznikov z območja občine Sevnica. Sredstva so
se namenila tudi za priložnostne informativne objave v tematskih prilogah tiskanih medijev.
Izmed lokalnih in regionalnih medijev je Občina Sevnica z namenom celovitega obveščanja
občank in občanov sodelovala z naslednjimi mediji: Posavskim obzornikom, ki ga na dom
brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva, Televizijo Vaš kanal Novo mesto, Televizijo Ansat
Krško, obveščanje je potekalo tudi preko radijskih postaj (aktualna povabila na dogodke
javnega značaja itd.).
Sodelovanje z različnimi javnostmi (občani, društvi, gospodarskimi subjekti, javnimi zavodi in
drugimi oblikami organizacij, ki delujejo na lokalni, regionalni in državni ravni) je bilo utečeno pri
organizaciji raznih projektov in dogodkov: konferenc, športnih in drugih tekmovanj, preventivnih
dogodkov itd. Pri tem je občina sodelovala in pomagala tudi z obveščanjem javnosti in medijsko
promocijo za vsebine, ki so javnega družbenega pomena.
Del sredstev za obveščanja javnosti je bil v letu 2021 predviden za promocijo občine, turizma in
turističnih potencialov občine kot celote, z vključenimi vsemi deležniki.
V letu 2021 je Občina nadaljevala z izdelavo nove spletne strani oziroma njeno nadgradnjo ter
na podlagi letne pogodbe plačevala redno tehnično vzdrževanje slednje.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
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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 je Občina deloma sofinancirala tudi stroške pogostitev prireditev v
občini Sevnica, ki jih organizirajo društva, zavodi in organizacije.
DRUG SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Med drug splošni material in storitve sodijo stroški nabave državnih in občinskih zastav za
protokolarne namene in obeleževanje državnih in občinskih praznikov, morebitni novi nakup
občinskih zastav za javne zavode, krajevne skupnosti ter stroški izobešanja zastav ob državnih
praznikih in občinskem prazniku v Sevnici in Boštanju.
Iz teh sredstev so se kupila tudi priznanja ob občinskem prazniku Občine Sevnica ter
simbolična darila, ki jih Občina Sevnica izroči mladoporočencem ob poroki v občini Sevnica.
Drug splošni material zajema tudi druge materialne stroške protokola, potrebne ob slovesnostih
v občini Sevnica, katerih organizator oziroma soorganizator je Občina Sevnica (aranžiranje
priložnostnih spominkov in daril, ozvočenja prireditev, ureditev scene, tisk promocijskega
materiala in vabil, plačilo nekaterih storitev za društva ob praznovanju njihovih jubilejev, obiski
starostnikov).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim
proračunom ter vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti je bil v večjem delu dosežen, kar je
razvidno glede na visoko realizacijo proračuna in tekočim izvajanjem zakonskih nalog.
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

64.532 €
8.892 €
12.323 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE
14 . 79 4 €
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
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0403 Druge skupne administrativne službe

14.794 €

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
Dolgoročni cilj zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave,
ažurno objavljanje predpisov in sprememb je bil v celoti dosežen, tudi s pomočjo protokolarnih
dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

14.794 €

Opis podprograma
Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in
drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim
organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov, kar se meri ob koncu leta s številom
protokolarnih dogodkov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč
drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov, kar se meri ob koncu leta s
številom protokolarnih dogodkov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim
organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov je bil v celoti doseženi, upoštevajoč
omejitve in ukrepe zaradi virusa SARS-CoV-2.
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, so bili v celoti doseženi v okviru planiranih
sredstev, upoštevajoč omejitve in ukrepe zaradi virusa SARS-CoV-2.
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04301 Izvedba protokolarnih dogodkov

14.794 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUG SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Stroški drugega materiala in storitev pri izvedbi protokolarnih dogodkov obsegajo nakup
protokolarnih daril, ki jih za namene obdarovanja gostov ob poslovnih in protokolarnih obiskih
izroči župan. Sem sodi nakup grajskega medu, županovega vina in drugih izdelkov lokalnih
proizvajalcev in umetnikov, odkup knjig, ki predstavljajo občino Sevnica ter nakup daril za
najboljše učence.
Med materialne stroške protokola se uvrščajo tudi stroški celotne organizacije občinskega
praznika (organizacija oz. soorganizacija prireditev, osrednja slovesnost).
Občina Sevnica je v letu 2021 naročila posodobitev celostne grafične podobe 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
Letni izvedbeni cilji kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim
organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov, so bili v celoti doseženi v okviru planiranih
sredstev, upoštevajoč omejitve in ukrepe zaradi virusa SARS-CoV-2.
402099 Drugi splošni material in storitve

14.794 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
69 . 79 2 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni program športa v RS
- Letni program športa v občini Sevnica
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

69.792 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
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umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Doseženost cilja se meri s številom sklepov, s katerimi se neprofitnim organizacijam zagotavlja
pogoje za delovanje ter številom morebitnih pripomb neprofitnih organizacij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo ter
spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije, so v celoti
doseženi tudi s transferi neprofitnim organizacijam.

18039003 Ljubiteljska kultura

69.792 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v
razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev ( Uradni
list RS št. 110/08, 32/09)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94,
39/96, 40/97, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09,
22/10, 83/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Doseženost cilja se meri s številom sklepov, s katerimi se neprofitnim organizacijam zagotavlja
pogoje za delovanje ter številom morebitnih pripomb neprofitnih organizacij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom
in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem
stroškov projektov oz. organizacije prireditev. Doseženost cilja se meri s številom sklepov, s
katerimi se neprofitnim organizacijam zagotavlja pogoje za delovanje ter številom morebitnih
pripomb neprofitnih organizacij.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo ter
spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije, so v celoti
doseženi tudi s transferi neprofitnim organizacijam.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica, 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 bilo v celoti doseženo kljub
omejitvam, z zagotovitvijo dodatnih sredstev.

18305 Transferi neprofitnim organizacijam

69.792 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POKROVITELJSTVA
Občina Sevnica v sodelovanju z različnimi društvi in organizacijami organizira prireditve in
dogodke širšega lokalnega pomena. V letu 2021 so bilo promovirani - izvedeni nakupi knjig kot
protokolarno darilo župana ob poslovnih obiskih, izdelan betonski podstavek, kovinske črke in
montaža za dopisni kip dr. Alojza Rebule v Loki pri Zidanem mostu, sponzorstvo vinske trte,
pokroviteljstvo Vinske kraljice na festivalu Modre frankinje in na izboru Županovo vino 2021,
snemanje videospota Pozdravljena, moja Sevnica - ansambla Jarica, izdelava ulične razstave
Narava na Sevniškem, nakup majic, odsevnikov za razne prireditve, planinske karte z okolico,
promocija evropskega tedna mobilnosti.
TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
Občina v sodelovanju z različnimi organizacijami iz te postavke sofinancira organizacijo številnih
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun na drugih postavkah.
Sofinancira se tudi udeležba društev in klubov na tekmovanjih in prireditvah izven meja občine,
izobraževanje kadrov za izvajanje dejavnosti društev, prireditve in akcije, ki pripomorejo k
promociji in ugledu občine, obeležitev obletnic delovanja društev in organizacij, nakup opreme
ter tehničnih in drugih pripomočkov za izvajanje dejavnosti. Organizator teh aktivnosti ni občina,
ampak posamična društva, klubi in organizacije iz Občine Sevnica. Sredstva se dodelijo na
osnovi vloge. V letu 2021 je bilo odobrenih 57 vlog, mednje sodi tudi sofinanciranje ob veselem
decembru - miklavževanje.
Iz tega konta se zagotovijo sredstva za delovanje ZKD in ostalih zvez v občini Sevnica.
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO
Občina Sevnica je dobavila potrebščine Vrtcu Ciciban Sevnica za izdelavo novoletnih voščilnic,
Osnovni šoli Sava Kladnik Sevnica pa zagotovila dodatno pomoč učencem zaradi epidemije.
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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 sredstev v preteklem letu in ocene makroekonomskih
gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica, 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 bilo v celoti doseženo kljub
omejitvam, z zagotovitvijo dodatnih sredstev.
402999 Drugi operativni odhodki

20.317 €

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

48.275 €

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

1.200 €

4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
2.438.887 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE
9. 8 02 €
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

9.802 €

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.
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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 sprememb je v celoti dosežen z objavami v Uradnem listu RS.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

9.802 €

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 občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti. Doseženost
cilja se meri s številom objav splošnih in posamičnih aktov v uradnem glasilu ter s številom
vpogledov na spletno stran Občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno
izvajanje protokolarnih nalog, ki je merljiv ob koncu leta glede na izvedeno in predvideno število
objav predpisov in ukrepov Občine Sevnica. Cilj se meri tudi s številom vpogledov na spletno
stran Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti je v celoti
dosežen z rednimi objavami splošnih in posamičnih aktov v Uradnem listu RS in na spletni
strani Občine Sevnica.
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 je bil v celoti dosežen z rednimi objavami predpisov in ukrepov
Občine Sevnica v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Sevnica.

04401 Oglaševanje občinske uprave

9.802 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA - OBJAVA V URADNEM LISTU
REPUBLIKE SLOVENIJE
Občina je v skladu s Statutom Občine Sevnica v Uradnem listu Republike Slovenije objavljala
svoje splošne in posamične akte, ki jih sprejme občinski svet ter razpise v skladu s pravilniki. Iz
tega konta je plačan tudi po en izvod vsakega izdanega Uradnega lista Republike Slovenije.
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
Letni cilj sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno
izvajanje protokolarnih nalog je bil v celoti dosežen z rednimi objavami predpisov in ukrepov
Občine Sevnica v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Sevnica.
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

9.802 €
1. 9 51 .2 4 1 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1.951.241 €

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 Občinska uprava.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilj zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih
uporabnikov je dosežen v celoti, saj je zagotovljena rednost izplačil ter učinkovitost dela
občinske uprave. Pisnih pritožb zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave
Občine Sevnica ni.
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06039001 Administracija občinske uprave

1.677.447 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje
in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih
uporabnikov. Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave.
Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave
Občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti zakonita in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za
delo občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z
rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe
zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilj zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih
uporabnikov je dosežen v celoti, saj je zagotovljena rednost izplačil ter učinkovitost dela
občinske uprave. Pisnih pritožb zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave
Občine Sevnica ni.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj zagotoviti zakonita in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev je dosežen v celoti z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Pisnih pritožb zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo
občinske uprave Občine Sevnica ni.

06413 Stroški dela občinske uprave

1.217.936 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OSNOVNE PLAČE
Področje plač v lokalni skupnosti urejajo Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o
javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Sevnica, Odlok o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica, Uredba o notranji organizaciji,
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
kolektivne pogodbe ter Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski
upravi občine Sevnica. Na višino plač vplivajo tudi izvedena napredovanja v letu 2020, s
finančnim učinkom od 1.1.2021 dalje, vrnitev delavk s porodniškega dopusta ter nadaljevanje
dela osebe vezano na projekt nova spletna stran, e- vloge in razvoj multimedijske predstavitve.
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.
Na tem kontu so evidentirana izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah skladno s Kolektivno
pogodbo za javni sektor. sredstva za izplačilo slednje je zagotovila Republika Slovenija iz
proračuna države.
REGRES ZA LETNI DOPUST
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Delavcem je bil v letu 2021 izplačan regres za letni dopust v skladu z Aneksom h Kolektivni
pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/2021).
Dodatna sredstva so se zagotovila 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 REDNO DELOVNO USPEŠNOST
Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se je v letu 2021 pričelo z izplačilom
redne delovne uspešnosti. Občina Sevnica izvaja izplačilo delovne uspešnosti kvartalno - vsake
tri mesece, zato so se sredstva za zadnji kvartal zagotovila s sklepom o prerazporeditvi. Skupna
kvota sredstev za redno delovno uspešnost ostaja 2%, nespremenjena.
SREDSTVA ZA NADURNO DELO
Nadurno delo se izplačuje v skladu s predpisi o plačah, sklenjenih pogodbah in odredbah
delodajalca. V letu 2021 je Občina Sevnica vsem zaposlenim izplačala sredstva za nadurno
delo za obdobje petih let skladno z zakonodajo in spremenjeno sodno prakso. Dodatna
sredstva so se zagotovila s sklepom o prerazporeditvi.
JUBILEJNE NAGRADE
V letu 2022 sta bila dva delavca v občinski upravi upravičena do izplačila jubilejne nagrade.
DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Ob uvedbi dela na domu je bil zaposlenim ob tovrstnem delu izplačano nadomestilo za uporabo
lastnih sredstev za delo na domu skladno s sklepom župana.
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA DELO
Prispevki se obračunavajo v skladu s predpisi. V skladu z zakonodajo so vsi zaposleni v javnem
sektorju upravičeni do premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Glede na
višja izplačila plač - dodatek za delo v rizičnih razmerah in nadurno delo, so bili plačani tudi višji
prispevki delodajalca za delo. Dodatna sredstva so se 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
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
Letni cilj zagotoviti zakonita in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev je dosežen v celoti z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Pisnih pritožb zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo
občinske uprave Občine Sevnica ni.
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400000 Osnovne plače

813.371 €

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

119.237 €

400100 Regres za letni dopust

35.700 €

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

29.208 €

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

10.058 €

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

20.697 €

400400 Sredstva za nadurno delo

20.264 €

400900 Jubilejne nagrade

578 €

400999 Drugi izdatki zaposlenim

218 €

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

83.673 €

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

63.858 €

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

5.159 €

401200 Prispevek za zaposlovanje

683 €

401300 Prispevek za starševsko varstvo

974 €

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
14.259 €

06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU

49.574 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Občina Sevnica je na podlagi sklenjene letne pogodbe nabavljala pisarniški material za delo
občinske uprave, občinskega sveta, odborov, komisij,.., in sicer tonerje, potrošni material,
voščilnice, vabila, mini diski za snemanje sej, spirale za vezavo gradiva, ipd. Poraba sredstev je
odvisna od potreb po pisarniškem materialu ter v okviru planiranih sredstev.
ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE
Občina Sevnica je na podlagi sklenjene letne pogodbe skrbela za čiščenje poslovnih prostorov
v občinski stavbi in drugih prostorov v njeni lasti, del stroškov poračuna od najemnikov oziroma
uporabnikov. Poraba sredstev je v okviru planiranih sredstev.
STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV
Elektronsko varovanje zgradbe občinske uprave ter izvajanje rednih obhodov javnih površin,
med drugim tudi parka ob Savi, se plača na podlagi sklenjene letne pogodbe z varnostno
službo. Poraba sredstev je v okviru planiranih sredstev.
ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA
Občina Sevnica je naročnik nekaterih strokovnih publikacij (revija X, podatki AJPES,I) ter
dnevnega časopisja (delo, finance, dnevnik). V letu 2021 Občina ni nabavila druge ustrezne
strokovne literature (zakonodaja, priročniki).
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Iz tega konta se je plača reprezentančni dogodek za Občinsko upravo ob izobraževanju.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
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Iz konta drug splošni material in storitve so bili plačani stroški za material in storitve, ki niso
zajeti v drugih postavkah (tiskanje propagandnega gradiva - mape, žigi, razne table, napisi,
nakup hitrih antigenskih testov, pavšal za reševanje iz dvigala, periodični pregledi dvigal,
deratizacija, nakup razkužil ter pleksi pregrad za na mize, izdelava ključev ter obnova obeležja
NOB v Šentjanžu).
Med druge splošne stroške sodijo tudi stroški varstva pri delu, in sicer stroški zdravstvenih
pregledov zaposlenih, izdelava oziroma novelacije požarnega reda in načrta, vsakoletni stroški
izvedbe evakuacije, izdelave izjave varstva pri delu in ustrezna obdobna izobraževanja. V letu
2021 se je naročil tudi obvezen požarni red in načrt za objekt Loka 17, v katerem se med
drugim nahaja arhiv občinske uprave.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 zakonita in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev je dosežen v celoti z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Pisnih pritožb zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo
občinske uprave Občine Sevnica ni.
402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve

8.355 €
24.084 €

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

2.706 €

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

2.245 €

402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU

157 €
12.027 €
84.138 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Občina kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi elektrika, ki jih del
poračuna nazaj s plačilom obratovalnih stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s
strani Upravne enote Sevnica ter na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne
pisarne Sevnica.
Iz predmetnega konta se plačuje tudi strošek električne energije za objekte na Trgu Svobode
38, Gornje Impolje 4, Loka pri Zidanem mostu 7, bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici,
ribarnice, električne polnilnice pri železniški postaji.
Strošek je nižji od planiranih saj je Občina v letu 2021 uskladila plačila elektrike za nekaj
odjemnih mest glede na upravljanje objektov.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Občina kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi ogrevanje, in sicer
na podlagi Sporazuma o dobavi plina s Plinovodom Sevnica, ki jih del poračuna nazaj s
plačilom obratovalnih stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s strani Upravne enote
Sevnica ter na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne pisarne Sevnica.
Občina plačuje tudi stroške ogrevanja za objekt bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici. Poraba
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stroškov se poračunava iz stroškov najemnin.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE, ODVOZ ODPADKOV
Občina Sevnica kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodijo plačilo vode,
komunalne storitve ter odvoz odpadkov, in ki jih del poračuna nazaj s plačilom obratovalnih
stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s strani Upravne enote Sevnica ter na podlagi
pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne pisarne Sevnica.
Iz predmetnega konta se plačuje tudi strošek komunalnih storitev za objekte na Trgu Svobode
38, Gornje Impolje 4, Loka pri Zidanem mostu 7, bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici ter
strošek vode za območje vrtičkov, javnega WC-ja, odvoz odpadkov iz Lisce ter stroške
komunalnih storitev ribarnice.
TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA
Plačuje se poraba telefona - stacionarnega in mobilnega ter faxa za delo občinske uprave,
občinskega sveta, odborov, komisij, korespondence med državnimi organi in ustanovami,
krajevnimi skupnostmi in občani. Iz te postavke se poravnava tudi strošek dostopa do interneta
ter RTV prispevek. V letu 2021 je Občina zagotovila vsem zaposlenim v občinski upravi
službeni mobilni telefon kot obvezno delovno sredstva, zato je strošek višji od planiranega.
Potrebna dodatna sredstva so se zagotovila s sklepom o prerazporeditvi.
POŠTNINA
Plačilo poštnine po pogodbi za opravljanje poštnih storitev za delo občinske uprave, občinskega
sveta, odborov, komisij, krajevnih skupnosti. Strošek se plačuje glede na uporabo storitev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana
makroekonomskih gibanj.

na

podlagi

preteklih

stroškov,

novih

dejstev

in

ocene

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj zagotoviti zakonita in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev je dosežen v celoti z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Pisnih pritožb zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo
občinske uprave Občine Sevnica ni.
402200 Električna energija

29.040 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

14.469 €

402203 Voda in komunalne storitve

4.812 €

402204 Odvoz smeti

9.933 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

12.663 €

402206 Poštnina in kurirske storitve

13.221 €

06423 Prevozni stroški in storitve OU

11.448 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA
Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški goriva za uporabo službenih vozil (VW Golf 5,
VW Golf 7, Renault Clio in Dacia Duster).
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL
Iz te postavke se plačujejo stroški vzdrževanja službenih vozil občine, in sicer popravila in
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čiščenja. Stroški so iz leta v leto različni, glede na potrebe vzdrževalnih del.
Iz tega konta se plačujejo tudi stroški vzdrževanja vozila, ki je v uporabi zavoda Sopotniki.
PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL
Iz te postavke se plačajo stroški registracije za vsa službena vozila.
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA
Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški kasko zavarovanja službenih vozil ter vozil,
danih v upravljanje Centru za socialno delo Sevnica za izvajanje službe pomoči na domu ter za
izvajanje projekta Sopotniki.
STROŠKI NAKUPA VINJET
Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški nakupa vinjet za vsa službena vozila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj zagotoviti zakonita in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev je dosežen v celoti z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Pisnih pritožb zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo
občinske uprave Občine Sevnica ni.
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

3.409 €

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

2.303 €

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

06424 Izdatki za službena potovanja OU

711 €
4.585 €
440 €
614 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE
Izdatki za službena potovanja obsegajo stroške dnevnic, potne stroške, stroške parkiranja ter
stroške javnega prevoza za službena potovanja, ki se izplačujejo v skladu s predpisi ter po
predhodnem nalogu delodajalca (seminarji, terenske obravnave, oglediI). Vsi stroški so bili v
okviru 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
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj zagotoviti zakonita in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev je dosežen v celoti z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Pisnih pritožb zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo
občinske uprave Občine Sevnica ni.
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402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi

32 €
512 €

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

55 €

402499 Drugi izdatki za službena potovanja

15 €

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU

257.611 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RAČUNALNIŠKE STORITVE
Občina Sevnica je za prenos osnovnih sredstev iz evidenc krajevnih skupnosti v evidence
Občine Sevnica naročila storitev podjetju Cadis, za kar so se s sklepom o prerazporeditvi
zagotovila potrebna sredstva.
RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE
Izvedba revizije poslovanja proračunskih uporabnikov je določena z zakonom. Na tem kontu se
zagotovijo sredstva za izvedbo revizije poslovanja Občine Sevnica, krajevnih skupnosti in javnih
zavodov v letu 2020 (opravljenih je bilo 14 revizij).
TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV
Občina Sevnica je tekoče plačevala obratovalne stroškov za stanovanje ter manjša vzdrževalna
dela na objektu - stanovanju v Novem Gradu (nove blazine za stole, plin, wc deska, čistila).
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE
Občina Sevnica ima s podjetjem SPERT sklenjeno pogodbo o zakupu namestitvenih kapacitet v
Novigradu v skladu s hrvaško zakonodajo, saj Občina Sevnica sama ne more oddajati
počitniških kapacitet. Poraba konta je odvisna glede na rabo stanovanja).
ODŠKODNINE ZARADI SODNIH POSTOPKOV
Občina Sevnica je v letu 2021 izplača dve odškodnini po pravnomočnih sodnih postopkih, in
sicer 74.830,17 EUR po Sodbi Višjega sodišča v Ljubljani, Pg 2462/2019, v zadevi Geoplin
d.o.o. glede vlaganj v plinovodno omrežje ter 52.117,72 EUR Republiki Sloveniji, zanjo
Ministrstvu za javno upravo po sklenjeni sodni poravnavi pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, VII
Pg 2228/2019 z dne 20.5.2021 glede zadeve OŠO.
PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV
Občina Sevnica za potrebe izvedbe protokolarnih dogodkov sklene s posamezniki pogodbo za
izvedbo avtorske storitve, ki se izplačajo preko Avtorske agencije za Slovenijo. V letu 2021 je
bila sklenjena ena avtorska pogodba za fotografiranje slavnostne seje Občinskega sveta
Občine Sevnica, obdelavo fotografij in oddajo na digitalnem mediju.
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
Iz tega konta se na podlagi sklenjene pogodbe poravna storitve spremstva na porokah,
organizacije zlatih porok in druge podobne storitve.
PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA
Občina Sevnica vsako leto odobri dijakom in študentom opravljanje obvezne prakse, za kar se
jim izplača mesečna nagrada skladno z zakonom. Glede na veje število izobraževanj študentov,
je Občina zagotovila dodatna potrebna sredstva s sklepom o prerazporeditvi.
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.
Občina Sevnica je v začetku leta 2021 na podlagi internega razpisa skladno s Pravilnikom o
izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju na Občini Sevnica trem zaposlenim
sofinancirala dodatno izobraževanje, skupaj v znesku 1.500 EUR.
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SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV,
NOTARJEV IN DRUGIH
V tej postavki so zajeti predvsem stroški storitev notarja, med katere sodijo overitve listin,
notarske potrditve pogodb ter notarski zapisi.
V nekaterih zahtevnejših zadevah se je občina poslužila tudi pridobitve pravnih mnenj in storitev
odvetnika (za sestavo tožb in drugih pisanj, zastopanje na sodiščih, zadeve Cerod, OŠO,
Geoplin). Pooblaščenec pred okrožnimi, višjimi in Vrhovnim sodiščem je lahko le odvetnik.
Občina Sevnica je v letu 2021 v skladu z zakonodajo v primeru prodaje občinskega premoženja
pridobila cenitve nepremičnin s strani sodnega cenilca. Prav tako občina pridobiva cenitve za
določitev odškodnine za služnosti oziroma odkup zemljišča za gradnjo komunalne
infrastrukture, kjer dogovor z lastniki ni mogoč.
V letu 2021 je bila plačana tudi finančna pomoč in svetovanje na področju obračunavanja DDV.
PLAČILA BANČNIH STORITEV
Kriti je potrebno stroške provizije banki za opravljene storitve pri izplačilu plač ter vodenju
gotovinskega računa. Iz tega konta se krije tudi strošek inštalacije in najemnina za POS
terminal, provizije za plačevanje s karticami, članarina za plačevanje z kartico mastercard ter
odprtje in vodenje gotovinskega računa z ničelnim stanjem.
STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV
Občina krije provizijo davčnemu uradu za opravljene storitve ter plačilo davka na promet
nepremičnin glede na sklenjene pravne posle.
PRISPEVEK ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV PO ZZRZI
V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in Uredbo o določitvi
kvote za zaposlovanje invalidov je Občina Sevnica dolžna zaposlovati najmanj 1 invalida. V
preteklih letih je na Občini Sevnica zaradi izpolnitve kvote delo opravljal delavec zaposlen v
podjetju INDE d.o.o. na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju s podjetjem. Zaradi dobrega
sodelovanja z delavcem in potrebe po opravljanju spremljajočih administrativnih del, pomoč v
sprejemni pisarni in arhiviranju, izvajanje tehničnih del, je sodelovanje s podjetjem INDE d.o.o.
iz Sevnice potekalo tudi v letu 2021.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Med druge operativne odhodke sodijo drugi stroški, ki jih ni možno razporediti na druge
postavke (zavarovanje ARAG, objave podatkov Občine Sevnica v Poslovnem imeniku
Slovenije, Telefonskem imeniku Slovenije, oglasni prostor TS media, druge spletne objave,
odklop električne energije, vode z objektov v Tržišču, na Velikem Cirniku, storitev določanja
namenske rabe za vrednotenje nepremičnin, vodenje energetskega knjigovodstva za javne
objekte, nakup cilindričnih vložkov za vse mrliške vežice v občino, slednje službenih vozil,
deratizacija, plačilo stroškov degradacije in uzurpacije prostoraI).
Iz tega konta se plača tudi članarina vključenosti Občine Sevnica v Skupnost občin Slovenije.
NEGATIVNE OBRESTI EZR
Občina Sevnica je s 1. marcem 2021 zaprla Enotni zakladniški račun (EZR) Občine Sevnica in
se vključila v EZR držav, do takrat se je iz tega konta mesečno plačevalo negativne obresti
enotnega zakladniškega računa.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 zagotoviti zakonita in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev je dosežen v celoti z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Pisnih pritožb zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo
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občinske uprave Občine Sevnica ni.
402007 Računalniške storitve
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

1.171 €
17.501 €

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

1.909 €

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

5.034 €

402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov
402901 Plačila avtorskih honorarjev
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

126.948 €
286 €
1.322 €
914 €
6.716 €

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in
drugih
39.213 €
402931 Plačila bančnih storitev
402937 Stroški davčnih postopkov

631 €
7.904 €

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

23.431 €

402999 Drugi operativni odhodki

19.551 €

4029992 negativne obresti ezr

06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa

5.081 €
56.125 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFER OBČINI KRŠKO ZA DELOVANJE SPO
Sredstva za delo Medobčinskega inšpektorata - SPO zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih
proračunih v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin
ustanoviteljic (Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica). Po ključu delitve je znašal
delež Občine Sevnica 23,59 %.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz Odloka o ustanovitvi Medobčinskega
inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice,
Krško, Radeče in Sevnica, zakonodaje na področju javnih uslužbencev in sistema plač v
javnem sektorju, sistemizacije delovnih mest ter finančnega načrta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj zagotoviti zakonita in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev je dosežen v celoti z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Pisnih pritožb zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo
občinske uprave Občine Sevnica ni.
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413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

56.125 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
273.794 €
Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih
sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave ter
organov občine. Pri izvedbi vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik
uporabi kakovost in obseg izvedbe posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe
zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo ustreznih delovnih prostorov in opreme za delo občinske
uprave Občine Sevnica
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in
obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu. Pri izvedbi
vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in obseg izvedbe
posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo
ustreznih delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje občinske
uprave ter organov občine je dosežen. Izvedena so bila vsa tekoča vzdrževalna in planirana
investicijsko vzdrževalna dela. Pisnih pritožb zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo ustreznih
delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica ni bilo.
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 v celoti dosežen. Izvedena so bila vsa tekoča vzdrževalna in planirana investicijsko
vzdrževalna dela. Pisnih pritožb zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo ustreznih delovnih prostorov
in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica ni bilo.

06440 Vzdrževanje objektov in opreme

231.493 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV
Občina Sevnica glede na pripadajoče deleže kot lastnica plačuje tekoče stroške upravljanja
prostorov v TPC, Prešernova ulica 1, za objekte v upravljanju krajevnih skupnosti ter plačevanje
rezervnega sklada.
Na tem kontu so zajeta tudi redna vzdrževalna dela na objektih v lasti Občine, kot so popravila
sanitarij, pleskanje pisarn, zamenjava radiatorskih ventilov.
Iz tega konta je bila plačana izvedena ureditev vetrolova stavbe OU (izvedba nadstreška,
elektroinstalacije, dobava IR panela in pleskarska dela), prenova sanitarij na sedežu Krajevne
skupnosti Primož, ureditev elektro instalacij, zamenjava luči in reflektorje v kulturni dvorani
Krmelj, obnova fasade na objektu Arto, sanacija fasade in žlebov na objektu KD Loka, krovsko
kleparska dela na objektu Razbor, celovita preureditev pisarn sedeža Krajevne skupnosti
Studenec in Loka (slednje plačilo v letu 2022).
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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
poravnale zavarovalne premije za objekte, s katerimi upravljajo krajevne skupnosti.
TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME
Občina ima na podlagi sklenjene pogodbe zagotovljeno izvajanje vzdrževanje računalnikov ter
serverjev, stroški so odvisni od potrebnih vzdrževalnih del ter posodobitev.
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME
Kot strošek vzdrževanja opreme se upoštevajo potrebna popravila in vzdrževanje opreme v lasti
občine, servisiranje fotokopirnega stroja, tiskalnikov, vzdrževanje telefonske centrale,
servisiranje centralne napeljave, dvižne ploščadi in dvigala v Loki.
TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME
Občina ima na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem zagotovljeno izvajanje vzdrževanja
licenčnega računovodske programske opreme programa CADIS, programske opreme za
upravno poslovanje ODOS, vzdrževanje in nadgradnjo programa TerraGIS, programa enotnega
vpisa otrok v vrtce Provrtec, dostop do PISO, Autocad ter druge. Iz tega konta se je plačala tudi
storitev priprave podatkov za NUSZ ter postopek javne razgrnitve slednjih, za kar so se dodatno
zagotovila sredstva s prerazporeditvijo.
NAJEM STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME
Občina Sevnica ima sklenjeno pogodbo za najem treh večfunkcijskih naprav, saj je najem za
Občino cenejši od nakupa opreme. Znesek najema vsebuje strošek rednega vzdrževanja
opreme in strošek vseh porabljenih kartuš.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV
Sredstva na kontu investicijskega vzdrževanja občinskih objektov so bila namenjena zamenjavi
oken in vrat na objektu Kvedrova 8 v Sevnici, ureditvi prostora za društva na sedežu Krajevne
skupnosti Tržišče (elektroinštalacije in obrtniška dela), ureditvi sanitarnih prostorov in kuhinje v
objektu na Češnjicah, za krovska dela na objektu vaškega mladinskega prostora na Artu,
ureditev novega ogrevanja na sedežu Krajevne skupnosti Blanca, izvedbi hidroizolacije in
sušilnega kanala objekta Glavni trg 19 ob državni cesti ter izgradnji predelne stene v Loki 17.
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
Sredstva so se tudi namensko porabila glede na predloge participativnega proračuna, in sicer:
- za vaški mladinski prostor Arto je Občina Sevnica kupila pisarniško pohištvo za urejen
mladinski prostor (1.900,00 EUR);
- za ureditev društvenega prostora Kolonija 54 je Občina Sevnica zamenjala okna na zadnjem
delu objekta ter renovirala glavna vhodna vrata in okno ( 4.500,00 EUR);
- za dokončno ureditev društvenega prostora v Tržišču je Občina Sevnica kupila gospodinjske
aparate za AKŽ Tržišče(5.000,00 EUR).
PROTIHRUPNI UKREPI - STRELIŠČE RADNA
Novogradnja, Investicijski nadzor ter Načrti in druga projektna dokumentacija
Občina Sevnica z Ministrstvom za notranje zadeve ni uspela uskladiti sporazuma v zvezi
izgradnje protihrupne zaščite na strelišču Izem na Radni. Predstavljena je bila možnost uvedbe
dušilcev na strelnem orožju, skladno s spremembo zakona o orožju. Predlagana je uvedba
slednjih ter izvedba novih meritev. Aktivnosti v zvezi izgradnje protihrupne zaščite bi sledile
novim izsledkom meritev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0010 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV
OB110-21-0006 - PROTIHRUPNI UKREPI - STRELIŠČE RADNA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb s ponudniki ter preteklih stroškov in
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ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
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 skoraj v celoti dosežen. Izvedena so bila vsa tekoča vzdrževalna in planirana
investicijsko vzdrževalna dela. Pisnih pritožb zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo ustreznih
delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica ni bilo. Razen investicije
na Strelišču Izem na Radni, zaradi spremenjene zakonodaje, je bil plan vzdrževanja objektov
izpolnjen.
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

54.789 €

402504 Zavarovalne premije za objekte

20.870 €

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

5.953 €

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

3.693 €

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
402604 Najem strojne računalniške opreme

OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

06441 Nakup osnovnih sredstev

51.400 €
2.675 €
92.114 €
92.114 €
35.078 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
V letu 2021 so se izvedle preureditev pisarniškega pohištva v stavbi OU, izdelava nosilca za
blagajno ter izvedel nakup 175 novih stolov za večnamenski dom Razbor.
NAKUP PISARNIŠKE OPREME
Občina je v letu 2021 izvedla nakup nove opreme zaradi dotrajanosti le-te za zaposlene v
občinski upravi ( treh stolov in fotoaparata Sony).
NAKUP RAČUNALNIKOV
Občina je v letu 2021 nakupila računalniške opreme le za zamenjavo dotrajanih računalnikov
(enega tiskalnika, dveh monitorjev, uničevalca opreme, spletne kamere, tipkovnice, miške).
Izvedla se je tudi nadgradnja prostora na strežniku ter kupil nov mobilni terminal za popis
osnovnih sredstev.
NAKUP OPREME ZA HLAJENJE
Občina Sevnica je v letu 2021 kupila klimatsko napravo za prostor serverja v lasti Občine
Sevnica, zaradi dotrajanosti le-te ter razvlaževalnik prostorov - rekuperator v novo urejenih
prostorih Trškega dvorca.
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Občina Sevnica je v letu 2021 zagotovila vsem zaposlenim službeni mobilni telefon kot obvezno
delovno sredstvo. Sredstva za nakup so se dodatno zagotovila s sklepom o prerazporeditvi.
NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME
Občina Sevnica je v letu 2021 kupila licenčno programsko opremo za plačevanje upravne takse
ter za povezavo programa za upravno poslovanje ODOS s finančnim programom CADIS.
NAKUP VOZILA ZA OU
V letu 2021 je Občina Sevnica naročila novo službeno vozilo, vendar zaradi razmer na trgu v
povezavi s corona krizo slednjega še ni prejela.
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NAKUP GASILNIH APARATOV
Ob vsakoletnih pregledih gasilnih aparatov skladno z Zakonom o varstvu pred požarom se
ugotovi potreba po zamenjavi dotrajanih aparatov. Dobavljen je bil en nov gasilni aparat.
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,
OB110-13-0026 - NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME,
OB110-13-0065 - NAKUP VOZILA ZA OU,
OB110-15-0025 - NAKUP GASILNIH APARATOV;
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 obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri
delu je bil v celoti dosežen tudi z nakupi potrebnih osnovnih sredstev.

OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
420200 Nakup pisarniškega pohištva

OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME
420201 Nakup pisarniške opreme

OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV
420202 Nakup strojne računalniške opreme

OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

6.743 €
6.743 €
4.120 €
4.120 €
8.969 €
8.969 €
7.907 €

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

7.907 €

OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

4.973 €

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

OB110-13-0026 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME
420703 Nakup licenčne programske opreme

OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV
420233 Nakup gasilske opreme

4.973 €
2.318 €
2.318 €
49 €
49 €
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06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

7.222 €

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 2020, 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 z izvajanjem rednega
vzdrževanja in obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri
delu je bil v celoti dosežen tudi s plačilom nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

16 PROSTORSKO PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

7.222 €

IN

STANOVANJSKO
47 7 .8 4 5 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da
premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in
s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN)
banka cestnih podatkov
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje,
infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega
prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko
zakonodajo. OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in določil nova merila in
pogoje za posege v prostor. Skladno z banko cestnih podatkov zagotoviti uskladitev
katastrskega stanja glede na trase cest.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

69.985 €

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.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in določil nova merila in pogoje za
posege v prostor. Skladno z banko cestnih podatkov zagotoviti uskladitev katastrskega stanja
glede na trase cest.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Skladno z banko cestnih podatkov zagotoviti uskladitev katastrskega stanja glede na trase cest.
Cilj se meri s številom izvedenih oziroma uspešno končanih geodetskih odmer glede na število
naročenih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in določil nova merila in pogoje za
posege v prostor. Dolgoročni cilj zagotoviti uskladitev katastrskega stanja glede na trase cest
skladno z banko cestnih podatkov se vsako leto izpolnjuje.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

69.985 €

Opis podprograma
Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih
zemljišč in objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora,
Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon
o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so: čim boljše evidentiranje javne komunalne infrastrukture,
vodenje zakonsko predpisanih evidenc, vris javne komunalne infrastrukture v geodetske
evidence ter na podlagi urejenih evidenc izvajati ustrezno prostorsko politiko. Skladno z banko
cestnih podatkov zagotoviti uskladitev katastrskega stanja glede na trase cest. Cilj se meri s
številom izvedenih oziroma uspešno končanih geodetskih odmer glede na število naročenih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina Sevnica bo v naslednjem letu v skladu z letnim planom nadaljevala s postopki odmere
občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, kjer je neusklajeno stanje. Izvajali se bodo
tudi drugi potrebni geodetski postopki v okviru občinskih investicij (geodetski posnetki, potrebne
odmere, ureditve mej). Cilj se meri s številom izvedenih oziroma uspešno končanih geodetskih
odmer glede na število naročenih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji podprograma so: čim boljše evidentiranje javne komunalne infrastrukture,
vodenje zakonsko predpisanih evidenc, vris javne komunalne infrastrukture v geodetske
evidence ter na podlagi urejenih evidenc izvajati ustrezno prostorsko politiko. Skladno z banko
cestnih podatkov zagotoviti uskladitev katastrskega stanja glede na trase cest. Cilj se vsako leto
postopoma dosega.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Občina Sevnica je v preteklem letu v skladu z letnim planom nadaljevala s postopki odmere
občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, kjer je neusklajeno stanje. Izvajali so se tudi
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drugi potrebni geodetski postopki v okviru občinskih investicij (geodetski posnetki, potrebne
odmere, ureditve mej). Cilj je bil v celoti dosežen s porabo vseh sredstev za geodetske storitve
ter glede na 95 % uspešno končanih geodetskih odmer glede na število naročenih.

16459 GEODETSKE STORITVE

69.985 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE IN CENITVE
Občina Sevnica je v letu 2021 preko izbranega izvajalca geodetskih storitev za urejanje odmer
cest ter za izvedbo potrebnih geodetskih zadev ob investicijah (geodetski načrti, nove izmere
po končani investiciji) zaključila 60 geodetskih postopkov, od tega 46 geodetskih odmer cestne
oziroma druge komunalne infrastrukture, 10 geodetskih načrtov ter tri postopke evidentiranja
podatkov v katastru stavb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča za geodetske storitve so oblikovana na podlagi preteklih stroškov, predvidenega
obsega geodetskih postopkov ter ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina Sevnica je v preteklem letu v skladu z letnim planom nadaljevala s postopki odmere
občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, kjer je neusklajeno stanje. Izvajali so se tudi
drugi potrebni geodetski postopki v okviru občinskih investicij (geodetski posnetki, potrebne
odmere, ureditve mej). Cilj je bil v celoti dosežen s porabo vseh sredstev za geodetske storitve
ter glede na 95 % uspešno končanih geodetskih odmer glede na število naročenih.
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

1603 Komunalna dejavnost

69.985 €
75.120 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne
službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
Odlokom, in sicer vso potrebno infrastrukturo, opremo in kadrovske pogoje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj programa je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne
službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
Odlokom, in sicer ustrezno sanirati infrastrukturo za izvajanje pokopališke dejavnosti.
Zastavljeni cilj se meri z izvedbo planiranih dejavnosti v okviru razpoložljivih sredstvih, z
realizacijo letnega plana ter morebitnimi pritožbami uporabnikov gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj programa vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne službe
pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter Odlokom, in
sicer vso potrebno infrastrukturo, opremo in kadrovske pogoje ni bil v celoti dosežen, saj se
gradnja nove mrliške vežice na Velikem Cirniku ni izvedla..

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

75.120 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški
pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Odlok
pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne
službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
Odlokom, in sicer vso potrebno infrastrukturo, opremo in kadrovske pogoje. Zastavljeni
dolgoročni cilj se meri z realizacijo dolgoletnega plana ter morebitnimi pritožbami uporabnikov
gospodarske javne službe - pokopališke dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske
javne službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
Odlokom, in sicer ustrezno sanirati infrastrukturo za izvajanje pokopališke dejavnosti.
Zastavljeni cilj se meri z izvedbo planiranih dejavnosti v okviru razpoložljivih sredstvih, z
realizacijo letnega plana ter morebitnimi pritožbami uporabnikov gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj podprograma vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne
službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
Odlokom, in sicer vso potrebno infrastrukturo, opremo in kadrovske pogoje je bil delno dosežen,
saj se gradnja mrliške vežice na Velikem Cirniku ni izvedla. O morebitnih pritožbah uporabnikov
gospodarske javne službe - pokopališke dejavnosti s strani upravljavca nismo bili obveščeni.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni izvedbeni cilj podprograma vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne
službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
Odlokom, in sicer ustrezno sanirati infrastrukturo za izvajanje pokopališke dejavnosti ni bil v
celoti dosežen, saj se gradnja mrliške vežice na Velikem Cirniku in izgradnja žarnega zidu v
Tržišču ni izvedla. O morebitnih pritožbah uporabnikov gospodarske javne službe - pokopališke
dejavnosti s strani upravljavca nismo bili obveščeni.

16407 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

75.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
Občina Sevnica je na podlagi sporazuma z Občino Krško zagotovil znesek v višini 10.000 EUR
za tekoče vzdrževanje mrliške vežice v Stranjah, kjer so pokopani tudi občani občine Sevnica.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE VEŽIC IN POKOPALIŠČ
Občina Sevnica je v letu 2021 izvedla naslednja investicijsko vzdrževalna dela: na objektu
mrliške vežice Gabrijele (prenova kuhinje),
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v Loki pri Zidanem Mostu (izvedba kamnoseških del in montaža tlaka pod pokritim platojem) ter
ureditev prostora za raztros pepela na pokopališču v Boštanju.
Sanacija objekta mrliške vežice v Sevnici zaradi posedanja in plazenja terena ter nakup
kuhinjske niše za mrliško vežico Studenec se nista izvedli zaradi premalo zagotovljenih
sredstev glede na pridobljene ponudbe.
INVESTICIJSKI NADZOR
Za novi investiciji v Tržišču in Velikem Cirniku bo potreben nadzor nad deli, ki se zaradi zamika
pričetka z deli niso porabila.
IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK
Novogradnje
Občina Sevnica je v letu 2021 skupaj z Elektrom Celje d.o.o. izvedla prestavitev TP postaje na
Velikem Cirniku.
Gradbenega dovoljenja za izgradnjo mrliške vežice Veliki Cirnik Občina Sevnica še ni prejela,
zato se izbor izvajalca ter dela niso začela.
Načrti in druga projektna dokumentacija
V letu 2021 se je plačala dokumentacija za prestavitev TP postaje.
IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU
Novogradnje
Občina Sevnica je v letu 2021 planirala po pridobljenem gradbenem dovoljenju (rok za izdelavo
DGD in PZI dokumentacije je konec marca 2021) izbrati izvajalca izgradnje žarnega zidu na
pokopališču v Tržišču ter dela zaključiti do konca leta 2021. Postopek izdaje gradbenega
dovoljenja se je zaradi vključitve stranskih udeležencev podaljšal. Upravna enota Sevnica
gradbenega dovoljenja še ni izdala.
Načrti in druga projektna dokumentacija
Za izgradnjo žarnega zidu je bila na Upravno enoto Sevnica oddana vsa dokumentacija za
gradbeno dovoljenje, zato je strošek slednje plačan.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-19-0030 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ
OB110-20-0004 - IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK
OB110-20-0005 - IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU
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
Letni izvedbeni cilj podprograma vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne
službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
Odlokom, in sicer ustrezno sanirati infrastrukturo za izvajanje pokopališke dejavnosti ni bil v
celoti dosežen, saj se gradnja mrliške vežice na Velikem Cirniku in izgradnja žarnega zidu v
Tržišču ni izvedla. O morebitnih pritožbah uporabnikov gospodarske javne službe - pokopališke
dejavnosti s strani upravljavca nismo bili obveščeni.
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402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

10.000 €

OB110-19-0030 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

43.672 €
43.672 €

OB110-20-0004 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

13.433 €

420401 Novogradnje

5.991 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

7.442 €

OB110-20-0005 IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU 8.015 €
420401 Novogradnje

4.500 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

3.515 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
332.740 €
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).
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v proračunu za tekoče
leto in v NRP.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16069002 Nakup zemljišč
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Sevnica potrebuje za izvedbo investicij v
javno infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura) se vsako
leto postopno dosega glede na razpoložljiva sredstva in dogovore o nakupu zemljišč.

16069002 Nakup zemljišč

332.740 €

Opis podprograma
Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč
povezani s konkretnim projektom.

v primerih, ko nakupi še niso

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o
evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju
,Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o
stavbnih zemljiščih;
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Sevnica potrebuje za izvedbo investicij
v javno infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura).
Uspešnost cilja se meri z izvedenimi uspešnimi planiranimi odkupi, ki se opravi s poročilom o
realizaciji načrta ravnanja s premoženjem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v proračunu za tekoče
leto in v NRP. Uspešnost cilja se meri z izvedenimi uspešnimi planiranimi odkupi, ki se opravi s
poročilom o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Sevnica potrebuje za izvedbo investicij v
javno infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura) se vsako
leto dosega glede na razpoložljiva sredstva in uspešno izvedene planirane odkupe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v proračunu za tekoče
leto in v NRP, je delno dosežen, saj del odkupov, zaradi neuspešnih dogovorov ali
nedokončanih predhodno potrebnih geodetskih postopkov, ni izvedenih.

16460 NAKUP ZEMLJIŠČ

332.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI
Ob sklenitvi pogodb o ustanovitvi služnostnih pravic za projekte izgradnje javne infrastrukture
mora Občina plačati tudi potrebne odškodnine zaradi posegov na zemljišča, in sicer Republiki
Sloveniji, Direkciji RS za vode. Občina Sevnica je na podlagi sporazuma z Republiko Slovenijo,
Direkcijo RS za infrastrukturo plačnica odškodnin oziroma nadomestil ob rekonstrukciji
regionalne ceste Tržišče - Hotemež.
NAKUP ZEMLJIŠČ
Na tej postavki so se zagotovila sredstva za nakupe zemljišč ob odmerah cest, ko se urejajo
neurejena dejanska stanja s katastrom ali ob investicijskih posegih.
Iz te postavke so bili izvedeni tudi naslednji nakupi:
- nakup oziroma menjava zemljišč v območju nadvoza čez trebanjsko železnico na Savski cesti,
- nakup zemljišč za infrastrukturo na območju OPPN sveti Križ,
- nakup zemljišča pri ZP Krmelj - Inkos d.o.o. Sevnica,
- nakup objekta Veliki Cirnik 2,
- nakup objekta zaradi ureditve javne poti v Podborštu.
- nakup zemljišč na Čanju (razširitev cestnega telesa lokalne ceste) ter
- nakup objekta Tržišče 31 s pripadajočim zemljišč (plačilo prvi obrok).
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
Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v proračunu za tekoče
leto in v NRP, je delno dosežen, saj del odkupov, zaradi neuspešnih dogovorov ali
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nedokončanih predhodno potrebnih geodetskih postopkov, ni izvedenih.
402799 Druge odškodnine in kazni

6.393 €

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ

326.347 €

420600 Nakup zemljišč

4002 ODDELEK ZA FINANCE
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

326.347 €
698.022 €
69 8 .0 2 2 €

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

698.022 €

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
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za finance.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Gospodarnost in učinkovitost je zagotovljena v celoti, saj so sredstva porabljena za projekte z
daljšo življenjsko dobo kot je doba odplačevanja kredita, kreditna pogodba pa ne vsebuje
obresti (državni kredit) oziroma so najmanjše možne (bančni kredit).

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje
698.022 €
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,
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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
Dolgoročni cilji so doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Gospodarnost in učinkovitost je zagotovljena v celoti, saj so sredstva porabljena za projekte z
daljšo življenjsko dobo kot je doba odplačevanja kredita, kreditna pogodba pa ne vsebuje
obresti (državni kredit) oziroma so najmanjše možne (bančni kredit).

22401 Plačilo obresti bankam

30.718 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILA OBRESTI BANKAM
Izkazana je vrednost sredstev, ki so bila namenjena plačilu obresti v letu 2021, 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.
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
Bili smo uspešni, saj smo pravočasno in v celoti sledili amortizacijskim načrtom.
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam

30.718 €
452.662 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ODPLAČILO GLAVNIC DOLGOROČNIH KREDITOV
Odplačevanje kreditov mora teči nemoteno, tu so izkazana sredstva za plačilo vseh glavnic v
letu 2021 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.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Bili smo uspešni, saj smo pravočasno in v celoti sledili amortizacijskim načrtom.
550101 ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM - DOLGOROČNI KREDITI452.662 €

22422 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu
214.642 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ODPLAČILO GLAVNIC DOLGOROČNIH KREDITOV
V preteklih letih smo črpali brezobrestni državni kredit za gradnjo infrastrukture in na tem kontu
izkazujemo odplačila v letu 2021.
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
Bili smo uspešni, saj smo izpolnjevali pogodbene obveznosti.
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti

214.642 €

4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 6 . 7 8 2 . 2 7 0

€

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
36 0 .1 8 7 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru
naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z
zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Sevnica. Resolucija o
nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2009 do 2015.
(od 2016-2022 je v pripravi)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o
zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu
cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo
življenje varnejše in kakovostnejše.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
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0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

360.187 €

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 na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so doseženi.
Upoštevana so določila Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in Odloka o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Sevnica.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

38.107 €

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
Z rednim usposabljanjem in nabavo opreme se sledi dolgoročnim ciljem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Sredstva za izvajanje programov so se porabila gospodarno, izvajanje programov pa je bilo
učinkovito.
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07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito

4.971 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA
Planirana sredstva so se namenila za nabavo osnovne zaščitne opreme potrebne za opremo
enot CZ, ki izhaja iz Uredbe o organiziranju in opremljanju enot in drugih operativnih sestavov
Civilne zaščite (Ur.l. RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) in Odloka o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št.78/09).Na osnovi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 –
ZNOrg ) je občina dolžna izvajati naloge. Občina zagotavlja sredstva na osnovi sklenjenih
pogodb o opravljanju nalog ZRP (Potapljaško društvo Vidra, potapljači PGD Sevnica,Planinsko
društvo Lisca Sevnica, Radio klub Sevnica). (4.751,64 EUR)
NAKUP OS ZA ZIR
Planirala se je nabava opreme za zaščito in reševanje za nemoteno delovanje OŠCZ in ekip v
sestavu CZ občine Sevnica v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Ur l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), Uredbo o
organiziranju in opremljanju enot in drugih sestavov Civilne zaščite (Ur.l.RS št 92/07, 54/09,
23/11 in 27/16) in Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine
Sevnica (Ur.l.RS št.78/09). Za te potrebe je bil nakupljen material za potrebe zaščite ob pojavu
COVID 19 (219,60 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
Izvršene so bile vse naloge. Ocena uspeha pri doseganju ciljev je zato pozitivna.
402199 Drugi posebni materiali in storitve

OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR
420299 Nakup druge opreme in napeljav

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito

4.752 €
220 €
220 €
22.636 €

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). V postavki so
zagotovljena sredstva za plačilo refundacij plač za pripadnike različnih sestavov v sistemu ZiR v
času usposabljanj in intervencij. V postavki so tudi stroški za opravljanje zdravniških pregledov
za 100 operativnih gasilcev v okviru GZ Sevnica. Sredstva se zagotavljajo v skladu s Pogodbo
o opravljanju javne gasilske službe št. 82000-0021/2005, Zakonom o gasilstvu (ZGas-UPB1)
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(Ur.l. RS št.113/05)
in Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih
gasilcev (Uradni list RS, št. 65/07, 80/08, 9/11 in 69/15) (22.636,11 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Na osnovi letnega plana usposabljanj enot in organov CZ, ki se izvaja na področju občine
Sevnica in v izobraževalnem centru na Igu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izvedena so bila usposabljanja po načrtu. Prav tako pa so bile plačane vse obveznosti glede
zdravniških pregledov za operativne gasilce.
402999 Drugi operativni odhodki

07404 Študije na področju civilne zaščite

22.636 €
10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Občina Sevnica je v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - UPB
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in v skladu z
določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16,
26/19) dolžna izdelati načrte ZiR za posamezne vrste nesreč, ki izhajajo iz Ocene ogroženosti
za občino Sevnica, ki je tudi osnova za izdelavo načrtov zaščite in reševanja. V proračunskem
letu 2021 so se prenavljali in ažurirali dosedanji že sprejeti načrti ZiR v skladu z prioritetami
glede na ogrožanje. (10.500 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0011 - IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Priloge in obstoječi načrti ZRP so bili ažurirani.

OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA10.500 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

10.500 €
322.080 €

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.
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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 sistema ZRP se zagotavlja pripravljenost in opremljenost sil in sestavov,
ki delujejo v sistemu. Financiranje poteka nemoteno.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Z sredstvi namenjenimi za financiranje sistema zaščite, reševanja in pomoči se je ravnalo
gospodarno, izvedene pa so bile vse naloge, ki so bile predvidene.

07411 Delovanje Občinske gasilske zveze

236.849 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE (DELOVANJE OBČINSKE GASILSKE ZVEZE)
Sofinanciranje gasilske javne službe v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg).
Obveznost je pogodbeno dogovorjena med Občino Sevnica,Gasilsko zvezo Sevnica in
posameznimi gasilskimi društvi. S pogodbo št. 82000-0021/05 je določen obseg, vsebina in
način opravljanja ter financiranje delovanja javne gasilske službe. Sofinanciranje se izvaja
skladno z Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica
(Ur.l. RS, št. 78/09).
Sredstva iz naslova požarnih taks 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. Občina Sevnica je skupaj z posameznimi
PGD-ji v skladu s Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe in Odlokom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 78/09) dolžna skrbeti
tudi za nemoteno operativnost gasilskih domov in orodišč. Izplačani so bili tudi dodatki za
operativne gasilce v skladu z razglašeno epidemijo COVID 19. (236.849,29 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
Predvideni in izvedeni sta bili dve investiciji:
- zamenjava stavbnega pohištva zaradi povečanja energetske učinkovitosti doma gasilcev in
vaščanov na Okiču (5.000 EUR),
- prenova kuhinje v večnamenskem domu Šmarčna in končna ureditev nadstreška (5.000 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
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
Delovanje in financiranje Gasilske zveze Sevnica poteka nemoteno in brez težav. Sredstva
požarne takse, so se uporabljala namensko v skladu z pogodbo z URSZR.
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413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

236.849 €

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost

85.231 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFER ZA NAKUP OPREME
Sredstva bodo namenjena za nabavo oziroma sofinanciranje deleža pri nabavi vozil in druge
zaščitno reševalne tehnike gasilskim društvom, ki delujejo v okviru GZ Sevnica. V postavki so
bila sredstva v skladu s pogodbo o najemu avtolestve PGE Krško za reševanje iz višin. Večina
sredstev je bila namenjena sofinanciranju vozila za reševanje iz višin in globin), ki ga bo Občina
Sevnica skupno z GZ Sevnica nabavila. PGD Sevnica, kot gasilska enota širšega pomena in
osrednje društvo v občini, bo z tem vozilom upravljalo. Občina Sevnica sofinancira nabavo in
najem opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ter Odlokom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sevnica (Ur.l.RS; št. 78/09). (85.230,56 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
Obveznosti do izvajalca reševanja iz višin so bile plačane, prav tako pa je so bila sredstva
namensko posredovana tudi na GZ Sevnica.

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME

85.231 €

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
85.231 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

14 . 56 2 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Poslanstvo občine
je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o varnosti cestnega prometa.
Občinski program varnosti,
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

14.562 €

Opis glavnega programa
Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in
notranje varnosti v občine.
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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
Z rednimi aktivnostmi in nabavo opreme se sledi dolgoročnim ciljem.

08029001 Prometna varnost

14.562 €

Opis podprograma
Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi
šolski dan, I)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Resolucija o nacionalnem programu
varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13);
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti v cestnem prometu
področju.

z izvajanjem preventivnih akcij na tem

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje zadostne prometne varnosti v cestnem prometu z izvajanjem preventivnih akcij
na tem področju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z rednimi aktivnostmi in nabavo opreme se sledi dolgoročnim ciljem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili
epidemiološke situacije malo okrnjene.

uspešni.

Aktivnosti

so

bile

08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

zaradi

55 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV
Sredstva so bila namenjena za sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki v
okviru Občine deluje kot organ za področje preventive in vzgoje v cestnem prometu. (54,68
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.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Aktivnosti so bile zaradi epidemiološke
situacije okrnjene.
402905 Sejnine udeležencem odborov

55 €

08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prom.
14.507 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE (ORGANIZACIJA OBČINSKIH TEKMOVANJ)
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu deluje kot organ za področje varnosti v
cestnem prometu. Za osnovnošolce občina vsako leto prireja tradicionalno kolesarsko
tekmovanje Kaj veš o prometu, s katerim poskušamo prispevati k večji ozaveščenosti za
pravilno vključevanje mlajših udeležencev v cestnem prometu na način, da se preizkusijo v
teoretičnem in praktičnem znanju iz CPP. Stroški so namenjeni za organizacijo in izvedbo
občinskega tekmovanja Kaj veš o prometu ter sofinanciranje ostalih preventivnih prometnih
akcij v občini Sevnica (Evropski teden mobilnosti...). (14.507,21 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
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.
402099 Drugi splošni material in storitve

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

14.507 €

54 . 45 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva,
razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in
ribištva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma
pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega
gospodarstva. Razvojni cilji na področju malega gospodarstva se uresničujejo tudi s pomočjo
drugih postavk občinskega proračuna.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1104 Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

54.450 €

Opis glavnega programa
Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
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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
Vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe med Občino Sevnica in Zavodom za gozdove
Slovenije na podlagi potrjenega letnega plana za izboljšanje dostopov za lastnike gozdov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji na področju vzdrževanja gozdnih cest so bili doseženi, saj je bila realizirana
letna pogodba o vzdrževanju gozdnih cest.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

54.450 €

Opis podprograma
Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne
vlake).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih pot.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe med Občino Sevnica in Zavodom za gozdove
Slovenije na podlagi potrjenega letnega plana za izboljšanje dostopa do gozdnih zemljišč.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji na področju vzdrževanja gozdnih cest so bili doseženi, saj je bila realizirana
letna pogodba o vzdrževanju gozdnih cest.

11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti

54.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 –
ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10-ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZdavNepr, 17/14, 22/14 –odl.
US in 24/15) določa vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. Sem spada investicijsko vzdrževanje
gozdnih poti, dela ki zagotavljajo vzpostavljanje novih cestnih povezav, ohranjanje dobrega
stanja gozdnih cest in preprečevanje zmanjševanja prevoznosti: vzdrževanje vozišča, koritnic in
bankin, vzdrževanje drugih naprav za odvodnjavanje ter manjša popravila naprav in objektov
cestnega telesa.
Vzdrževalna dela na gozdnih cestah se izvajajo na podlagi letne pogodbe med Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije ter Občino Sevnica. Letni
plan vzdrževalnih del na gozdnih cestah pripravi Zavod za gozdove RS, območna enota
Brežice. Občina Sevnica je izvedla izbor izvajalca del ter nato skupaj z Zavodom za gozdove
skrbela za realizacijo letnega plana ter pripravila zaključno poročilo o izvedenih delih. Občina
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Sevnica je v letu 2021 izvedla investicijsko vzdrževanje gozdnih poti v finančnem obsegu, ki so
bile zakonsko določene ter je zato pridobila namenska sredstva. (54.450,19 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0013 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji na področju vzdrževanja gozdnih cest so bili doseženi, saj je bila realizirana
letna pogodba o vzdrževanju gozdnih cest.

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

12 PRIDOBIVANJE
SUROVIN

IN

DISTRIBUCIJA

54.450 €
54.450 €

ENERGETSKIH
43 . 89 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi
energije in oskrbe s toplotno energijo.

viri

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o.
Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje oskrbe s plinom.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije
nafte in zemeljskega plina
43.890 €
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s plinom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje oskrbe s plinom.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje oskrbe s plinom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
12049001 Oskrba s plinom
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so doseženi.
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12049001 Oskrba s plinom

43.890 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje plinovodov.
Zakonske in druge pravne podlage
Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o.
Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje oskrbe s plinom.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje oskrbe s plinom.
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 bili doseženi.

12402 INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO

6.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvideva se razširitev plinovodnega omrežja v Boštanju. V letu 2021 je bila izdelana idejna
zasnova za širitev omrežja plinovoda. (6.100 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o.
Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

12403 VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA

6.100 €
6.100 €
37.790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena vzdrževanju obstoječega plinovodnega omrežja v mestu Sevnica.
(37.790,00 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o.
Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

37.790 €

INFRASTRUKTURA

IN

3. 0 15 .8 4 2 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura
1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

2.982.170 €

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 in Oddelek za
gospodarstvo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje, ki zajemajo izboljšanje prometne infrastrukture in s tem zagotavljanje večje
varnosti vseh udeležencev v prometu uspešno dosegamo in realiziramo projekte, ki so bili
zastavljeni v proračunu Občine Sevnica.
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.292.147 €

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 pogodbe o izvajanju
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest med Občino Sevnica in Javnim podjetjem
Komunala d.o.o. Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev
ustreznega nivoja varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji na področju vzdrževanja lokalnih cest in zagotavljanje normalne prevoznosti
cestišča, so bili doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin

1.292.147 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV (REDNO VZDRŽEVANJE LC)
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 – Zces-1A) ) spada vzdrževanje
lokalnih cest med redno gospodarsko javno službo ter opredeljuje upravljanje, gradnjo,
vzdrževanje in varstvo javnih cest in prometna na njih. Redno vzdrževanje občinskih cest
obsega zimska in letna vzdrževalna dela za ohranjanje kategoriziranih lokalnih cest v dobrem
stanju, za zagotavljanje stalne prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, izvajanje
nadzora nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti
cest ob naravnih in drugih nesrečah.
Občina Sevnica je v letu 2014 na podlagi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe
rednega vzdrževanje občinskih cest v Občini Sevnica (Ur.list RS, št. 45/14) prenesla
vzdrževanje občinskih lokalnih cest na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
Zaradi velikega obsega lokalnih cest in dotrajanosti le-teh je potrebno letno zagotavljati sredstva
za zagotavljanje normalne prevoznosti cestišč. (1.292.147,03 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
Brušenje neenakomerno položenih pločnikov (Dolnje Brezovo).
Izvedeno je bilo brušenje neenakomerno položenih robnikov na pločnikih v Dolnjem Brezovem.
Pomoč dvoživkam, ohranimo biodiverziteto
Načrtovana je bila izgradnja dveh podhodov za dvoživke in sicer en na državni cesti Radeče Breg in drugi na občinski cesti Okroglice - Razbor.
Občina Sevnica se je skupaj z Krajevno skupnostjo Loka pri Zidanem Mostu in predlagateljem
navedene pobude udeležila terenske obravnave, na kateri smo ugotovili:
- da je izvedba podhoda za dvoživke na državni cesti R3-679 Radeče - Breg, zaradi izdelave
tehnične dokumentacije in pridobitve soglasja upravljalca Direkcije RS za ceste, stroškovno
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previsoka in se zato ne izvede.
- da je izvedba podhoda za dvoživke na občinski cesti Okroglice - Razbor neizvedljiva, saj
lastniki zemljišč, kjer je bil predlagan podhod, niso podali soglasja k predlaganim ureditvam.
Kasneje proti koncu leta 2021 so lastniki podali soglasja za potrebno izvedbo. Izdelavo podhoda
za dvoživke nameravamo izvesti v letu 2022.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pogodba o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest med Občino
Sevnica in Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji na področju vzdrževanja lokalnih cest in zagotavljanje normalne prevoznosti
cestišča, so bili doseženi.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.292.147 €
1.297.122 €

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
Prometna varnost se je ob uspešni izvedbi načrtovanih projektov izboljšala za vse udeležence v
prometu, s tem so bili uspešno realizirani tudi cilji.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljene cilje in načrtovane projekte smo uspešno realizirali ter s tem izboljšali prometno
varnost.

13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

1.227.282 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PROMETNA SIGNALIZACIJA
Sredstva so bila porabljena za nabavo in vzdrževanje vertikalne in talne prometne signalizacije
na občinskih cestah. Le-ta se obnavlja in postavlja na osnovi evidentiranih potreb ter zakonskih
predpisov. V sklopu urejanja talne prometne signalizacije se urejuje talna signalizacija v okolici
šol in varnih šolskih poti, ureditev parkirnih mest, zaris intervencijskih poti itd. V sklopu
vertikalne prometne signalizacije pa gre za ureditev signalizacije ob cestišču; usmerjevalne in
obveščevalne signalizacije, s katero se zagotavlja varna vožnja v prometu. (37.487,81 EUR).
REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ
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Sredstva so porabljena za izvedbo prestavitve (novogradnje) kapele za potrebe ureditve
križišča regionalne ceste in javnih poti za osnovno šolo ter pokopališče v Šentjanžu, kot
sodelovanje Občine pri začetku investicije MZI-DRSI za ureditev odseka regionalne ceste R3738 Šentjanž-Glino.
Dela so končana. (43.614,76 EUR)
KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA
Sredstva so porabljena za plačilo izvajalca, strokovnega nadzora in koordinatorja VZD pri
gradnji nadvoza na Savski cesti ter ukinitvi obstoječega nivojskega prehoda po sklenjenih dveletnih pogodbah.
Dela so potekala po planu in bodo predvidoma končana v letu 2022. (714.259,51 EUR)
Rekonstrukcije in adaptacije (691.643,71 EUR)
Investicijski nadzor (19.565,80 EUR)
Načrti in druga projektna dokumentacija (3.050,00 EUR)
UREDITEV CESTE PRIMOŽ - HUBAJNICA
Sredstva so bila porabljena za ureditev križišča v Hubajnici ter ureditev ceste v smeri Primoža.
Ureditev je vključevala nadvišanje in razširitev križišča, ureditev odvodnjavanja ter asfaltacija
cestišča. Z ureditvijo se je zagotovila večja preglednost in varnost za vse uporabnike cestišč.
(102.228,95 EUR)
UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE
Sredstva so bila porabljena za ureditev in razširitev ceste v naselju Ponikve. Sanirani so bili
večji posedki cestišča, z ureditvijo odvodnjavanja, z gradnjo opornega zidu, razširitvijo cestišča
ter asfaltacijo cestišča. (99.961,75 EUR)
UREDITEV CESTE GRAHOVICA - JABLANICA
Sredstva so bila porabljena za ureditev najbolj poškodovanega dela ceste na odseku od
Grahovice v smeri Jablanica. Na posameznih odsekih cestišč, so bile izvedene globinske
sanacije cestišča, urejena je bila meteorna kanalizacija ter razširitev cestišča z asfaltacijo.
(84.274,86 EUR).
UREDITEV CESTE BLANCA - POKLEK
Sredstva so bila porabljena za sanacija dela cestišča na odseku lokalne ceste Blanca v smeri
Poklek. Cesta je bila urejena na območju, kjer se je v letu 2020 sanirala nevarna brežina.
Cesta je bila odmaknjena stran od potoka in se je nadvišala, razširila, uredili smo meteorno
odvodnjavanje, sanirali večje posedke cestišča in zamenjali prepust v cestišču. V sklopu
sanacije ceste je bila zaščitena tudi brežina cestišča z varovalno mrežo. (92.237,46 EUR).
UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL - ŽIGRSKI VRH-ČANJE
Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo dela lokalne ceste Žigrski Vrh - Čanje. Zaradi
velikih posedkov na cestišču je Občina Sevnica naročila izdelavo geološko - geomehanskega
poročila s predlogom sanacije cestišča. Zaradi zelo slabe geološke sestave tal, je sanacija
zahtevala izgradnjo globokih drenaž in stabilizacijo brežine cestišča z železnimi I profili, kar je
znatno podražilo načrtovano sanacijo. V fazi sanacije je bilo ugotovljeno, da je drenaža
izvedena na globini 4,5m, zaradi česar je geolog podal priporočilo, da je asfaltacija smiselna v
letu 2022, ko se bo zemljina posedla in stabilizirala. (53.214,82 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0057 - PROMETNA SIGNALIZACIJA
OB110-17-0023 - REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ
OB110-18-0002 - KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA
OB110-20-0015 - UREDITEV CESTE PRIMOŽ - HUBAJNICA
OB110-20-0016 - UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE
OB110-20-0017 - UREDITEV CESTE GRAHOVICA- JABLANICA
OB110-20-0018 - UREDITEV CESTE BLANCA - POKLEK
OB110-20-0029 - UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL- ŽIGRSKI VRH - ČANJE
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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 bili doseženi.

OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

OB110-17-0023 REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0015 UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-20-0016 UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-20-0017 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

37.488 €
37.488 €
43.615 €
43.615 €
714.260 €
691.644 €
19.566 €
3.050 €
102.229 €
102.229 €
99.962 €
99.962 €
84.277 €
84.277 €
92.237 €
92.237 €

OB110-20-0029 UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE 53.215 €
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

13407 Študije na področju cestne infrastrukture

53.215 €
69.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INVESTICIJE NA CESTNEM PODROČJU
Sredstva so bila porabljena za geološki in gradbeni nadzor pri investicijah na cestnem področju.
(16.784,38 EUR)
REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UREDITVIJO PLOČNIKOV V PIJAVICAH
Sredstva so bila porabljena za naročilo izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo
mostu z ureditvijo pločnikov v Pijavicah. Gre za nadaljevanje sanacije cestišča v Pijavicah.
Ureditev križišča v Pijavicah je bila izvedena v letu 2018, gre za nadaljevanje investicije. Zaradi
obsežnosti izdelave projektne dokumentacije je bila ponudbena vrednost večja, kot so bila
zagotovljena sredstva. Preostala del pogodbene obveznosti bo Občina Sevnica poravnala v letu
2022. (14.999,90 EUR)
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DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE
Sredstva so porabljena za plačilo izdelave elaborata dejanske rabe zemljišč za javno cestno
infrastrukturo, ki je zakonska obveznost Občine. Elaborat je izdelan in predan v pridobivanje
mnenja Direkcije RS za infrastrukturo.(8.744,08 EUR)
SANACIJA LC ŽIROVNICA - RADEŽ
Sredstva so bila porabljena za pričetek izdelave projektne dokumentacije za sanacijo
makadamskega odseka lokalne ceste Žirovnica - Radež. Zaradi ozkosti cestišča so potrebne
razširitve z ureditvijo odvodnjavanja zalednih kot površinskih voda, ureditev brežin ter sanacijo
cestišča z asfaltacijo. Zaradi obsežnosti izdelave projektne dokumentacije je bila ponudbena
vrednost večja, kot so bila zagotovljena sredstva. Preostala del pogodbene obveznosti bo
Občina Sevnica poravnala v letu 2022. (4.999,56 EUR)
UREDITEV CESTE GRAHOVICA - JABLANICA
Sredstva so bila namenjena izdelavi tehničnega poročila s popisom del za sanacijo srednjega
odseka ceste Grahovica - Jablanica. (549,00 EUR).
INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev nove intervencijske
poti nad bazenom, ki bo tudi dostopna cesta do stanovanjskih objektov. (15.213,40 EUR)
SANACIJA MOSTU GRAHOVICA
Sredstva so bila porabljena za pričetek izdelave projektne dokumentacije za sanacijo mostu
Grahovica. Zaradi dotrajanosti mostu je potrebno pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije
za nov most, z izhodišči zagotoviti prevoznost za vsa vozila ter zagotoviti poplavno varnost
objektov na vplivnem območju. Zaradi obsežnosti izdelave projektne dokumentacije je bila
ponudbena vrednost večja, kot so bila zagotovljena sredstva. Preostala del pogodbene
obveznosti bo Občina Sevnica poravnala v letu 2022. (4.999,56 EUR).
REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE
Zaradi zagotavljanja večje varnosti cestišča so bila sredstva namensko porabljena za izdelavo
IDZ Rekonstrukcijo ceste z dograditvijo pločnika na LC Boštanj - Vrh - Brezovec. (3.550,20
EUR)
Pričetek izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste na Telčah je načrtovan v letu
2022.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0005 - GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA CESTNEM PODROČJU
OB110-19-0012 - REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UR. PLOČ. V PIJAVICAH
OB110-19-0020 - DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE
OB110-19-0053 - SANACIJA LC ŽIROVNICA-RADEŽ
OB110-20-0017 - UREDITEV CESTE GRAHOVICA- JABLANICA
OB110-20-0030 - INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM
OB110-21-0004 - SANACIJA MOSTU GRAHOVICA
OB110-21-0005 - REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE
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 oziroma projekte smo uspešno realizirali.
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OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.
420801 Investicijski nadzor

OB110-19-0012 REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UR. PLOČ. V PIJAVICAH
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-19-0020 DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-19-0053 SANACIJA LC ŽIROVNICA-RADEŽ
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16.784 €
16.784 €
15.000 €
15.000 €
8.744 €
8.744 €
5.000 €
5.000 €

OB110-20-0017 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA

549 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0030 INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM

549 €
15.213 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15.213 €

OB110-21-0004 SANACIJA MOSTU GRAHOVICA

5.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000 €

OB110-21-0005 REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

13029003 Urejanje cestnega prometa

3.550 €
3.550 €
180.423 €

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 realiziramo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
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13410 Avtobusna postajališča

19.751 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - mreža postajališč za avtodome
Občina Sevnica se je v začetku leta 2015 priključila projektu Mreža postajališč za avtodome,
katerega vodilni partner je Občina Mirna, ki je pričela s projektom v letu 2014. Trenutno je v
projekt vključenih 80 občin. Cilj projekta je izgradnja oziroma vzpostavitev mreže postajališč za
avtodome po Sloveniji, katerega namen je spodbujanje avtodomarskega turizma, skupna
predstavitev mreže in vanjo vključenih občin ter enotno nastopanje na evropski turistični borzi.
Sredstva so bila namenjena za vodenje in koordinacijo projekta, pripravo strokovnih podlag in
promocijske aktivnosti ter širšo promocijsko objavo. Za namene promocije in obiskov sejmov,
katere aktivnosti vodi Občina Mirna, je bilo porabljenih 1.134,00 EUR.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za obnovo obstoječih in postavitev novih avtobusnih
postajališč v občini Sevnica, predvsem za potrebe osnovnošolcev. (18.616,72 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
Izvedeno je bilo se avtobusno postajališče Arto na vrhu vasi Devce.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0062 - INVESTICIJSKO VZD. AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Za izboljšanje prometne varnosti, se vsako leto namenijo sredstva za investicijsko vzdrževanje
avtobusnih postajališč in na novo postavi vsaj eno avtobusno postajališče.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
402999 Drugi operativni odhodki

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD. AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

13411 Parkirišča

1.134 €
18.617 €
18.617 €
160.672 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave:
Sredstva so bila namenjena za izvedbo dodatnih parkirišč v NHM v Sevnici in sicer novo
parkirišče pri objektu Komunala d.o.o. Sevnica. (60.573 EUR)
Načrti in druga projektna dokumentacija:
Del sredstev je bil namenjen za izdelavo projektne dokumentacije za novo parkirišče na začetku
parka v Krmelju (ob lokaciji stare bencinske črpalke), parkirišča v pod Vrtačo in parkirišča pod
gradom. (50.455,60 EUR)
UREDITEV PARKIRIŠČA LEKARNA - ZD. SEVNICA
Parkirišče pred Lekarno in ZD Sevnica je bilo zaradi gradnje prizidka ZD Sevnica in sanacije
dela kanalizacije poškodovano. Ob rekonstrukciji kanalizacije na Prvomajski, so bile
poškodovane tudi korenine dreves ob parkirišču. Sredstva so bila porabljena za ureditev
parkirišča in novo hortikulturno ureditev pred Lekarno in ZD Sevnica. (49.643,74 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0047- INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN
101

OB110-21-0001 - UREDITEV PARKIRIŠČA LEKARNA - 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
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

111.029 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

60.573 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

50.456 €

OB110-21-0001 UREDITEV PARKIRIŠČA LEKARNA - ZD SEVNICA
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

13029004 Cestna razsvetljava

49.644 €
49.644 €
212.478 €

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
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13414 Tokovina za javno razsvetljavo

96.166 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA (JR)
Občina Sevnica je bila v letu 2016 vključena v postopek skupnega javnega naročila za dobavo
električne energije preko Skupnosti občin Slovenije. V letu 2021 je občina Sevnica pristopila k
sklenitvi okvirnega sporazuma o dobavi električne energije za obdobje do 31.3.2023. Dobavitelj
je Elektro Maribor Energija Plus. (96.165,78 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
Poraba električne energije je ocenjena iz porabe prejšnjega tekočega leta, cene pa so iz
pogodbe za obdobje 2019 - 2021.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so doseženi.
402200 Električna energija

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

96.166 €
43.598 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV (REDNO VZDRŽEVANJE JAVNE
RAZSVETLJAVE)
Sredstva so bila namenjena za redno vzdrževanje javne razsvetljave (menjava žarnic in delov
svetilk) na celotnem območju Občine Sevnica.
V skladu s 6. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št.
80/13) in 5. členom Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 68/08,
46/14, 46/15) se opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja javne razsvetljave
v Občini Sevnica od 1.1.2019 dalje prenese na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
(43.598,47 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je koncesijska pogodba v kateri so opredeljene naloge in dolžnosti upravljavca javne
razsvetljave v občini Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so doseženi.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

43.598 €
72.714 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Na javni razsvetljavi v občini Sevnica se vsako leto povečuje potreba po investicijskem
vzdrževanju le te za doseganje določil mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja. Večino
energijsko potratnih svetilk je že zamenjanih. Občina Sevnica je v letu 2021 pospešeno
menjavala neustrezna svetila. (72.713,96 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.
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OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1306 Telekomunikacije in pošta

72.714 €
72.714 €
33.672 €

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
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

33.672 €

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
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13440 Gradnja širokopasovnih povezav

28.463 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje Wi-Fi, širitev OŠO omrežja (Podgorje, Tržišče in
Knjižnica Sevnica) in druge aktivnosti na tem področju.
Del sredstev je bil porabljen za vpis sprememb in dopolnitev poteka telekomunikacijskega
omrežja v kataster GJI. (28.463,25 EUR)
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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
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

28.463 €

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

28.463 €

13441 Razvoj pametnega mesta

5.208 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sodobne tehnologije omogočajo lokalnim skupnostim realizacijo digitaliziranih pametnih rešitev,
ki izboljšujejo kakovost bivanja in pospešujejo lokalni gospodarski razvoj. S tem se preprečuje
izseljevanje mladih in hkrati ohranja okolje, ki je prijazno tudi za generacije v jeseni življenja.
Občina Sevnica stremi k tovrstnemu razvoju in realizaciji zastavljenih ciljev digitalne
preobrazbe.
Občina Sevnica je v letu 2021 sklenila Konzorcijsko pogodbo št. 1 za izvedbo operacije "
Implementacija pametnih rešitev in vzpostavitev celovite platforme z namenom vzpostavitve
pametnih mest in skupnosti" 354-149/2021 O 503. (5.208,39 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST

5.208 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

5.208 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
81 2 .2 6 9 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni program varstva okolja,
Študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Sevnica in Operativni program odvajanja in
čiščenja odpadnih voda.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohranjanje čistega okolja in naravne dediščine.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

764.056 €

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
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

37.318 €

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 realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

15401 Ravnanje z odpadki

37.318 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OBNOVITVENE INVESTICIJE- CEROD
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture med
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občinam družbenicam in podjetjem Cerod iz leta 2010 ter letnega potrjenega poslovnega plana
podjetja, so definirane obnovitvene in razširitvene investicije na Cerod-u. Obnovitvene
investicije na področju odpadkov se financirajo iz najemnine in jih vodi podjetje Cerod.
(4.323,35 EUR)
ZBIRNI CENTER SEVNICA
Zbirni center za ravnanje z odpadki v Sevnici deluje že vrsto let. V tem času je bila zgrajena
nova dostopna cesta mimo Mercator centra na Savski cesti in nov manipulacijski prostor, s
katerimi je omogočeno občanom prijaznejše sprejemanje vseh vrst odpadkov. Sredstva so bila
porabljena za izvedbo ukrepov varstva pred požarom v skladišču trdnih gorljivih odpadkov na
prostem v zbirnem centru za odpadke Sevnica in ureditev ekoloških otokov po občini. (32.995
EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-12-0068 - OBNOVITVENE INVESTICIJE- CEROD
OB110-14-0036 - ZBIRNI CENTER SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

4.323 €
4.323 €
32.995 €
32.995 €
726.738 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o
ohranjanju narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom
odvajanja čiščenja odpadnih voda.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom
odvajanja čiščenja odpadnih voda RS.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
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15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo

187.382 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
CENOVNA SUBVENCIJA - ČN
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na
osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - čiščenje
komunalne odpadne vode, katerega je Občinski svet sprejel junija 2020, so vrednosti
subvencije usklajene med Občino in Komunalo. (187.381,83 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0046 - CENOVNA SUBVENCIJA-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
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

187.382 €

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
187.382 €
služb

15411 Gradnja kanalizacij in ČN

488.329 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OBNOVITVENE INVESTICIJE - KANALIZACIJE
Sredstva so namenjena za vzdrževanje kanalizacijskih sistemov na območju občine Sevnica.
Sekundarna kanalizacija v mestu Sevnici in Boštanju, ki se priključuje na primarni kanal do
centralne čistilne naprave Sevnica, je na nekaterih delih dotrajana in poddimenzionirana, zato
so potrebna večja vzdrževalna dela. Za ta namen je potreba po rekonstrukciji sekundarne
kanalizacije v Boštanju in Sevnici. Sredstva so bila porabljena tudi za obnovo kanala na trasi
Bowling - Policija - Kvedrova . (164.196,13 EUR)
CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na
osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - odvajanje
komunalne odpadne vode, katerega je Občinski svet sprejel junij 2020, so vrednosti subvencije
usklajene med Občino in Komunalo. (186.261,96 EUR)
OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje čistilnih naprav. Na centralni čistilni napravi Sevnica
so po času obratovanja potrebna večja vzdrževalna dela na sistemu dehidracije blata in za
izvedbo predčiščenja na RČN Studenec. (48.037,46 EUR)
ODV. IN ČIŠČ.OD. VODE V P.S. SAVE-OBČINA SEVNICA
Na sekundarnem kanalizacijskem omrežju Sevnice je predvidena izgradnja manjkajoče
kanalizacije in sanacija obstoječega omrežja ter objektov. Občina Sevnica je za projekt pridobila
evropska nepovratna sredstva. Projekt se bo tako financiral iz Operativnega programa za
izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v
vodni sektor. V letu se 2021 so bila sredstva porabljena za izdelavo investicijskega programa in
izdelavo PZI projektne dokumentacije. (12.093 EUR)
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO
V letu 2021 je bila izvedena rekonstrukcija mešane kanalizacije na odseku lokalne ceste Ceste
na Dobravo, v dolžini prib. 160 m, iz smeri Trga svobode do križišča pri OŠ Ana Gale. Elektro
Celje je istočasno na tem odseku zgradil novo elektro kanalizacijo. (77.4740,73 EUR)
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-10-0054 - OBNOVITVENE INVESTICIJE - KANALIZACIJA
OB110-11-0017- CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA
OB110-14-0039 - OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN
OB110-17-0026 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V P.S. SAVE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA

164.196 €
164.196 €
186.262 €

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
186.262 €
služb

OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

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

48.037 €
48.037 €
12.093 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

12.093 €

OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

77.741 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

77.741 €

15414 Gospodarske javne službe

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
AŽURIRANJE KATASTRA GJI
Sredstva v proračunu so namenjena za ažuriranje baze podatkov katastra gospodarske javne
infrastrukture na področju vodooskrbe in kanalizacije v občini Sevnica. (5.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-12-0073 - AŽURIRANJE KATASTRA GJI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
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OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN

5.000 €
5.000 €
46.027 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV
Občina Sevnica na osnovi podpisanega medobčinskega sporazuma o sodelovanju in
financiranju svetovalne pisarne v okviru projekta "Učinkovito čiščenje odpadnih voda za
ohranjanje vodnih virov - varuj vodo" zagotavlja delovanje svetovalne pisarne za informiranje
prebivalcev razpršenih območjih glede različnih možnih rešitev čiščenja odpadnih voda.
(6.049,91 EUR)
DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN - Sredstva so predvidena za sofinanciranje hišnih priključkov in
hišnih črpališč na javno kanalizacijsko omrežje in sofinanciranje malih komunalnih čistilnih
naprav (MKČN). 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 2021 je Občina pripravila javni razpis in ga objavila v Uradnem listu RS, na
spletni strani občine in na krajevno običajen način. Občina Sevnica je v letu 2021 sofinancirala
vgradnje 25 MKČN in 23 kanalizacijskih priključkov za priključitev stanovanjskih objektov na
javno kanalizacijsko omrežje Sevnica, Dolnje Brezovo, Orehovo, Studenec in Boštanj.
(39.976,77 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški so povezani s sofinanciranjem hišnih priključkov na javno kanalizacijsko
omrežje in sofinanciranjem malih čistilnih naprav.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Način in postopek sofinanciranja je podrobneje določen v veljavnem pravilniku o dodeljevanju
nepovratnih finančnih sredstev za ta namen, katerega je leta 2010 potrdil Občinski svet.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

6.050 €
39.977 €
48.213 €

Opis glavnega programa
Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in
gospodarjenje s sistemom vodotokov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Upravljanje in nadzor vodnih virov za ohranjanje vodnih virov in gospodarjenje s sistemom
vodotokov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpostavitev baze vodnih virov in priprava dokumentacije za njihovo zavarovanje in
vzdrževanje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
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15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

48.213 €

Opis podprograma
Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje
zadrževalnikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o
ohranjanju narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje in nadzor vodnih virov za ohranjanje vodnih virov in gospodarjenje s sistemom
vodotokov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpostavitev baze vodnih virov in priprava dokumentacije za njihovo zavarovanje in
vzdrževanje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

15501 Urejanje vodotokov

48.213 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
Med Občino Sevnica in PGD Sevnica je sklenjena letna pogodba za izvajanje nalog
vzdrževanja plovnega območja HE Boštanj. (3.645 EUR)
OBVODNE UREDITVE OB SEVNIČNI
Ob protipoplavnih ureditvah Sevnične v Šmarju - I. faza, ki se izvajajo in katerih investitor je
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Občina Sevnica pa soinvestitorka za
izdelavo projektne dokumentacije, se je izkazala smiselnost in nujnost izvedbe nekaterih
ureditev na področju prometne infrastrukture na območju posegov, ki niso predmet investicije
povečanja poplavne varnosti, temveč prometne varnosti in izboljšanja stanja prometne
infrastrukture v naselju oziroma upravljanju Občine.
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za dograditev pločnika ob Planinski cesti, v dolžini 100
m z javno razsvetljavo. (35.013,74 EUR)
Planirana sredstva so bila porabljena za pripravo potrebne projektne dokumentacije. (9.553,82
EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV
OB110-21-0002 OBVODNE UREDITVE OB SEVNIČNI
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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 bili delno doseženi.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.645 €

OB110-21-0002 OBVODNE UREDITVE OB SEVNIČNI

44.568 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

35.014 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16 PROSTORSKO PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

9.554 €

IN

STANOVANJSKO
2. 2 60 .6 4 6 €

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

54.484 €

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
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posege v prostor. Zagotavlja novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredelitev strateških in izvedbenih pogojev za bodočo namensko rabo prostora ob
upoštevanju dejanskega stanja prostora in zaostritev posegov na najboljša kmetijska zemljišča,
ter sanacija območij razpršene gradnje in poselitve.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16029003 Prostorsko načrtovanje
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

19.167 €

Opis podprograma
Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih
zemljišč in objektov
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Gradbeni zakon, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o
stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so: čim boljše evidentiranje javne komunalne infrastrukture,
vodenje zakonsko predpisanih evidenc, vris javne komunalne infrastrukture v geodetske
evidence ter na podlagi urejenih evidenc izvajati ustrezno prostorsko politiko.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina Sevnica bo v naslednjem letu v skladu z letnim planom nadaljevala s postopki odmere
občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, kjer je še veliko neusklajenega stanja.
Izvajali se bodo tudi drugi potrebni geodetski postopki v okviru občinskih investicij.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

16401 Urbanizem in geodetske storitve

19.167 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
URBANIZEM
Na področju urbanističnega načrtovanja namenjamo proračunska sredstva za izdelavo
strokovnih podlag (študij, elaboratov, idejnih zasnov in rešitev), namenjenih za pripravo
projektov in prostorskih ureditev, ki jih moramo v tekočem letu izdelati v postopkih priprave
izvedbenih prostorskih aktov. Izdelava je potrebna v postopku priprave prostorskih aktov in
projektov zaradi zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora in mnenjedajalcev.
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Občina naroča izdelavo strokovnih podlag tudi za potrebe širitve dejavnosti posameznih podjetij
v občini s področja umeščanja v prostor in s tem nadaljnjega razvoja in zagotavljanja novih
delovnih mest, ter podlage za urejanje stanovanjskih območij in družbene infrastrukture.
(19.166,84 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0074 - URBANIZEM
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča za geodetske storitve so oblikovana na podlagi preteklih stroškov, predvidenega
obsega geodetskih postopkov ter ocene makroekonomskih gibanj.
Izhodišče v urbanizmu je izdelava novih idejnih rešitev in urbanističnih zasnov, strokovnih
podlag ter elaboratov za načrtovane posamezne prostorske ureditve.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili delno doseženi.

OB110-07-0074 URBANIZEM
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

16029003 Prostorsko načrtovanje

19.167 €
19.167 €
35.317 €

Opis podprograma
Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem
načrtovanju, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o
stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in je določil nova merila in pogoje za
posege v prostor. Zagotavlja novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredelitev strateških in določitev izvedbenih pogojev za posege in gradnjo na območjih
stavbnih zemljišč, ob upoštevanju dejanskega stanja prostora.
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.

16405 Strateško načrtovanje

35.317 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OPN OBČINE SEVNICA
V Uradnem listu RS, št. 35/18 z dne 25.5.2018, je bil objavljen sklep župana o pričetku priprave
tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica.
Z javnim pozivom smo zbrali cca. 340, obdelanih pa je bilo v postopku cca. 540 razvojnih
pobud, ki so bile vrednotene v skladu z navodili prostorske zakonodaje in le pozitivno ocenjene
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vključene v postopek tretjih rednih sprememb OPN. Vse prejete pobude smo digitalizirali z
ustrezno programsko opremo, kar je izdelovalcu, po prejemu podatkov, omogočilo takojšnje
nadaljevanje dela na vrednotenju posameznih pobud.
V začetku decembra 2018 je bil zaključen postopek izbora izdelovalca tretjih sprememb OPN in
z njim podpisana pogodba.
Sredstva v navedenem znesku so bila v letu 2019 namenjena za plačilo dela pogodbenih
obveznosti, preostanek plačil izdelovalcu pa se izvede po situacijah do zaključka in sprejema
sprememb in dopolnitev OPN 3 in predaji končnega akta v predpisani obliki.
V septembru 2019 smo oddali vlogo za izdajo prvih mnenj k osnutku OPN, po prejemu mnenj in
izvedenih uskladitvah z nosilci urejanja, bo v pomladnih mesecih okviroma izvedena javna
razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN.
Tridesetdnevna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN 3 je potekala v jesenskih
mesecih 2020, v decembru 2020 je občinski svet v 1. obravnavi obravnaval dopolnjen osnutek
prostorskega dokumenta in se opredelil do stališč in pripomb javnosti z javne razgrnitve.
V letu 2021 so bila s 23.12.2021, ko smo prejeli še zadnje pozitivno mnenje MKGP k predlogu
SD OPN 3, s tem so bili izpolnjeni vsi pogoji za izdelavo usklajenega predloga SD OPN 3.
(12.200,00 EUR)
OPPN STANOVANJSKA SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI - ZAHOD
Sredstva so namenjena za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjsko pozidavo ob Drožanjski cesti - zahodni del, v območju nad
obstoječo
stanovanjsko pozidavo.
Območje je namenjeno gradnji eno in dvo-stanovanjskih stavb s spremljajočimi objekti za
potrebe območja, ki naj z obstoječim stanovanjskim območjem na vzhodni strani tvori
funkcionalno povezano in urbanistično skladno prostorsko območje. Skladno s preverjenimi in
ugotovljenimi potrebami je treba v območju zagotoviti preskrbo s storitvenimi dejavnostmi (npr.
lokalna trgovina za osnovno preskrbo). V območju se uredi osrednja odprta javna površina za
potrebe druženja in preživljanja prostega časa.
Razlogi za pripravo OPPN so v prejetih pobudah in izkazanih razvojnih potrebah pobudnikov:
Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Osnovne šole Ana Gale Sevnica in Občine
Sevnica.
Poleg eno in dvostanovanjske gradnje, je na delu območja predviden tudi sklop umestitve
primernih kapacitet za različne ciljne skupine starejših v občini Sevnica (širitev kapacitet za
institucionalno varstvo starejših oseb – dom 4. generacije, medgeneracijskega centra v
neposredni povezavi na območje doma upokojencev in gradnja oskrbovanih stanovanj), na delu
območja OPPN pa se predvideva izgradnja javnega objekta – osnovne šole s posebnimi
potrebami ali druge vzgojne ustanove predšolskega varstva. DUO Impoljca se sooča z vse
večjim problemom zagotavljanja zadostnih in ustreznih kapacitet za institucionalno varstvo
starejših oseb. V obstoječih starejših objektih standardi bivanja niso v skladu z veljavnimi
normativi, zato je nujen pristop k tehnološkim izboljšavam in zagotavljanju novih nastanitvenih
kapacitet.
V letu 2019 smo pridobili geodetski načrt območja OPPN, v novembru 2019 je izbran izvajalec
Zavod za raziskavo konstrukcij in materialov iz Ljubljane (ZRMK) pričel s kompleksno izvedbo
geoloških in hidrogeoloških raziskav območja.
Rezultati študije ZRMK in Geološkega zavoda Slovenije kot podizvajalca, pridobljeni v aprilu
2020 so podali pogoje in usmeritve za določitev sistema kontroliranja, zbiranja in odvajanja
podzemnih ter padavinskih voda, kontrolo eventualne plazljivosti temeljnih tal in pogoje za
temeljenje objektov. Nadzor stanja podzemnih voda bomo na podlagi vrtin izvajali še do leta
2022.
Po izboru izdelovalca OPPN smo v 2020 pridobili zasnovo posegov v prostor, ki je usklajena z
izsledki geoloških raziskav, pridobljena so bila mnenja o ustreznosti načrtovanih posegov na
podlagi izhodišč Občine, ter odločba Ministrstva za okolje in prostor, da za načrtovane posege z
OPPN ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.
V letu 2021 smo pridobili rezultate predhodnih arheoloških raziskav območja OPPN, izveden je
bil javni posvet z zainteresirano javnostjo pri oblikovanju izhodišč, izdelan je IDP zasnove
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elektrifikacije območja. V nadaljevanju je bil izdelan osnutek OPPN, ki je bil posredovan
nosilcem urejanja prostora za izdajo prvih mnenj. (13.429,15 EUR)
ZN IC SEVNICA - ŠMARJE
Na območju, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta, je v veljavi Odlok o
zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16,
17/16, 9/17, 17/17, 69/17 in 59/17)(v nadaljevanju: ZN).
Z OPN je obravnavano območje, ki se nahaja v industrijski coni v osrednjem delu mesta
Sevnica med železniško progo Ljubljana – Dobova in Sevnica – Trebnje, ter reko Savo na
jugozahodni strani območja, opredeljeno kot enota urejanja prostora (EUP) z oznako SE42.pin.
Podrobnejša namenska raba območja SD ZN 9 je pretežno opredeljena kot površine
gospodarske cone (IG), v manjšem obsegu pa kot osrednje območje centralnih dejavnosti (CU).
Z uveljavitvijo OPN ja na navedeni EUP ostal v veljavi zazidalni načrt z vsemi spremembami in
dopolnitvami.
Ker veljavni prostorsko-izvedbeni akt na skrajnem severozahodnem delu v območju ne definira
natančno novih posegov, pojavile pa so se potrebe po umestitvi novih objektov in dodatnih
programov v okviru razvoja obstoječih dejavnosti, kar je izkazano s potrebami in pobudami
družbe Tanin d.d. in lastnikov zemljišč v tem območju, se je Občina Sevnica odločila, da za
predvideno območje pristopi k pripravi sprememb in dopolnitev ZN.
Na podlagi prejetih pobud ter izdelanih idejnih zasnov, želi Občina s spremembo prostorskega
akta omogočiti racionalno in namensko izrabo obstoječega stavbnega zemljišča za gradnjo
objektov glede na izkazane potrebe posameznih pobudnikov.
Za del območja IV. je bila v postopku priprave sprememb in dopolnitev za umestitev avtomatske
ročne avtopralnice v letu 2017 izdelana za celotno območje IV. strokovna podlaga, ki je
situativno prikazala razvoj preostalega dela območja z umeščanjem cestne infrastrukture in
stavb ter rezervacijo prostora za umestitev nadvoza preko železniške proge Sevnica – Trebnje,
z novo cestno navezavo na območje industrijske cone Sevnica.
Postopek je bil začet v 2019, v 2020 so bile izdelane dodatne vizualizacije prostora na podlagi
zahteve Ministrstva za kulturo, pridobljena so bila mnenja nosilcev urejanja prostora in izvedena
je bila javna razgrnitev dopolnjenega osnutka.
Prostorski akt je bil sprejet na seji občinskega sveta v začetku leta 2021 in objavljen v Uradnem
listu RS, št. 61/21). (5.400,00 EUR)
SD OPPN ZD IN LEKARNA SEVNICA
V letu 2021 smo na podlagi pobud ZD Sevnica in lekarne Sevnica, po zagotavljanju dodatnih
poslovnih površin za izvajanje dejavnosti, ki so potrebne zaradi nemotenega delovanja
poslovnih subjektov, pristopili k izdelavi sprememb in dopolnitev veljavnega prostorskega akta.
S sprejemom sprememb akta, bodo zagotovljene možnosti za projektiranje, pridobitev
gradbenih dovoljenj in gradnjo. (4.288,30 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0057 - OPN OBČINE SEVNICA
OB110-19-0008 - OPPN STANOVANSJKA SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI -ZAHOD
OB110-19-0036 - ZN IC SEVNICA - ŠMARJE
OB110-20-0020 - OPPN ZD IN LEKARNA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče v urbanizmu je izdelava novih idejnih rešitev in urbanističnih zasnov, strokovnih
podlag ter elaboratov za načrtovane posamezne prostorske ureditve.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so doseženi.
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OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-19-0008 OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-19-0036 ZN IC SEVNICA-ŠMARJE
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0020 OPPN ZD IN LEKARNA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1603 Komunalna dejavnost

12.200 €
12.200 €
13.429 €
13.429 €
5.400 €
5.400 €
4.288 €
4.288 €
1.866.066 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z
infrastrukturo, predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen
nivo komunalne opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039001 Oskrba z vodo
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

16039001 Oskrba z vodo

1.109.722 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski
zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba sekundarnih priključnih vodov za priključitev uporabnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba sekundarnih priključnih vodov za priključitev uporabnikov.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

16411 Študije o vodooskrbi

104.595 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - vodna povračila
Na osnovi Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35/06, 41/08) je Občina pridobila vodna
dovoljenja za rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz javnih vodovodov. Na območjih, kjer se
nahajajo ti javni vodovodi, mora namreč Občina zagotavljati izvajanje storitve javne službe
oskrbe s pitno vodo. Občina bi morala v predpisu, kjer določi območja izvajanja javne službe,
določiti tudi način določanja upravljavca javnega vodovoda. Trenutno stanje je, da se javna
služba ne izvaja na vseh javnih vodovodih v občini, zato je Občina zaenkrat zavezanec za
plačilo vodnega povračila (le-ta izhaja oz. je obveza pridobljenega vodnega dovoljenja) na tistih
vodovodih, katerih ne upravlja izvajalec javne službe, Komunala d.o.o. Sevnica. Uredba o
vodnih povračilih (Ur.l. RS, št. 103/02, 122/07) v 7. čl. določa, da je zavezanec za plačilo
vodnega povračila oseba, ki upravlja objekt ali napravo za odvzem ali izkoriščanje vode in če tej
osebi ni bila podeljena vodna pravica (npr. sedanji upravljavci vaških javnih vodovodov), je
zavezanec za plačilo vodnega povračila imetnik vodne pravice (torej Občina v našem primeru)
ali oseba, ki lahko skladno z zakonom, ki ureja vode. (13.76163 EUR)
OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA
Sredstva so porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, načrtov za namen povezovanja
vodovodov in izdelavo študije za nove vodne vire v občini Sevnica. (9.770,70 EUR)
NOVI VODNI VIRI SEVNICA
Občina Sevnica vseskozi išče nove vodne vira zaradi nemotenega zagotavljanja oskrbe s pitno
vodo. V letu 1999 je bila izvedena in potrjena na občinskem svetu Študija dolgoročne preskrbe
s pitno vodo za občino Sevnica, ki predvideva iskanje novih vodnih vrtin in povezovanje
obstoječih in novih vodovodnih sistemov v omrežja.
Z Geološkim zavodom Slovenije že mnogo let sodelujemo glede iskanja novih vodnih virov. Za
leto 2021 so bila sredstva porabljena za izvedbo nove vodne vrtine na območju Dolnjega
Brezovega. (80.855,30 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0060 - OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV
OB110-21-0003 - NOVI VODNI VIRI SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
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402999 Drugi operativni odhodki

OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-21-0003 NOVI VODNI VIRI SEVNICA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme

13.762 €
9.978 €
9.978 €
80.855 €
80.855 €
1.005.127 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME - nadzor nad delovanjem hidrantnega omrežja
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje, redne tehnične preglede in postavitev novih
hidrantov na javnih vodovodnih sistemih v občina Sevnica. (7.968,72 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN - novi hidrant.
Zamenjan je bil obstoječi podzemni hidrant v naselju Arto z nadzemnim in omarico s
pripadajočo opremo.
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA - rekonstrukcije in adaptacije
Leta 1999 je bila sprejeta na Občinskem svetu "Študija dolgoročne oskrbe s pitno vodo občine
Sevnica". Osnovna usmeritev Študije je bila: izvedba novih vrtin za oskrbo s kvalitetno pitno
vodo in povezovanje obstoječih vodovodnih sistemov. Značilnost takratne vodooskrbe v Občini
Sevnica je bila izredna razpršenost vodovodnih sistemov.
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za povezovanje, vzdrževanje, rekonstrukcije in
adaptacije na javnih vodovodnih sistemih v skladu s potrebami in razpoložljivimi proračunskimi
sredstvi, predvsem na območju KS Blanca in KS Krmelj. (262.340,48 EUR)
HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA
Občina Sevnica je pričela z gradnjo projekta javnega vodovodnega sistema pod imenom
Hidravlične izboljšave v občini Sevnica. Projekt se financira iz Operativnega programa za
izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020. Izvedba projekta se nadaljuje po terminskem
planu in bo zaključena 2023. Namen projekta je povezati 10.000 uporabnikov na en javni
vodovodni sistem v občini Sevnica za kar bo potrebno izgraditi preko 20 km vodovodnih vodov.
Rekonstrukcije in adaptacije 707.780,00 EUR
Investicijski nadzor 7.187,80 EUR
Načrti in druga projektna dokumentacija 19.850,00 EUR
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0040 - POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV
OB110-17-0014 - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
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402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16039003 Objekti za rekreacijo

7.969 €
262.340 €
262.340 €
734.818 €
707.780 €
7.188 €
19.850 €
23.537 €

Opis podprograma
Objekti za rekreacijo vključujejo sredstva za infrastrukturo in pripadajočo urbano opremo za
rekreacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne površine za rekreacijo z infrastrukturo in urbano
opremo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opremljanje površin z infrastrukturo in opremo za rekreacijo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ureditev površin in infrastrukture za rekreacijo za občane.
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.

16406 Objekti za rekreacijo

23.537 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OBJEKTI ZA REKREACIJO
Zaradi vse večje ozaveščenosti zdravega sloga življenja, na območju občine Sevnica, je
potrebno zagotoviti infrastrukturo in pripadajočo urbano opremo. (23.537,18 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
Nasproti gostišča Janc na Studencu je bila postavljena kolesarnica ter pipa za vodo. Klopi so
nameščene na igrišče poleg igral.
Na Dolnjem Brezovu ob igrišču so postavljena stojala za kolesa.
Ob avtobusni postaji na Jablanici je postavljena solarna svetilka.
Na Logu ob pešpoti so nameščene 4 klopi in 2 na pokopališču.
V Krmelju se je na tenis igrišču zamenjala razsvetljava, ki bo omogočala igranje tenisa v noč.
Na Škovcu ob kozolcu je Občina Sevnica postavila dve solarnih svetilki.
Na Okroglicah, Razborju in zaselku Lisce je Občina Sevnica postavila 3 oglasne kozolčke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-19-0027 - OBJEKTI ZA REKREACIJO
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Vzpostavitev mreže rekreativnih površin in opreme za spodbujanje zdravega sloga življenja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so doseženi.

OB110-19-0027 OBJEKTI ZA REKREACIJO
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

16039005 Druge komunalne dejavnosti

23.537 €
23.537 €
732.807 €

Opis podprograma
Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski
zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kvalitetno vzdrževanje zelenih in sivih javnih površin na celotnem območju občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kvalitetno vzdrževanje zelenih in sivih javnih površin na celotnem območju občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

16418 Urejanje javnih površin

732.807 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV (VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN)
Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja javnih površin, ki jo izvaja delovna skupina pri
JP Komunala d.o.o. na celotnem območju občine Sevnica. Delovna skupina izvaja vzdrževanje
zelenih in sivih površin v letnem in zimskem obdobju (čiščenje pločnikov, javnih parkirišč,
parkov, drevored na Savski cesti, sprehajalne poti ob reki Savi, zelenice pri športnem objektu
na/ob bazenu Sevnica ....).
Plačilo pogodbenih deležev za materialne stroške in plače delovne skupine (pog. št.: 35400036/2012 z dne 3.1.2014). Za potrebe javne gospodarske službe vzdrževanja javnih površin
je potreben tudi nakup novih strojev in opreme. (717.887,90 EUR)
NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
V letu 2021 je bil kupljen snežni plug z dodatno opremo in posipalnik. (14.919,10 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-20-0027 NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
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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

OB110-20-0027 NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

717.888 €
14.919 €
14.919 €
226.325 €

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:
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Na stanovanjskem področju zagotavljamo nemoteno vzdrževanje neprofitnih stanovanj v
večstanovanjskih objektih v skladu z letnim načrtom vzdrževanja in upravljanja.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

47.057 €

Opis podprograma
Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj,
gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega
prebivalstva), nakup in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb
socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega
sklada.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o
evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o
stavbnih zemljiščih.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje ustreznih pogojev za individualno in večstanovanjsko gradnjo ter zagotavljanje
ustreznih pogojev za delovanje javnih zavodov v Občini Sevnica z nakupi ter prenovami
stanovanj ter drugih poslovnih prostorov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje upravljanja in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih objektov v lasti občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z rednim financiranjem se zagotavlja prenova starejših stanovanj v lasti Občine Sevnica na
celotnem področju.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Kljub slabi epidemiološki situaciji je bilo prenovljeno stanovanje v objektu Krmelj 20.

16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov

47.057 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OBNOVA STANOVANJ
Za potrebe celovite prenove posameznih stanovanj v lasti Občine Sevnica so se v postavki
uporabljala sredstva za investicijsko prenovo stanovanj na področju celotne občine Sevnica,
predvsem pa na območju Krmelja. Predhodno je bil izdelan tudi projekt za izvedbo in fazno
prenovo starejšega objekta na področju Krmelja. V letu 2021 se je izvedla prenova praznega
stanovanja v pritličju v objektu Krmelj 20. V letu 2022 se bo prenova nadaljevala. (47.106,63
EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-18-0007 - OBNOVA STANOVANJ
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 z uspešno prenovo stanovanja v Krmelju v celoti dosežen. Pripravljena je tudi
dokumentacija za prenovo kanalizacije.
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

-50 €
47.107 €
47.107 €
179.268 €

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.
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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
Dolgoročno se sledi nemotenemu vzdrževanju stanovanjskega fonda s katerim upravlja Občina
Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Pri izvedbi vzdrževanja stan. fonda smo bili uspešni, prav tako pa nam je uspelo prenoviti bivše
prostore KS Krmelj za potrebe stanovanja.

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

144.822 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV
Redno upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Sevnica se izvaja za 141 stanovanj,
od tega je 1 stanovanje službeno, 1 stanovanje pa je namenjeno izključno za socialne
upravičence. Pogodba za upravljanje in vzdrževanje je sklenjena s podjetjem Terca d.o.o., ki
upravlja s stanovanji Občine Sevnica. V postavki so zajeta tudi sredstva, ki jih občina Sevnica
mora kot lastnik stanovanj odvajati na poseben račun za potrebe Rezervnega sklada, ki je
opredeljen v 41. členu Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 69/03,18/04 – ZVKSES, 47/06 –
ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF, 14/17odl.US in 27/17). V letu 2021 so se v večjem obsegu nadaljevale aktivnosti na področju
vzdrževanja starejših objektov. Izvajala so se tudi ostala vzdrževanja v skladu z letnim načrtom
vzdrževanja, med katere spadajo med drugim zamenjave stavbnega pohištva, zamenjave
iztrošenih talnih oblog, prenove kopalnic in druga vzdrževalna dela. S sredstvi, ki se zbirajo v
rezervnih skladih posameznih objektov pa so se tudi v letu 2021 izvajala večja vzdrževalna dela
na skupnih prostorih in napravah. (144.822,12 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
Vzdrževanje stanovanj poteka nemoteno in v skladu z predpisi in normativi. Izvršen je bil letni
plan vzdrževanja.
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

16442 Subvencije za spodbujanje gradenj

144.822 €
34.446 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SUBVENCIJE ZA SPODBUJANJE GRADENJ
Sredstva v letu 2021 so bila porabljena 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. Občina Sevnica je v letu 2021 povrnila
plačan komunalni prispevek (50%) 14 investitorjem individualnih stanovanjskih hiš (34.445,94
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
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sevnica,
- Izračuni komunalnega prispevka po odločbah o odmeri komunalnega prispevka posameznim
investitorjem individualnih stanovanjskih hiš;
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

34.446 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
113.772 €
Opis glavnega programa
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Sevnica potrebuje za izvedbo investicij
v javno infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura). Zagotoviti
ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine Sevnica.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v proračunu za tekoče
leto in v NRP. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju
občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Sevnica potrebuje za izvedbo investicij v
javno infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura) se vsako
leto uresniči v sklopu nakupov zemljišč, objektov, vse glede na razpoložljiva sredstva v
proračunu. Dolgoročno uspešno sledimo pripravi zemljišč za nove rešitve na področju
prometnih ureditev in raznih drugih ureditev na področju prostora.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

113.772 €

Opis podprograma
Odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetke
zadeve, idr.).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o
evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o
stavbnih zemljiščih;
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine
Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine
Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z vsakoletnimi rušitvami nekaterih objektov se zagotavljajo pogoji za večjo prometno varnost pri
ureditvi nekaterih nevarnih odsekov ter priprave zemljišč za nadaljnje posege v prostor.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji z rušitvami objektov so bili doseženi, saj so se izvedle rušitve 3 objektov.

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica

113.772 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RUŠENJE OBJEKTOV
Občina Sevnica je v letu 2021 izvedla rušitve nekaterih starejših objektov. Dela so se izvajala z
dolgoročnim namenom ureditve in zagotovitve večje preglednosti cest in priprave zemljišč za
nadaljnje posege v prostor. Zaradi potreb so se izvedle rušitve na področju Velikega Cirnika in
Tržišča (vila in stara šola) Za namene rušitev je bilo potrebno izdelati dodatne projekte za
izvedbo ter pridobiti ustrezna soglasja, delno pa je bilo prestavljeno tudi elektro omrežje zaradi
napajanja ostalih delov Tržišča. (81.030,08 EUR)
OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOMUNALNO OPREMLJANJE
V letu 2017 je Občinski svet sprejel program komunalnega opremljanja za stanovanjski del v
območju OPPN Sveti križ v Boštanju. Sredstva v letu 2021 so bila namenjena za nadaljnjo
izvedbo povezovalne ceste. Del sredstev je bil porabljen za izdelavo geološko - geomehanske
raziskave. (32.741,46 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0042 - RUŠENJE OBJEKTOV
OB110-18-0010 - OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOMUNALNO OPREMLJANJE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Uspešno in v celoti so bile izvedene rušitve vseh treh objektov, ki so bile planirane.
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OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV
420400 Priprava zemljišča

OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.
420401 Novogradnje
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

81.030 €
81.030 €
32.741 €
31.253 €
1.488 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 22 0 .4 2 4 €
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 izdatkov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
220.424 €
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
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
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23029001 Rezerva občine

220.424 €

Opis podprograma
Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj tega podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim
hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pripravljenost v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih
nesreč.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili doseženi v delu pristojnosti občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče

220.424 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REZERVA ZA NARAVNE NESREČE
Skladno z zakonom o javnih financah mora vsaka občina zagotavljati 1,5 % prihodkov letnega
proračuna za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozaba suša ter druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ter odpravo posledic na gospodarski javni infrastrukturi na
lokalni ravni ter pomoč pri sanaciji stvari in objektov na zasebni infrastrukturi.
Sredstva so namenjena za sanacijo poškodovanih prepustov, brežin, cestišč, usadov cestišč,
večjih in manjših plazov, kot tudi izdelavi tehnične dokumentacije za pristop k sanaciji in odpravi
škode ter izdelavo geoloških poročil za odpravo posledic naravnih nesreč v zasebni lasti.
(220.423,95 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je Zakon o javnih financah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
409100 Proračunska rezerva

4004

ODDELEK

220.424 €

ZA

DRUŽBENE

DEJAVNOSTI
8.373.489 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

48 . 16 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih
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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

48.160 €

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.
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
S sofinanciranjem programov javnih del je Občina pripomogla k socialni vključenosti
brezposelnih oseb v okviru javnih del, razvoju njihovih delovnih sposobnosti in usposobljenosti
ter zmanjševanju deleža dolgotrajno brezposelnih.

10039001 Povečanje zaposljivosti

48.160 €

Opis podprograma
Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske
prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13,
32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20-odl.US, 54/21 in172/21-ZODPol-G)
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
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61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj programa je predvsem v znižanju števila brezposelnih oseb. Dosežen bo z
vključevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje programov javnih del in s prehodom
udeležencev iz programov javnih del v zaposlitve. Poleg tega so dolgoročni cilji aktivne politike
zaposlovanja tudi: dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in njegove usposobljenosti,
zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih, zagotovitev vključenosti v programe zaposlovanja
vseh mladih brezposelnih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivirati čim večje število brezposelnih oseb ter jim omogočiti socialno vključenost, razvoj
delovnih sposobnosti ter s tem spodbujati razvoj novih delovnih mest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
S sofinanciranjem programov javnih del je Občina pripomogla k socialni vključenosti
brezposelnih oseb v okviru javnih del, razvoju njihovih sposobnosti in usposobljenosti ter
zmanjšanju deleža brezposelnih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2021 je Občina sofinancirala 40% sredstev za plače udeležencev v javnih delih, preostali
del pa je zagotovila država. Glede na učinek, ki smo ga dosegli s sofinanciranjem javnih del
sredstev za plače (socialna vključenost brezposelnih oseb, razvoj njihovih delovnih sposobnosti
in usposobljenosti ter zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih), znesek ni previsok.

10403 Javna dela

48.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
JAVNA DELA V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH
Po Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13,
32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20-odl.US, 54/21 in 172/21-ZODPol-G), so
javna dela poseben program v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Javna dela so namenjena
aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih
sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Brezposelna oseba je lahko vključena
v program javnega dela največ eno leto, zaradi stanja na trgu dela pa se lahko vključitev
podaljša, vendar najdlje za eno leto pri istem izvajalcu javnih del. Ciljne skupine brezposelnih
oseb, katerim se vključitev v program javnega dela lahko podaljša in obdobje podaljšanja, se
določijo v katalogu APZ.
Zavod zagotavlja del sredstev za plače udeležencev javnih del predvsem v skladu z naslednjimi
merili:
- povprečno stopnjo brezposelnosti v občinah oziroma regijah,
- strukturo brezposelnih.
Poleg dela sredstev za plače zavod zagotavlja tudi odpravnine ob upokojitvi, sredstva za
prehrano med delom ter za prevoz na delo in z dela.
Naročnik oziroma izvajalec javnih del pa zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike plač
udeležencev, regresa za letni dopust ter materialnih stroškov, vključno s stroški prostorov in
potrebne opreme za izvajanje programa javnih del. Za udeležence, katerih plača ne dosega
minimalne plače, v skladu z zakoni, ki urejajo socialna zavarovanja, zagotavlja tudi plačilo
prispevkov za socialno varnost od osnove v višini minimalne plače.
Občina Sevnica je v letu 2021 sofinancirala javna dela, ki jih izvajajo javni zavodi in druge
organizacije na področju družbenih dejavnosti. Občina je zagotavljala sredstva v višini 40%
plače udeleženca programa javnega dela ter regres za letni dopust. Izvajalci javnih del so bili
izbrani na razpisu, ki ga je objavil Zavod RS za zaposlovanje. V letu 2021 so se izvajala javna
dela:
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- Vrtec Ciciban Sevnica (dve osebi),
- Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja (ena oseba),
- Center za socialno delo Posavje, enota Sevnica (dve osebi),
- Osnovna šola Ane Gale Sevnica (ena oseba),
- Območno združenje Rdečega križa Sevnica (ena 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

48.160 €
34 5 .8 4 6 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju
lekarniške dejavnosti, preventive programe zdravstvenega varstva in druge programe na
področju zdravstva. Poslanstvo občine je, da zagotavlja javno mrežo zdravstvenega varstva na
primarni ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema
zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS ter bodo vgrajene v Nacionalni program
zdravstvenega varstva RS. Vključeval bo strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega
varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila oblikovanja mreže javne
zdravstvene službe, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredeli odgovornosti za
izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva v navedenem obdobju.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotovitev vseh zdravstvenih storitev v javni mreži zdravstvenega varstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 Primarno zdravstvo
1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

20.137 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva
(zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Čim boljša ter za prebivalce občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih
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zdravstvenih storitev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Enakomernost dostopnosti vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se
zagotavlja z zdravstveno mrežo s primerno kapaciteto (zdravstvene ekipe, prostori in oprema),
vse ustrezno locirano.
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
Vsi zastavljeni dolgoročni cilji so bili doseženi.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

20.137 €

Opis podprograma
Dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov,
nakup opreme za zdravstvene domove, vzdrževanje defibrilatorjev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB,
114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 91/13, 99/13ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT, 61/17-ZUPŠ,
64/17-ZZDej-K, 36/19, 189/20-ZFRO, 51/21, 159/21 in 196/21-ZDOsk),
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo
zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 –
ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19-odl.US, 73/19,
82/20,152/20-ZZUOOP, 203/20,-ZIUPOPDVE, 112/21-ZNUPZ in 196-ZDOsk),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in
15/08),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 –
ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17-ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov (Uradni list RS, št. 70/97,
61/11 in 53/17-popr),
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21),
- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega zavoda Zdravstveni
center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica (Uradni list RS, št. 36/92
in 99/07),
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Sevnica (Uradni list RS, št. 76/10 in 1/20).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Enakomernost dostopnosti vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se
zagotavlja z zdravstveno mrežo s primerno kapaciteto (zdravstvene ekipe, prostori in oprema),
vse ustrezno lociran.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj je ohranjanje zdravja in večja stopnja preživetja.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Vsi zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

17401 Oprema za zdravstvene namene

3.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME:
Občina Sevnica je zagotovila pravilno označitev lokacije defibrilatorjev na vidnem mestu,
skrbela je za tekoče vzdrževanje defibrilatorjev z upravljavci po posameznih lokacijah,
zagotovila nakup elektrod in baterij za njihovo delovanje. Javna mreža defibrilatorjev z
lokacijami je objavljena na spletni strani Občine Sevnica (trenutno 31 lokacij).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so bila oblikovana na podlagi preteklih vzdrževanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi skladno s sprejetim planom.
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

3.886 €

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV
16.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAKUP DEFIBRILATORJEV
Občina Sevnica je v letu 2021 nadaljevala s širjenjem javne mreže defibrilatorjev na lokacijah, ki
je predhodno uskladila z Zdravstvenim domom Sevnica glede na dostopnost oziroma pokritost
posameznih območij z že obstoječo mrežo defibrilatorjev. Občina je v letu 2021 nabavila štiri
nove defibrilatorje z ogrevanimi omaricami.
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
Občina Sevnica je že drugo leto zapored izvedla participativni proračun "Sobivam, sodelujem,
soodločam". Komisija, imenovana s sklepom župana, je vse prejete vloge obravnavala in
odobrila nakup defibrilatorjev na Artu, Jablanici (Novi grad) in na Logu. Vsi defibrilatorju so se
vključili v javno mrežo.
NAKUP SISTEMA NMP 300:
Občina Sevnica se je prijavila na javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2021 in dobila odobrena sredstva v višini 4.064 EUR za
nakup programa za sledenje in dispečiranje v Zdravstvenem domu Sevnica. Razliko v višini
2.133,60 EUR je zagotovila Občina.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-19-0011 - NAKUP DEFIBRILATORJEV
OB110-21-0043 - NAKUP SISTEMA NMP 300
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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
Postavljeni cilji so bili doseženi.

OB110-19-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav

10.053 €
10.053 €

OB110-21-0043 NAKUP SISTEMA NMP3000

6.198 €

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav

1707 Drugi programi na področju zdravstva

6.198 €
325.709 €

Opis glavnega programa
Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in
mrliško ogledno službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je izboljševanje zdravstvenega varstva za občane, ki nimajo
lastnih dohodkov ali lastnih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je spremljanje stroškov mrliško ogledne službe v skladu z zakonskimi
določili in primerjava s prejšnjimi proračunskimi leti. Kazalnik je število opravljenih mrliških
pregledov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina Sevnica je v celoti izvajala programe nujnega zdravstvenega varstva ter krila stroške
mrliško pregledne službe, kot ji to nalaga področna zakonodaja.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

320.850 €

Opis podprograma
Nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo
prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB,
114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 91/13, 99/13ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT, 61/17-ZUPŠ,
64/17-ZZDej-K, 36/19, 189/20-ZFRO, 51/21, 159/21 in 196/21-ZDOsk),
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo
zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05–UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 –
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ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 4/17, 1/19-odl.US, 73/19,
82/20, 52/20-ZZUOOP, 112/21-ZNUPZ in 196/21-ZDOsk),
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti pomoč in zdravljenje vsem, ki to pomoč potrebujejo in pripadajo socialno ogroženim
skupinam prebivalstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina je zagotovila 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
Vsi dolgoročni cilji so bili doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Za upravičence so bila nakazana sredstva za predpisane prispevke.

17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane14.350 €
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 bila Občina dolžna
plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane RS in tujce, ki imajo
dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v RS, ki so upravičeni do denarne socialne
pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč (pri čemer se krivdni razlogi ne
upoštevajo) in niso zavarovanci iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja
zdravstveno zavarovanje.
V mesecu decembru 2020 je bil sprejet Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št.
189/20), s katerim obveznost plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz
21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ tako, da se uvaja neposredno plačilo
prispevkov države Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), pri
čemer prehodna določba 33. člena zakona določa, da je obveznost, ki je izvirala iz obdobja
pred začetkom uporabe tega zakona in za katero je bila prijava v zavarovanje prejeta do
začetka uporabe tega zakona, poravnala občina. Občina je tako poravnala znesek za
zavarovanje v mesecu januarju 2021 za mesec december 2020, v višini 14.350 EUR, od
februarja 2021 pa je plačilo prevzela država.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projekta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi pavšalnega stroška za obvezno zavarovanje in ocene
gibanja števila zavarovancev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za upravičence so bila nakazana sredstva za predpisane prispevke.
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine14.350 €
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17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO
VARSTVO
306.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV
Občina Sevnica je za potrebe izvajanja zdravstvenih programov Zdravstvenega doma Sevnica
kupila potrebne prostore Mercatorja (bivši Cenko), ki bodo služila za izvajanje zdravstvenih
programov in tudi za druge socialne ter družbene programe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-20-0021 – NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV
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
Postavljeni cilji so bili doseženi.

OB110-20-0021 NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDR. PROGRAMOV 306.500 €
420000 Nakup poslovnih stavb

17079002 Mrliško ogledna služba

306.500 €
4.859 €

Opis podprograma
Plačilo storitev mrliško pregledne službe.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in
15/08).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina je zagotovila pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe, obenem pa je v skladu z
zakonodajo krila vse stroške mrliških ogledov, eventuelnih obdukcij in tehničnih pomoči pri
obdukciji.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2021 so bili v celoti kriti stroški obdukcij ter mrliških pregledov, ki jih je bila v skladu s
področno zakonodajo dolžna pokriti občina.

17420 Mrliško pregledna služba

4.859 €

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), v nadaljevanju Pravilnik, mrliško pregledno službo organizira in skrbi za njeno
pravilno delovanje Občina. Mrliško pregledno službo lahko izvajajo zdravstveni zavodi in
zasebni zdravniki s koncesijo. Skladno s Pravilnikom, je Občina dolžna pokrivati stroške mrliško
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pregledne službe, stroške sanitarne obdukcije, stroške prevoza pokojnikov na obdukcijo.
Obdukcije odrejajo zdravniki glede na vzrok smrti. Občina je krila stroške sanitarnih obdukcij, ki
so se izvedle, ko vzroka smrti ni bilo mogoče zanesljivo ugotoviti ali če je to iz utemeljenih
razlogov zahteval zdravnik oz., če je šlo za sum nalezljive bolezni. Občina je bila tudi plačnik
opravljenih mrliških pregledov tujcev, brezdomcev oziroma oseb, katerih prebivališče je bilo
neznano, morebitnih obdukcij, tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa oziroma
upepelitve v zvezi s temi osebami, in sicer, če je bil kraj smrti oziroma kraj najdbe trupla tujca,
brezdomca oziroma osebe, katere prebivališče je neznano, na območju občine.
V proračunski postavki so zajeti stroški za mrliške preglede, stroški morebitnih obdukcij in
tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja
nesreče).
Mrliške preglede so opravljali zdravniki iz ZD Sevnica in zdravniki koncesionarji, obdukcije pa so
opravljali za to usposobljeni zdravniki SB Novo mesto in Inštituta za sodno medicino pri Univerzi
v Ljubljani.
Sredstva za mrliško pregledno službo zagotavlja državni proračun, in sicer je Občina 2x letno
izdala pristojnemu ministrstvu zahtevek za povračilo sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Število opravljenih mrliških ogledov in obdukcij v preteklem letu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2021 so bili v celoti kriti stroški mrliških pregledov, ki jih je v skladu s področno
zakonodajo dolžna kriti Občina.
402999 Drugi operativni odhodki
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

465 €
4.343 €

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
51 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1. 4 81 .8 3 9 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo Občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni program športa v RS za obdobje 2014-2023
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa v RS za obdobje 2014-2023
- Letni program športa v občini Sevnica
- Letni program kulture v občini Sevnica
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
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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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

76.487 €

Opis glavnega programa
Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične
in premične kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti ohranitev spomenika, ki predstavlja kulturno dediščino.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti podpiranje izvajanja programov Posavskega muzeja Brežice.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram znotraj glavnega programa:
18029001 nepremična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina z ukrepi vzdržuje kulturne dejavnosti.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

69.287 €

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, 32/16 in 21/18-ZNOrg)
- 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 je zgodovinskega pomena.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina z ukrepi vzdržuje kulturne dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so bili doseženi.
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18481 SREDSTVA
DEDIŠČINE

ZA

OBNOVO

IN

OHRANJANJE

KULTURNE
69.287 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
Občina Sevnica je v letu 2021 izvedla razpis za obnovo kulturnih spomenikov, ki so bili z
odlokom razglašeni za kulturne spomenike lokalnega pomena.
Z namenom zagotavljanja višjega standarda kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini
Sevnica, je strokovna služba občinske uprave pripravila Pravilnik o sofinanciranju obnove
kulturnih spomenikov v Občini Sevnica, ki je nadomestil sedaj veljavni Pravilnik o zagotavljanju
sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti
Občine Sevnica, lokalne javne infrastrukture in drugih nujnih programov na področju kulture.
Pravilnik ureja področje sofinanciranja investicij na kulturnih spomenikih na območju Občine
Sevnica.
Na javni razpis se je prijavilo pet vlagateljev. Vsem petih vlagateljem so bila odobrena sredstva,
v skupni višini 30.000 EUR. En vlagatelj ni vrnil pogodbe, drugi pa ni izvedel investicije, saj je v
celoti dobil sofinancirano investicijo s strani pristojnega ministrstva.
UREDITEV BRIVSKO-FRIZERSKEGA SALONA
Brivsko frizerski salon Kreutz v starem mestnem jedru Sevnica je opredeljen kot kulturni
spomenik lokalnega pomena, sedaj v lasti Občine Sevnica. V letu 2021 je podjetje Gnom d.o.o.
ob sodelovanju Posavskega muzeja Brežice izvedlo konservatorsko restavratorske posege na
opremi brivsko frizerskega salona, vhodnih vratih in izložbeni vitrini, tlakih in stenah ter izdelalo
inventarno knjigo, v skupni vrednosti 37.684,58 EUR. Dela so bila izvedena na podlagi izdanih
kulturno-varstvenih pogojev in soglasja ZVKDS OE Celje, ki je dela tudi nadzorovala. Na novo
je bilo potrebno urediti tudi električne inštalacije ter ogrevanje prostora. S tem projektom se je
Občina Sevnica javila na razpis Ministrstva za kulturo, na katerem je bila uspešna in za ta
namen prejela 17.601,42 EUR.
REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVEGA DOMA
Za objekt v starem mestnem jedru, ki je tudi opredeljen kot kulturni spomenik lokalnega
pomena, je Občina Sevnica v letu 2005 naročila in pridobila Poročilo o preiskavah materialno
tehničnega stanja in analizi potresne odpornosti objekta Slomškov dom v Sevnica. Pred
dejansko obnovo in rekonstrukcijo objekta, je ZVKDS OE Celje zahteval še opravljeno revizijo
tega poročila, na osnovi katerega bo izdal nadaljnje kulturno-varstvene pogoje in soglasje za
posege na objektu.
Sredstva so bila namenjena za pripravo izvedenskega izvida že pripravljenega statičnega
poročila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-20-0009 -UREDITEV BRIVSKO FRIZERSKEGA SALONA V SEVNICI
OB110-21-0008 - REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVEGA DOMA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Občina bo z letno pogodbo zagotovila sredstva za vzdrževanje premične kulturne dediščine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

OB110-20-0009 UREDITEV BRIVSKO FRIZERSKEGA SALONA V SEVNICI
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-21-0008 REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVEGA DOMA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

18029002 Premična kulturna dediščina

22.340 €
44.039 €
44.039 €
2.908 €
2.908 €
7.200 €

Opis podprograma
Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov,
odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine
zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih
zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in
grobišč, postavitev spominskih obeležij, muzejska dejavnost.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg)
- Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 29/13)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS, št. 93/20)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjati in vzdrževati premično kulturno dediščino.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina bo z letno pogodbo zagotovila sredstva za vzdrževanje premične kulturne dediščine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina skrbi za izvajanje muzejskih zbirk na gradu Sevnica, tako v okviru zavoda KŠTM
Sevnica, kot v okviru Posavskega muzeja Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V okviru letnega cilja je občina skupaj s Posavskim muzejem Brežice izvedla aktivnosti, ki so
bile v skladu s sklenjeno pogodbo.

18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME

7.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

•
•
•
•

Sredstva so bila namenjena za izvajanje dejavnosti v okviru Posavskega muzeja Brežice. V letu
2021 so bila skladno s pogodbo izvedena dela na področju kulturne dejavnosti:
projekt Gradovi Posavja,
nadaljnje aktivno sodelovanje in priprava ter razvoj regijskih projektov,
nov večletni programski cikel Čuti: Po Posavju z žlico in čašo; 1. čut: Okus,
sodelovanje pri izvedbi konservatorsko – restavratorskih posegov na Gradu Sevnica in pri
prenovi stalnih zbirk na Gradu Sevnica in sooblikovanje občasnih muzejskih ter drugih razstav:
prenova šolske zbirke – posegi na obstoječih predmetih v šolski zbirki za postavitev nove
razstave.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projekta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Vsebina dela je določena z letno pogodbo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi skladno s sklenjeno pogodbo.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1803 Programi v kulturi

7.200 €
698.402 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe
v kulturi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun ter jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oziroma organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Z različnimi programi Občina skrbi za kulturno udejstvovanje in izvajanje različnih kulturnih
prireditev.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

375.407 €

Opis podprograma
Dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnici, izdajanje knjig,
brošur, zbornikov, publikacij, ipd
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg)
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97,
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37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04,
115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10,
2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16 in 80/18)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg)
- Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Uradni list RS št. 100/03, 81/09 in 96/13)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94,
45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09,
32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17-popr., 80/18)
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št.
73/03, 70/08 in 80/12)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 57/13 - UPB)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina Sevnica bo zagotovila sredstva za plače za zaposlene, za delovanje ter sredstva za
knjižnično gradivo JZ Knjižnice Sevnica z enoto v Loki pri Zidanem Mostu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ohranjanje knjižnične dejavnosti in spodbujanje bralne kulture.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj ni bil v celoti dosežen zaradi covid epidemije ter z njo povezanimi ukrepi in omejitvami.

18401 Knjižnična dejavnost

350.906 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SREDSTVA ZA PLAČE
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica JZ Knjižnica Sevnica z izposojevališčem v Loki pri
Zidanem Mostu dolžna zagotavljati sredstva za plače s prispevki in davki za zaposlene
strokovne delavce, stroške plač vodstvenih in administrativnih delavcev za izvajanje dejavnosti
ter druge stroške dela zaposlenih.
DELOVANJE JZ KNJIŽNICA SEVNICA
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati tudi sredstva za materialne stroške, ki
nastanejo pri obratovanju in vzdrževanju objekta (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve,
čiščenje, zavarovanje, varovanje, tekoče vzdrževanje).
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.
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INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje, vezano na sam bibliobus.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-18-0022 BIBLIOBUS
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 2021.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj ni bil v celoti dosežen zaradi covid epidemije ter z njo povezanimi ukrepi in omejitvami.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
249.970 €

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

OB110-18-0022 BIBLIOBUS
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

18404 Posavska potujoča knjižnica

100.699 €
237 €
237 €
24.501 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SREDSTVA ZA PLAČE
Skladno s pogodbo o izvajanju knjižnične dejavnosti Posavske potujoče knjižnice (v
nadaljevanju: PPK) so Občina Krško, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Brežice, Občine
Sevnica in Občina Radeče dolžne zagotoviti sredstva za izvajanje dejavnosti PPK. Ključ za
razdelitev skupnih stroškov je število prebivalcev v posameznih občinah, ki se vsako leto preveri
na dan 1.1. tekočega leta, kar je osnova za izračun deležev sofinanciranje za naslednje leto.
Pogodbene stranke zagotavljajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih za plačilo
stroškov dela za voznika bibliobusa in bibliotekarja.
DELOVANJE POSAVSKE POTUJOČE KNJIŽNICE
Pogodbene stranke so po istem ključu delitve stroškov dolžne zagotoviti tudi sredstva za
materialne stroške, ki nastajajo pri delovanju in vzdrževanju vozila bibliobusa.
SREDSTVA ZA KNJIŽNIČNO GRADIVO
Pogodbene stranke so po istem ključu delitve stroškov dolžne zagotoviti tudi sredstva za
sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča temeljijo na predlogu Letnega delovnega načrta, kjer so opredeljeni predvideni stroški
za leto 2021.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
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413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
11.321 €

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

18039002 Umetniški programi

13.180 €
230.455 €

Opis podprograma
Dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni
programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge pravne podlage:
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg)
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97,
37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04,
115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10,
2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16 in 80/18)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12,
111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg)
- Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94,
45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09,
32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17-popr., 80/18)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 46/14)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 93/20)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sredstva so namenjena za delovanje JZ KŠTM Sevnica, katerega poslanstvo je opravljati
naloge na kulturnem področju.
Cilj je tudi, da se zagotovijo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov s področja kulture, ki
jih ima KŠTM v upravljanju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje zavoda JZ KŠTM, za izvajanje dejavnosti, za
investicije ter sredstva za upravljanje kulturnih objektov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zavod KŠTM Sevnica na področju kulture izvaja in organizira kulturne prireditve ter upravlja z
objekti, ki so v lasti Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj ni bil v celoti dosežen zaradi covid epidemije ter z njo povezanimi ukrepi in omejitvami.
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18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture

230.455 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KULTURA – JZ KŠTM – ZA PLAČE
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica JZ KŠTM dolžna zagotavljati sredstva za plače delavcev,
ki so zaposleni na zavodu.
KULTURA - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
Zavod KŠTM upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica. Na področju kulture upravlja z
Gradom Sevnica, Ajdovskim gradcem in Kulturno dvorano Sevnica. Za vse omenjene objekte
Občina plačuje obratovalne stroške, in sicer ogrevanje, komunalne storitve, električno energijo,
varovanje, zavarovalno premijo in druge operativne stroške. Zavod skrbi za programsko
delovanje vseh treh objektov ter organizacijo raznih dogodkov.
INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objektov, ki jih ima v upravljanju
KŠTM Sevnica. V letu 2021 so bila sredstva namenjena za ureditev elektroinštalacij ter sanacijo
tal v Lutrovski kleti, za nakup naprave za razvlaževanje na gradu Sevnica, za delno ureditev
Grajske kavarne ter za sanacijo vodnega zbiralnika na Ajdovskem gradcu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0034 - INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so realizirani programi v prejšnjem proračunskem letu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj ni bil v celoti dosežen zaradi covid epidemije ter z njo povezanimi ukrepi in omejitvami.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
81.395 €

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

115.861 €

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE33.199 €
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

18039003 Ljubiteljska kultura

33.199 €
86.540 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10, 20/11, 111/13, 61/17, 21/18-ZNOrg in 3/22-ZDeb)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18-ZNOrg)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v
razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev ( Uradni
list RS št. 110/08, 32/09, 47/12)
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- 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)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94,
45/94, 39/96, 39/99 - ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 - ZKolP, 60/08, 32/09,
32/09, 40/12 , 46/13, 106/15, 2/17-popr., 80/18)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in
jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom
in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem
stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z javnim razpisom in javnim pozivom so bila razdeljena sredstva kulturnim društvom, ki izvajajo
dejavnosti ljubiteljske kulture in veteranskim organizacijam.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Pogodbe z izvajalci letnega programa za kulturo in veteranskih organizacij so bile realizirane,
vendar ne v celoti zaradi covid epidemije ter z njo povezanimi ukrepi in omejitvami.

18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi

14.577 €

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 Občina Sevnica zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov, ki jih
bo OI JSKD Sevnica na podlagi pogodbe izvajala na območju občine Sevnica.
Zaradi covidnih omejitev niso bili izvedeni vsi predvideni programi, je pa zaradi tega izvedba kar
nekaj programov potekala preko speta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča temeljijo na realiziranem programu iz prejšnjega leta in predlogu Letnega delovnega
načrta za leto 2021.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilj ni bil v celoti izveden zaradi epidemije in z njo povezanimi omejitvami ter ukrepi.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

14.577 €

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture

71.963 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
JAVNI POZIV ZA OBČINSKE PRIREDITVE
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Občina Sevnica je v letu 2021 izvedla javni poziv za prireditve občinskega pomena in izbrala
izvajalce, ki bodo na teh prireditvah izvajali programe. Na poziv, v višini 22.000 EUR so se
lahko prijavila kulturna društva s področja godbeništva, s sedežem v občini Sevnica.
Na žalost je obdobje koronavirusa naša nova trenutna realnost, s katero se srečujemo, tako
posamezniki, javne ustanove, kot tudi društva. Razmere so v letu 2021 vplivale na izvajanje
programov in projektov na področju razpisov in javnih pozivov oddelka za družbene dejavnosti.
PROGRAMI KULTURA PO PRAVILNIKU
Skladno z določbami Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov in projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica, so se v letu 2021 preko
javnega razpisa dodelila sredstva v višini 48.000 EUR izvajalcem programov in projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v naši občini. Sredstva je prejelo 25 upravičencev za izvedbo
prijavljenih programov.
DELOVANJE OI JSKD SEVNICA
V skladu z Zakonom o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti je Občina Sevnica dolžna
zagotavljati sredstva za vzdrževanje prostorov OI JSKD Sevnica, sredstva za kritje materialnih
stroškov, povezanih s tem prostorom. Stroški se plačujejo po dejanskih stroških v skladu z
vsakoletno sklenjeno pogodbo.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 je razdelila sredstva na osnovi javnega razpisa in javnega poziva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji zaradi covid situacije niso bili v celoti 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

70.000 €
1.963 €
6.000 €

Opis podprograma
Upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov,
spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in
investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup,
gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10, 20/11, 111/13, 61/17, 21/18-ZNOrg)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08,
40/12)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18-ZNOrg)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09, 96/13)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05, 43/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94,
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39/96, 40/97, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09,
22/10, 83/10, 40/12, 46/13, 106/15, 2/17-popr., 80/18)
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Uradni list RS št. 87/01, 96/02-ZUJIK, 92/15)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS št. 19/03)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/03)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS št. 73/03,
70/08)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS št. 58/01, 109/01,
14/07,124/08, 34/11, 57/13)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18 )
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da Občina Sevnica zagotovi sredstva za investicijsko vzdrževanje Knjižnice Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2021 je Občina namenila sredstva za investicijsko vzdrževanje Knjižnice Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z upravljanjem kulturnih objektov so bili realizirani dolgoročni cilji.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zavod KŠTM Sevnica je na področju upravljanja kulturnih objektov izvedel vsa potrebna
investicijsko vzdrževalna dela, skladno s pogodbo.

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
Sredstva so namenjena za redno investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v Knjižnici
Sevnica in izposojevališču v Loki pri Zidanem Mostu. Knjižnica za vsako tekoče leto izrazi
potrebe, kaj je nujno potrebno za vzdrževanje objekta.
V letu 2021 so bila sredstva za investicijsko vzdrževanje porabljena za nakup strežnika.
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
Cilji so bili doseženi skladno s pogodbo.

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

1804 Podpora posebnim skupinam

6.000 €
6.000 €
7.000 €

Opis glavnega programa
Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih
organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih
posebnih skupin.
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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
Cilji so bili v celoti doseženi.

18049001 Programi veteranskih organizacij

7.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - UPB3 in 21/18 – ZNOrg).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je bil podpreti različne interesne skupine s sofinanciranjem njihovih programov in projektov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je bil podpreti različne interesne skupine s sofinanciranjem njihovih programov in projektov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Različnim interesnim skupinam, ki niso bile sofinancirane iz drugih proračunskih postavk, je
Občina dodelila sredstva za izvajanje njihovih programov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
S sredstvi, zagotovljenimi v proračunu, je Občina dosegla cilj, in sicer podpirati različne
interesne skupine pri izvajanju njihovih programov.

18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGA DRUŠTVA S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja veteranskih društev in združenj, ki niso
financirana iz drugih proračunskih postavk in imajo sedež v občini Sevnica. Občina je sredstva
razdelila na podlagi javnega poziva, in sicer petim upravičencem.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 v celoti doseženi.
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

7.000 €
699.949 €

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 skrbela za šport skozi upravljanje športnih objektov in njihovo vzdrževanje, za
izvajanje športnih dejavnosti skozi letni program športa in izvajanje investicij na področju športa.

18059001 Programi športa

559.330 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe, nagrade za športnike in
športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje
športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna
športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa
invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški,
zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup,
gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/20 in 3/22-ZDeb)
- Nacionalni program športa v RS 2014-2023
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v RS 2014-2023
- Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica
(Uradni list RS, št. 11/18)
- Letni program športa v občini Sevnica
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se je čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarjalo s
športom ali športno rekreacijo - zagotoviti ustrezno športno infrastrukturo, dostopno za vse
udeležence v športu.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj bil je zagotoviti sredstva za delovanje in dejavnost JZ KŠTM ter financiranje
investicij na področju športa. Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za
izvajanje letnega programa športa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje programov športa in zagotavljanje objektov je
dolgoročni cilj Občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni letni cilji niso bili v celoti doseženi zaradi epidemije in s tem povezanimi ukrepi.

18420 Transferi za športne dejavnosti

396.279 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ŠPORT – JZ KŠTM – ZA PLAČE
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica JZ KŠTM dolžna zagotavljati sredstva za plače delavcev,
ki so zaposleni na zavodu.
ŠPORT - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
Zavod KŠTM upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica. Na področju športa upravlja s
Športno dvorano Sevnica, Športnim domom Sevnica, Bazenom Sevnica in skate parkom. Za
vse omenjene objekte Občina plačuje obratovalne stroške, in sicer ogrevanje, komunalne
storitve, električno energijo, varovanje, zavarovalno premijo in druge operativne stroške.
Športno dvorano Sevnica in Športni dom Sevnica koristijo predvsem društva in klubi za
izvajanje treningov, tekem in za rekreacijo. V Športnem domu se oddaja v najem sejna soba in
pisarne, tam pa redno obratuje tudi fitnes. V Športni dvorani se daje v najem klubski prostor, na
bazenu prostor za gostinski lokal. Zavod skrbi za organizacijo in izvedbo raznih prireditev,
dogodkov in programov.
ODLOK - ŠPORT
Na podlagi Odloka odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Sevnica so se v letu 2021 na podlagi javnega razpisa dodelila sredstva izvajalcem
letnega programa športa (LPŠ) v Občini Sevnica. Višina sredstev javnega razpisa je znašala
123.000 EUR in so bila razdeljena 34-im upravičencem.
INVESTICIJSKI TRANSFER KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA
Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objektov na športnem
področju, ki so v upravljanju KŠTM Sevnica in sicer za nakup kontejnerja za opremo pri
Športnem domu Sevnica ter za nakup bazenskega sesalca.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0036 - INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA
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
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

122.089 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
78.727 €

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

168.018 €

OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA 27.445 €
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

27.445 €

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
163.051 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME
Občina Sevnica je v preteklih letih uredila fitnes naprave na prostem za izvajanje tako
rekreativne dejavnosti kot tudi za vadbo športnih klubov. Prav tako je bilo postavljenih nekaj
otroških igral. Vso navedeno opremo in druge športne površine in igrišča je občina kot lastnica
dolžna redno vzdrževati. Iz teh sredstev so bili pokriti stroški izdelav ter postavitev raznih
opozorilnih tabel, tabel z navodili in z urniki vadb na posameznih igriščih ter zamenjava in
vgradnja dela nove zaščitne mreže na igrišču na Drožanjski cesti.
NAKUP FITNES NAPRAV
V preteklih letih so se na več lokacijah uredile zunanje fitnes naprave.
V sklopu PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA so bila v letu 2021 postavljene zunanje fitnes
naprave na Češnjicah.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME
Občina Sevnica v sklopu investicijskega vzdrževanja športne opreme sledi potrebam, ki
nastajajo pri izvajanju športnih dejavnostih na igriščih in ostalih športnih površinah v Občini
Sevnica. V letu 2021 je bila v parku ob reki Savi postavljena velika skakalna blazina ter
zamenjano polomljeno vzmeteno igralo z novim. Obstoječe športno igrišču v Florjanski ulici je s
položitvijo umetne trave postalo multifunkcijsko igrišče, ki zagotavlja tudi možnost igranja tenisa.
Na tem istem igrišču sta bila postavljena dva nova koša, travnati del roba igrišča ima vgrajeno
novo gumeno zaščito, pred njegovim vhodom pa je bilo na novo postavljeno otroško igrišče. Za
nemoteno vadbo na nogometnem igrišču z umetno travo na Drožanjski cesti sta bila nabavljena
dva nova prenosna gola za trening. V prizidku za borilne in rekreacijske dejavnosti k telovadnici
OŠ Krmelj imajo novo stropno mešalo. Novo asfaltno prevleko je dobilo igrišče v Račici. Novo
je športno igrišče na Velikem Cirniku, ki je v letu 2021 poleg asfaltne podlage pridobilo tudi
športno opremo. V športnem parku Krmelj je bilo narejeno novo javno teniško igrišče z umetno
travo ter prestavljeno ter povečano igrišče za igranje odbojke na mivki.
V sklopu PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA sta bila v letu 2021 za igrišče na Dolnjem
Brezovem nabavljena dva nova prenosna gola z utežmi za pritrjevanje na podlago ter
opremljena nova otroška igrišča na Češnjicah, Škovcu ter na Razborju.
Odbojkarsko igrišče na mivki ob Drožanjski cesti, ki naj bi bilo tudi urejeno v sklopu
participativnega proračuna, ni bilo narejeno, ker predračunska vrednost njegove izvedbe ni bila
v skladu z opredeljeno vrednostjo za posamezni projekt, ki je bil določen v razpisu. O tem je bil
predlagatelj projekta tudi obveščen.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0018- NAKUP FITNES NAPRAV
OB110-16-0037 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so namenjeni rednemu vzdrževanju, nakupu igral in fitnes naprav ter investiciji
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v stabilizacijo terena na območju stadiona.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

1.691 €

OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAV

5.661 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav

5.661 €

OB110-16-0037 INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN OBJEKTOV
155.699 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

18059002 Programi za mladino

12.770 €
142.929 €
140.620 €

Opis podprograma
Dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi
študentov, društva prijateljev mladine, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega
časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup gradnja in vzdrževanje
prostorov za mladinsko dejavnost.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-ZJU-UPB3, 65/08, 69/08, 69/08 in 74/09,
40/12-ZUJF, 158/20-ZIntPK-C, 203/20-ZIUPOPDVE, 202-21-odl.US in 3/22-ZDeb)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti (Uradni list RS, št. 46/14)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja,
prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in
otrok.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za delovanje JZ KŠTM na področju mladine ter sredstva za izvedbo javnega
razpisa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so bili doseženi.
Strategija za mlade v Občini Sevnica 2019-2024 skupaj z izvedbenim načrtom za 2019-2024
vključuje dolgoročne usmeritve na področju spodbujanja mladinske dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilji so bili doseženi z razdelitvijo sredstev javnega razpisa za mladino.
KŠTM Sevnica uresničuje izvajanje mladinske dejavnosti v okviru Mladinskega centra in kot
partner pri izvajanju Strategije za mlade v Občini Sevnica 2019-2024.
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18430 Transferi za mladinsko dejavnost

140.620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PRAVILNIK MLADINSKE DEJAVNOSTI
Na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini
Sevnica so se v letu 2021 preko javnega razpisa dodelila sredstva izvajalcem mladinskih
programov in projektov v občini Sevnica. Višina sredstev namenjenih za javni razpis je znašala
15.135 EUR in je bila razdeljena 14-im upravičencem.
MLADINA – JZ KŠTM – ZA PLAČE
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica JZ KŠTM dolžna zagotavljati sredstva za plače delavcev,
ki so zaposleni na zavodu.
MLADINA - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
Zavod KŠTM upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica. Na področju mladine upravlja z
Mladinskim centrom Sevnica. Za omenjeni objekt Občina Sevnica plačuje obratovalne stroške,
in sicer ogrevanje, komunalne storitve, električno energijo, varovanje, zavarovalno premijo in
druge operativne stroške.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-20-0023 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA MLADINSKO DEJAVNOST
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
Letni cilji so bili doseženi.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

13.763 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
83.001 €

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

19 IZOBRAŽEVANJE

43.856 €
5. 4 33 .3 0 5 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega
izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja,
izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči
šolajočim. Poslanstvo občine je zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne
oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja,
osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1906 Pomoči šolajočim
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1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

3.491.948 €

Opis glavnega programa
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik
varstva in vzgoje otrok ter investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.
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

3.491.948 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev,
dodatni programi v vrtcih, sofinanciranje letovanja, zimovanja, I) nakup, gradnja in vzdrževanje
vrtcev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o zavodih( Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 18/98 Odl.US:U-I-34/94, 36/00-ZPDZC,
127/06-ZJZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08,
58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS,
94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, 58/11 - ZUOPP-1, 40/12 –
ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP)
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08,
102/09 in 62/10-ZUPJS)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14,
47/17 in 43/18),
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 134/2020),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev (Uradni list
RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),
- drugi predpisi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
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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 Sevnica.

19403 Gradnja objektov za predšolsko vzgojo

498.635 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DOZIDAVA VRTCA V SEVNICI
V letu 2021 je bila zaključena dozidava Vrtca Ciciban Sevnica. Z dozidavo so obstoječemu
objektu dodani trije oddelki in potrebni spremljajoči prostori. Pogodba je bila podpisana julija
2020, izbrani izvajalec, VG5 d.o.o., pa je z deli pričel avgusta 2020. Po pogodbi je bil rok za
dokončanje del 8 mesecev od uvedbe v delo. V letu 2020 so bila izvedena dela v višini
494.373,26 EUR, v letu 2021 pa v višini 412.891,73 EUR. Za dozidavo je Občina Sevnica v
mesecu aprilu pridobila Uporabno dovoljenje. Stroški nastali v postopku pridobitve uporabnega
dovoljena (stroški strokovnjaka elektro in strojne stroke, ki ju naroči upravna enota), so znašali
966,00 EUR.
INVESTICIJSKI NADZOR
Skladno z zakonodajo mora občina naročiti tudi investicijski nadzor za izgradnjo dozidave vrtca.
Nadzornik je bil izbran po Zakonu o javnem naročanju. Nadzornik izstavi račun glede na
vrednost situacije. Stroški nadzora so v letu 2021 znašali 13.668,43 EUR.
NAKUP OPREME ZA VRTEC
Ob koncu leta 2020 je bilo objavljeno javno naročilo Dobava in montaža opreme za prizidek
Vrtca Ciciban Sevnica. Dobavitelj opreme je bil izbran v začetku leta 2021 in sicer je bilo
izbrano podjetje GONZAGA – PRO d.o.o., ki je opremo v vrednosti 71.109,16 EUR dobavil in
montiral po zaključku gradbeno obrtniških del.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-19-0038 - NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so namenjeni zgolj za izvajanje projekta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi, zagotovili smo varstvo otrok za tri oddelke (cca. 60 otrok).

OB110-19-0038 NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje

498.635 €
71.109 €
413.858 €
13.668 €
183.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PREDŠOLSKE VZGOJE
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica vrtcev dolžna zagotavljati sredstva za obnovo njihovih
prostorov, nakup opreme in igral. Po predlogih, ki jih podajo vrtci vsako leto, se sredstva
namenijo za nujna investicijsko vzdrževalna dela. V letu 2021 so bila izvedena naslednja
investicijsko vzdrževalna dela na naslednjih objektih:
Enota vrtca Blanca: nabava kompleksnega igrala za vrtec;
Enota vrtca Krmelj: obnova notranjega tlaka Sika Comfortfloor;
Vrtec Ciciban Sevnica: namestitev nove talne obloge na zunanjih terasah igralnic v Centralnem
vrtcu, nakup in montaža zaščitne ter dodatne opreme za vrtec Panorama v Boštanju;
Enota vrtca Šentjanž: postavitev panelne ograje okoli otroškega igrišča, ureditev terase pri
igralnicah.
OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU
Občina Sevnica in podjetje GIP Kodrič d.o.o., kot lastnik nepremičnine, sta podpisala pismo o
nameri, s katerim sta se dogovorila, da bosta po ustrezni preureditvi objekta – prostorov za
vrtec, sklenila najemno pogodbo za celotno nepremičnino. V skladu s pismom o nameri je
lastnik objekta na svoje stroške ustrezno preuredil prostore za namen izvajanja predšolske
vzgoje v skladu z vsemi normativi, uredil spremembo namembnosti objekta za namen izvajanja
vzgoje in izobraževanja ter pridobil uporabno dovoljenje. Občina Sevnica pa je do začetka
izvajanja predšolske vzgoje v prenovljenem objektu naročila premo za izvajanje dejavnosti
(mizice, stolčki, previjalne mize, ležalniki, oprema kuhinje, kotički, igralne blazine,I). Izbrani
dobavitelj opreme na podlagi javnega naročila je bilo podjetje Atlas oprema. Vrednost pogodbe
znaša 73.419,60 EUR z DDV.
INVESTICIJSKI NADZOR
Skladno z zakonodajo je morala Občina naročiti tudi strokovni nadzor nad montažo opreme.
NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Za opremo za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v objektu Panorama v Boštanju je bil
naročen načrt notranje opreme Vrtca Panorama Boštanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0124 - INVESTICIJSKO VZRDŽEVANJE OBJEKTOV PRED. VZGOJE
OB110-20-0024 - OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU
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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 doseženi.

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE100.685 €
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

OB110-20-0024 OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

19406 Vrtci v občini Sevnica

9.320 €
91.365 €
82.387 €
73.420 €
610 €
8.357 €
2.429.599 €

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, 98/09ZIUZGK,36/10,62/10-ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), zagotavlja
Občina iz proračuna vrtcem, ki izvajajo javno službo, sredstva za pokrivanje razlike med ceno
programov in plačili staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih
sestavljajo: stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in
standardi ter kolektivno pogodbo; stroški materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa in
stroški živil za otroke. Sredstva iz prvega odstavka 28. člena Zakona o vrtcih, zagotavlja Občina
za otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče. 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. Osnova
je cena, ki jo na predlog vrtca določi Občina ustanoviteljica vrtca. Cena mora biti oblikovana
skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo ter z Zakonom o vrtcih. Za vrtce na območju Občine Sevnica so se sredstva zagotavljala
po namenih. Na ta način so se vrtcem zagotovila vsa potrebna sredstva za nemoteno delo. Za
sredstva vrtci zaprosijo vsak mesec na obrazcih, iz katerih je razvidna poraba sredstev za
izplačane plače ter druge stroške iz dela, sredstva za materialne stroške in živila pa se
nakažejo na podlagi usklajenega finančnega načrta za tekoče proračunsko leto in števila otrok v
vrtcu. Od tega se odštejejo obračunani prispevki staršev ter neporabljena živila v primeru
odsotnosti in rezervacij.
Na podlagi odlokov, ki jih je sprejela Vlada RS, so starši za čas karantene otroka, oproščeni
plačila vrtca. Izpad plačil staršev je vrtcem krila občina za vse otroke, vključene v vrtec, ne
glede na občino stalnega prebivališča otrok. Nato pa je na podlagi zahtevka kritje izpada plačil
staršev, zmanjšan za znesek, ki ga je uveljavil vrtec iz drugih ukrepov, Občina prejela
povrnjenega s strani ministrstva.
NAJEMNINA ZA OBJEKT PANORAMA
Občina Sevnica in lastnik objekta Panorama, sta podpisala pismo o nameri In sicer, da bosta po
ustrezni preureditvi objeta – prostorov za vrtec, sklenila najemno pogodbo za del objekta (klet,
pritličje, mansarda) s pripadajočim zemljiščem z namenom zagotovitve novih prostorov za
namen izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok. Najemnina znaša 6.000,00 EUR/mesec.
Najemnik objekta bo poleg najemnine plačeval tudi vse individualne stroške in vse obratovalne
158

stroške prostora (voda, kanalizacija, ogrevanje, internet, telefonski stroški, odvoz smeti in
manjša tekoča vzdrževalna dela). Vrtec je začel obratovati s 1. oktobrom 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Veljavne cene programov v vrtcih na območju Občine Sevnica, izhodišča za pripravo proračuna
za leto 2021, predvideno število otrok vključenih v vrtce ter število oddelkov v šolskem letu
2020/2021.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina je redno zagotavljala sredstva 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 ter v sodelovanju z vrtci zagotovila optimalno organiziranost predšolske vzgoje,
uskladila cene programov in spremljala gibanje stroškov.
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19407 Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah

12.000 €
2.417.599 €
181.704 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV
Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v
vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od
staršev, zavezanka za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev, kljub temu, da
otrok vrtec obiskuje v drugi občini. Mesečna obveznost se spreminja, saj je znesek odvisen od
števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Predvideno število otrok vključenih v druge vrtce in delež plačila staršev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina je redno zagotavljala sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačilom
staršev za otroke, ki vrtec obiskujejo v drugi občini, v skladu z zakonodajo pa je občina Sevnica
zavezanka za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev.
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19408 Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica

181.704 €
37.965 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
UGODNOSTI IN POPUSTI - VRTCI V OBČINI SEVNICA
Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih, morajo lokalne skupnosti na posebnem
kontu voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti iz naslova občinskih
aktov (splošna olajšava, bolezenske odsotnosti in počitniške rezervacije). Na podlagi Sklepa o
določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica, lahko
starši otrok za katere je Občina Sevnica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa
predšolske vzgoje v vrtcu uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko
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uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši
plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev
za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Podlaga za plačilo razlike v
ceni občine zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za neporabljena živila in
plačilom staršev ali pa uveljavijo začasen izpis otroka zaradi opravičene najmanj enomesečne
bolniške odsotnosti otroka, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Starši plačajo
rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev za
program, v katerega je otrok vključen. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega
otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz
državnega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Število otrok vključenih v vrtce in delež plačila staršev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19409 Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah

37.965 €
2.788 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
UGODNOSTI IN POPUSTI - VRTCI V DRUGIH OBČINAH
Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih, morajo lokalne skupnosti na posebnem
kontu voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti iz naslova občinskih
aktov (splošna olajšava, bolezenske odsotnosti in počitniške rezervacije). Na podlagi Sklepa o
določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica, lahko
starši otrok za katere je Občina Sevnica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa
predšolske vzgoje v vrtcu uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši
plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev
za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Podlaga za plačilo razlike v
ceni občine zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za neporabljena živila in
plačilom staršev ali pa uveljavijo začasen izpis otroka zaradi opravičene najmanj enomesečne
bolniške odsotnosti otroka, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Starši plačajo
rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev za
program, v katerega je otrok vključen. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega
otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz
državnega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Število otrok vključenih v vrtce v drugih občinah in delež plačila staršev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
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411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

2.788 €

19415 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami

136.454 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZVAJANJE ODLOČB ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
V redne oddelke vrtcev so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim na podlagi
Odločbe Zavoda za šolstvo oz. Zapisnika multidisciplinarnega tima pripada dodatna strokovna
pomoč ali specialnih pedagogov, surdopedagogov, logopedov, v nekaterih primerih tudi stalni
spremljevalec. Dodatni stroški ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno
programov. Občina Sevnica je v letu 2021 zagotavljala sredstva za stalnega spremljevalca za
otroke s posebnimi potrebami na podlagi Odločbe Zavoda za šolstvo oziroma Zapisnika
multidisciplinarnega tima - 7 spremljevalcev, sredstva za specialnega pedagoga - defektologa
za potrebe vrtcev v Občini Sevnica ter sredstva za dodatno strokovno pomoč na podlagi
Odločbe zavoda RS za šolstvo oziroma Zapisnika multidisciplinarnega tima.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih in število ur dodatne
strokovne pomoči oz. število stalnih spremljevalcev na podlagi Odločb Zavoda RS za šolstvo
oziroma Zapisnika multidisciplinarnega tima.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2021 je Občina redno zagotavljala sredstva za stalnega spremljevalca za otroke s
posebnimi potrebami na podlagi odločb Zavoda za šolstvo, za zagotavljanje specialnega
pedagoga - defektologa za potrebe vrtcev v Občini Sevnica, za plačilo stroškov dodatne
strokovne pomoči na podlagi odločb Zavoda za šolstvo.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
136.454 €

19416 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka

3.488 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SOFINANCIRANJE VRTCA BOLNIŠNIČNEGA ODDELKA
V skladu z veljavno zakonodajo morajo občine v proračunu zagotavljati tudi sredstva za
delovanje bolnišničnih oddelkov v regijskih bolnišnicah. Vrtec Mavrica Brežice kot javni zavod
na področju predšolske vzgoje, izvaja program na oddelku Splošne Bolnišnice Brežice, kjer se
zdravijo otroci iz posavskih občin. Vse posavske občine so tako vsako leto podpisnice Pogodbe
o sofinanciranju vzgojiteljice na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Brežice. Delež Občine
Sevnica za delovanje oddelka predšolske vzgoje je 24,76%. Občina Sevnica je sredstva
nakazovala na podlagi Zahtevka, ki ga je pripravil Vrtec Mavrica Brežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Število prebivalcev, ki jih ima posamezna lokalna skupnost, iz katerih otroci se zdravijo v
Bolnišnici Brežic ter dejanski stroški v preteklih letih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2021 je Občina redno zagotavljala sredstva za sofinanciranje vzgojiteljice na otroškem
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oddelku bolnišnice Brežice.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
3.488 €

19425 Vrtci - stroški ki niso v ceni

18.242 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
STROŠKI, KI NISO V CENI
V postavki so planirana sredstva za javne zavode, ki izvajajo programe predšolske vzgoje - za
dejavnosti in naloge, ki niso vštete v ceno programa, so pa potrebne za nemoteno izvajanje
programov predšolske vzgoje. Sredstva na tej postavki so se namenila za plačilo deleža
prispevka za zaposlovanje invalidov ter plačilo nagrade dijakom in študentom za opravljanje
prakse v vrtcih v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS,
št. 88/21) ter okrožnice MIZŠ.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali stroške, ki so nastali v preteklih letih in jih ni moč
vključiti v ceno programov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina je vrtcem redno zagotavljala sredstva za tiste dejavnosti in naloge, ki niso v vključene v
ceno programa, so pa potrebne za nemoteno izvajanje programov predšolske vzgoje.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
18.242 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1.295.786 €

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
Občina uresničuje dolgoročne cilje in sicer na področju financiranja šolstva (financiranje po
namenih, dejanskih stroških) ter skrb za objekte (investicijsko vzdrževanje, energetske sanacije,
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spremljanje stroškov).

19039001 Osnovno šolstvo

1.056.327 €

Opis podprograma
Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo v osnovnih šolah in druge materialne
stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), dodatna
sredstva za pripravo toplih malic in kosil za učence (del stroškov kuharja), tekmovanja učencev,
nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 –
UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 18/98 Odl.US:U-I-34/94, 36/00-ZPDZC,
127/06-ZJZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08,
58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF,
63/13 in 46/16 – ZOFVI-L),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11 - ZUOPP-1, 40/12 –
ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP).
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so bili doseženi. V skladu z zakonodajo Občina zagotavlja sredstva za nemoteno delovanje
šolskega programa in sicer po dejanskih stroških. Namenska poraba sredstev je s tem
zagotovljena, prav tako se financira tudi vzdrževanje objektov na podlagi dejanskih stroškov.

19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike
15.912 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
VESELI DECEMBER
Sredstva so bila namenjena šolam in vrtcem za obdarovanje predšolskih in šolskih otrok v
mesecu decembru oz. sofinanciranju prireditev za otroke v mesecu decembru, ogledu
gledaliških predstav in filmov.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2021 so šole in vrtci izvedli novoletne programe za predšolske in šoloobvezne otroke v
Občini Sevnica. Otroci so bili obdarjeni v okviru razpoložljivih sredstev.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

19411 Transferi v osnovne šole

15.912 €
417.641 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI OŠ
Obveznosti Občine za financiranje osnovnošolskega izobraževanja določa 82. člen Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09,
64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj). Občina zagotavlja osnovnim šolam sredstva za pokrivanje fiksnih
materialnih stroškov (stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev in vode), drugih
materialnih stroškov (stroški varovanja objektov, varstva pri delu, zavarovanja premoženja,
stroškov raznih storitev - dimnikarskih, požarnega varstva, stroškov voznega parka,...), ter
stroškov tekočega vzdrževanja zgradb in opreme.
Občina Sevnica v skladu s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti, osnovnim šolam sofinancira
fiksne materialne stroške (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve in voda), po dejanskih
stroških. Sredstva za druge materialne stroške, pa Občina osnovnim šolam nakazuje v
mesečnih dotacijah (dvanajstinah).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljene cilje uspešno zasledujemo in šolam omogočamo kvalitetno in nemoteno izvajanje
njihovega programa.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19413 Investicijski transferi šolam

417.641 €
286.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKI TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradb in opreme v osnovnih šolah. Občina mora v skladu
z zakonodajo zagotavljati sredstva investicijskega vzdrževanja za izvajanje osnovnošolskega
programa. Po predlogih, ki jih podajo posamezne osnovne šole vsako leto, se sredstva
namenjajo za nujna investicijska vzdrževanja oziroma večja dela.
V letu 2021 so bila izvedena naslednja dela na/v objektih:
Osnovna šola Ane Gale Sevnica: nakup potrebnega pohištva v učilnicah NIS1 in NIS2, prenova
knjižnice in svetovalne pisarne, nakup interaktivnega zaslona, nakup opreme za izvajanje
meritev ŠVK, nakup opreme za naravoslovje, nakup zaščitne opreme za delo pri TIT, nakup
vreč za sedenje, nakup dveh prilagojenih koles, nakup IKT opreme – interaktivna tla;
Osnovna šola Blanca: zamenjava obtočne črpalke, popravilo plinskega kotla;
Osnovna šola Boštanj: nakup in montaža opreme v gospodinjski učilnici, preplastitev igrišča;
Osnovna šola Krmelj: sanacija podpornega zidu pri stari osnovni šoli, sanacija stropov in
balkonov stare osnovne šole, sanacija odstopanj ugotovljenih pri meritvah elektroinštalacij,
popravilo inštalacij, montaža luči v računalniški učilnici, montaža projektorjev in zamenjava
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žarnic v sklopu zamenjave oz. sanacije stropov;
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž: ureditev gospodinjske učilnice, nakup
eksperimentalnega pulta, prenova pisarne ravnateljice in tajništva, montaža ozvočenja po
učilnicah, nakup ognjevarne omare, montaža klime v zbornici, nakup kuhinjskega elementa,
prenova sanitarij, posek in obžagovanje nevarnih dreves ob šoli z uporabo dvigala in gozdarske
prikolice, popravilo avtomatskega zapiranja in odpiranja oken v šolski telovadnici, ki je vezano
na izdajo potrdila za delovanje sistema avtomatskega odkrivanja, javljanja in alarmiranja
požara;
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica: vzpostavitev prezračevalnega sistema v enem delu šole,
preplastitev talnih površin na hodnikih starega dela v 1. nadstropju, zamenjava strežnika,
izvedba meritev električnih inštalacij za objekt OŠ Sevnica s podružnicama, izvedba meritev
strelovodnih naprav za objekt OŠ Sevnica s podružnicama, zamenjava senzorjev za pisoarje na
moških straniščih, napeljava tople vode po vertikali starega dela šole, projekt ureditve športnih
površin pri OŠ Sava Kladnika Sevnica (IZP);
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica - Podružnica Loka: ureditev razdelilnih omaric in
zamenjava talilnih vložkov z avtomatskimi varovalkami;
Osnovna šola Tržišče: postavitev ograje pri igrišču, ureditev dvižne ploščadi in nadstreška,
postavitev zaščitnih mrež v telovadnici.
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
Cilji so bili doseženi.

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol

286.990 €
286.990 €
196.944 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GRADNJA OŠ KRMELJ
Osnovna šola Krmelj trenutno deluje na dveh lokacijah in sicer v spodnji šoli je prva triada
učencev, v zgornji šoli pa drugi dve triadi. Zgornja šola je stara in nefunkcionalna ter brez
jedilnice, ustrezne knjižnice, večnamenskega prostora. Prav tako je spodnja šola sicer
energetsko sanirana, vendar z dotrajano in premajhno kuhinjo, slabimi notranjimi prostori
(zamakanje, dotrajane vodovodne inštalacije). Glede na podatke o gibanju natalitete v šolskem
okolišu OŠ Krmelj (po podatkih MŠŠ, baza Sokol) se kaže izvajanje pouka v perspektivi v
naslednjih letih v 8 oddelkih (en kombiniran), pri čemer število otrok na oddelek ne bo preseglo
21. Občina Sevnica je v letu 2020 naročila idejno zasnovo umestitve nove OŠ Krmelj v prostor z
vsemi projektnimi pogoji za nadaljnje pridobivanje gradbenega dovoljenja. V letu 2021 je bil
izbran izvajalec za izdelavo DGD in PZI dokumentacije za novo šolo Krmelj. Izbrani izvajalec je
podjetje Savaprojekt Krško d.d.. Pogodba je bila podpisana septembra 2021, pogodbena
vrednost znaša 109.177,80 EUR, rok za izdelavo dokumentacije z vsemi mnenji pa je 6
mesecev od podpisa pogodbe. V letu 2021 je bil plačan del pogodbenih vrednosti in sicer v
višini 79.286,00 EUR, del pogodbenih obveznosti pa bo plačan v letu 2022. Rok izvedbe vse
dokumentacije je marec 2022.
UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE SEVNICA
V letu 2021 je Občina Sevnica objavila javno naročilo za izbor izvajalca za izdelavo DGD in PZI
dokumentacije za novo šolo Ane Gale Sevnica. Izbrani izvajalce na podlagi javnega naročila je
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TMD Invest d.o.o., pogodbena vrednost je znašala 70.015,80 EUR. Izbrani izvajalec je izdelal
DGD in PZI dokumentacijo z vsemi mnenji in na UE vložil vlogo za gradbeno dovoljenje.
Gradbeno dovoljenje se pričakuje v mesecu februarju 2022. Projekt bo v višini 1.096.897,26
EUR sofinanciran s strani MIZŠ, sredstva pričakujemo v letu 2023 in 2024.
DOGRADITEV OSNOVNE ŠOLE BLANCA
Občina Sevnica je v letu 2020 naročila idejno zasnovo za dograditev nujnih manjkajočih
prostorov za Osnovno šolo Blanca (razširitev kuhinje in dodatnih kletnih prostorov). Na podlagi
idejne zasnove za dograditev nujnih manjkajočih prostorov za Osnovno šolo Blanca (razširitev
kuhinje in dodatnih kletnih prostorov) z vsemi projektnimi pogoji, ki jo je pripravilo podjetje
Boson d.o.o. iz Ljubljane, je Občina Sevnica v letu 2021 objavila javno naročilo za izdelavo
DGD in PZI dokumentacije za dograditev OŠ Blanca in izbrala izvajalca - Savaprojekt Krško
d.d., vrednost pogodbe 41.955,80 EUR. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je že
vložena na UE Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-19-0039 - NOVA ŠOLA ANA GALE
OB110-19-0040 - GRADNJA OŠ KRMELJ
OB110-20-0010 - DOGRADITEV OŠ BLANCA
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.

OB110-19-0039 NOVA ŠOLA ANA GALE
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-19-0040 GRADNJA OŠ KRMELJ
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0010 DOGRADITEV OŠ BLANCA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

19417 Varstvo vozačev

70.016 €
70.016 €
79.286 €
79.286 €
47.642 €
47.642 €
20.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
VARSTVO VOZAČEV
V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli mora Osnovna šola učencem, ki morajo čakati na
organiziran prevoz, zagotoviti varstvo. Varstvo vozačev financira Občina na podlagi določila 82.
člena ZOFVI. Višino urne postavke s šolami dogovorimo s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
Vrednost za opravljeno uro varstva vozačev je 6,50 evrov (bruto bruto). Sredstva osnovnim
šolam Občina nakazuje na podlagi prejetega zahtevka, ki ga šola pripravi na podlagi dejansko
izplačanih sredstev za varstvo vozačev. V času zaprtja šol zaradi epidemije Covid-19, se
varstvo vozačev ni izvajalo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih ter število planiranih
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ur v koledarskem letu in vrednost urne postavke.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19418 Šolska tekmovanja

20.970 €
4.373 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ŠOLSKA TEKMOVANJA
Sredstva v proračunu so namenjena za dodatne dejavnosti osnovnih šol. V okviru dodatnih
dejavnosti se sredstva namenjajo za sofinanciranje tekmovanj učencev v znanju in tekmovanj
učencev na področju športa. Občina šolam sofinancira naslednje stroške:
- tekmovanja učencev v znanju (prijavnina, stroške DMFA, malica ter prevoz na tekmovanja);
- tekmovanja učencev v športu (prevoz na področno tekmovanje, četrtfinale, polfinale, finale,
stroške Zavoda za šport Brežice, malico).
Sredstva za sofinanciranje tekmovanj učencev se nakazujejo na podlagi pisnega zahtevka, ki
ga pripravi osnovna šola po udeležbi na tekmovanju in ga posreduje na Občino Sevnica. Priloga
zahtevka so kopije računov. Zaradi epidemije Covid-19, veliko tekmovanj na področju športa in
na področju znanja, ni bilo izvedenih, zato tudi sredstva 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
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

4.373 €

19419 Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-občinski del

104.009 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DODATNE DEJAVNOSTI - SREDSTVA ZA PLAČE - OBČINSKI DEL
Občina Sevnica že vrsto let šolam zagotavlja sredstva za del stroškov kuharja za pripravo toplih
malic in kosil za osnovnošolce. S tem Občina omogoča toplo malico osnovnošolcem vsaj
dvakrat tedensko ter tudi nižjo ceno malice in kosila. Pri določanju deleža delavca, se upošteva
kriterij: za tople malice: 40 % normativa kuharja, ki ga prizna ministrstvo za pripravo malic; za
kosila: 40 % normativa kuharja za kosila otrok (100 kosil/dan /kuharja). Delež kuharja je odvisen
od števila učencev in števila kosil. Sredstva Občina nakazuje Osnovnim šolam na podlagi
zahtevka, ki ga pripravi Osnovna šola na podlagi dejansko izplačanih plač.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih ter delež zaposlenih
za pripravo toplih malic in kosil v Osnovnih šolah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
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413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ

104.009 €
6.510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov obratovanja Športne dvorane
Sevnica v dopoldanskem času, za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev so bili upoštevani dejanski stroški iz preteklih let ter ocene
makroekonomskih gibanj za leto 2021.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

6.510 €

19424 Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah
2.978 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
MATERIALNI STROŠKI OŠ ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI V DRUGIH OBČINAH
Ne glede na določbe Uredbe o določitvi šolskega okoliša za javno osnovno šolo se učenci s
posebnimi potrebami usmerjajo v javne osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi. Lokalne skupnosti,
v katerih prebivajo učenci, ki se vpišejo v šole oziroma zavode, uredijo medsebojna razmerja s
posebno pogodbo. Skladno z zakonodajo Občina Sevnica zagotavlja del sredstev za delovanje
OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško (3 učenci) in OŠ Glazija Celje (2 učenca). Stroški so izračunani
glede na stroške šol v preteklem koledarskem letu in glede na število učencev v tekočem
šolskem letu. Občina je sredstva nakazala na podlagi prejetih zahtevkov s strani šol.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih ter število učencev, ki
šolo za otroke s posebnimi potrebami obiskujejo v drugi občini.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19039002 Glasbeno šolstvo

2.978 €
239.460 €

Opis podprograma
Materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne
stroške, zavarovanje, I), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,
dodatni programi v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB,
36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št.81/06 -UPB1).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje Glasbene šole Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za: materialne stroške za delovanje, za tekoče vzdrževanje objekta ter
za pokrivanje stroškov delavcem po kolektivni pogodbi.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina je izpolnila zakonske obveznosti tako v obsegu, kot tudi v pravočasnosti zagotavljanja
sredstev.
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

43.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GLASBENA ŠOLA SEVNICA - DELOVANJE
Občina je v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, glasbeni šoli dolžna zagotavljati sredstva za stalne - fiksne materialne
stroške (stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev in vode); druge materialne stroške ter
stroške šolskega prostora (varovanje objektov, varstva pri delu, zavarovanja premoženja,
stroške raznih storitev); stroške tekočega vzdrževanja zgradb in opreme; sredstva za
nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano, prevoz na
delo) in del splošnih (programskih), materialnih stroškov. Sredstva občina glasbeni šoli
zagotavlja na podlagi dejansko nastalih stroškov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih ter število zaposlenih
v Glasbeni šoli Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina Sevnica je izpolnila zakonske obveznosti tako v obsegu, kot tudi v pravočasnosti
zagotavljanja sredstev.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

43.060 €

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja
196.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKI TRANSFER – GŠ SEVNICA
Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju opreme in objekta Glasbene šole Sevnica. V letu
2021 so bila sredstva porabljena za zamenjavo plinske peči in za dodatno asfaltacijo in
namestitev ograje na ploščadi pred šolo.
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IZVEDBA PLOŠČADI PRED GLASBENO ŠOLO SEVNICA
Občina Sevnica je v letu 2019 pridobila projekt za izvedbo ploščadi pred Glasbeno šolo
Sevnica, ki ga je pripravilo podjetje Demida d.o.o.. Razpis za izbor izvajalca del je bil objavljen v
spomladanskem času, izbrano je bilo podjetje Afirmat d.o.o. iz Krškega. Pogodbene vrednost je
znašala 91.199 EUR. Sama ploščad oz. objekt je uporaben v dveh nivojih, in sicer v kletni etaži
ter pritličje objekta, ki je hkrati streha in se uporablja kot ploščad pred glasbeno šolo. Na njej sta
postavljeni dve klopi in parkirna mesta za kolesa. Drvarnice so nove z enotno obliko. Objekt je v
celoti vkopan na severni in zahodni strani. Ta dva zidova sta se ohranila. Projekt je bil usklajen
z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Celje.
Občina je izbrala tudi nadzornika, Mirana Tomšiča s.p. - pogodbena vrednost 4.700 EUR,
koordinator varstva pri delu pa je bil Kozole Branko s.p., pogodbena vrednost je znašala 690
EUR.
OBNOVA GLASBENE ŠOLE
Glasbena šola je objekt, ki v sklopu energetskih sanacij šolskih objektov, ni bil saniran. Zato je
bila v letu 2021 na objektu obnovljena fasada, urejeno je bilo odvodnjavanje in okolica objekta.
Dela je izvedlo podjetje Afirmat d.o.o., skupna vrednost izvedenih del je znašala 79.883,96
EUR.
INVESTICIJSKI NADZOR
Skladno z zakonodajo je morala občina naročiti tudi strokovni nadzor za izvedbo del.
NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Za izvedbo obnove Glasbene šole je bilo potrebno naročiti projekt prenova fasade Glasbene
šole Sevnica. Projekt je pripravilo podjetje Boson d.o.o., prav tako je bilo potrebno naročiti
varnostni načrt in koordinacijo VZD.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0135 - INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA
OB110-20-0025 - IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA
OB110-21-0009 - OBNOVA GLASBENE ŠOLE
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.

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

OB110-20-0025 IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA
420401 Novogradnje
420801 Investicijski nadzor

OB110-21-0009 OBNOVA GLASBENE ŠOLE
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

13.403 €
13.403 €
96.589 €
91.199 €
5.390 €
86.408 €
79.884 €

420801 Investicijski nadzor

2.500 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

4.025 €
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1906 Pomoči šolajočim

645.571 €

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.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

645.571 €

Opis podprograma
Subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, regresiranje
prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08,
58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotoviti varne ter pravočasne prevoze vseh učencev, ki so upravičeni do brezplačnih
prevozov,
- zagotavljanje pogojev, da se učenci udeležijo šole v naravi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotovitev prevozov. Podlaga je v sklenjeni pogodbah z izvajalci prevozov.
- omogočiti učencem udeležbo v programu šole v naravi. Predvideno število učencev ene
generacije, ki se bodo udeležili šole v
naravi po izboru šole (letna, zimska), v šolskem letu 2019/2020.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina je učencem ene generacije sofinancirala 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.
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19430 Transferi
izobraževanja

posameznikom

na

področju

osnovnošolskega
645.571 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO
Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli, ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je
njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. 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. O načinu prevoza se po 56. členu Zakona o osnovni šoli,
osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Na podlagi javnega naročila za opravljanje
šolskih prevozov na 16 linijah, od tega je na eni liniji potrebno zagotoviti spremljevalca in rampo
za invalidski voziček, sta izvajalca šolskih prevozov Nomago d.o.o. s podizvajalci - 15 sklopov in
Šolski prevozi d.o.o. - 1 sklop. Pogodba je bila sklenjena za dve šolski leti in je veljala do
24.6.2021. Od 1.9.2021, se na podlagi javnega naročila za opravljanje šolskih prevozov, prevoz
opravlja na 18 linijah, od tega je na eni liniji potrebno zagotoviti spremljevalca in rampo za
invalidski voziček. Izvajalca šolskih prevozov sta Nomago d.o.o. s podizvajalci - 17 sklopov in
Šolski prevozi d.o.o. - 1 sklop. Pogodba je bila sklenjena za dve šolski leti (2021-2022 in 20222023) in velja do 24.6.2023.
Občina je dolžna zagotoviti tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, ki šolo na
podlagi Odločbe Zavoda za šolstvo obiskujejo v drugi občini. V postavki so tako zajeta sredstva
tudi za sofinanciranje prevoza otrok s posebnimi potrebami v OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško in
OŠ Glazija Celje. Sredstva na postavki vključujejo tudi sredstva za izvajanje prevozov v času
pouka.
DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI
Občina Sevnica sofinancira šolo v naravi po izboru vsake šole (letna ali zimska) na podlagi
sprejetega Letnega delovnega načrta vsake šole. Sofinancira se ena šola v naravi za eno
generacijo v času njenega šolanja, in sicer za tiste učence, ki se je dejansko udeležijo.
DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
Do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, so upravičeni
tudi učenci s posebnimi potrebami. O načinu prevoza se po 56. členu Zakona o osnovni šoli,
osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. V primeru, ko prevoza ni mogoče urediti
drugače, prevoz otroka starši opravijo sami. Starši, ki opravljajo prevoz otroka z lastnim vozilom
(gre za prevoz otrok s posebnimi potrebami), so upravičeni do povračila stroškov prevoza v
višini, ki velja za prevoz na delo in iz dela za javne uslužbence, za dneve, ko je otrok prisoten v
šoli. S starši Občina sklene Dogovor o dnevnem prevozu.
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE
ZAPOSLENIM
Poleg izbranih prevoznikov šolske prevoze opravljajo tudi hišniki, zaposleni na osnovnih šolah,
ki izvajajo prevoze za linije, ki niso bile vključene v javni razpis za šolske prevoze. Občina na
podlagi Dogovora o izvajanju prevoza šolskih otrok, za te prevoze zagotavlja sredstva za
gorivo, polovico stroškov za tekoče vzdrževanje vozila (na osnovi računov), ter delež stroškov
dela hišnikov- šoferjev. Te prevoze izvajajo hišniki na OŠ Blanca, OŠ Milana Majcna Šentjanž
in OŠ Krmelj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva za šolo v naravi bo občina zagotavljala po posameznem učencu, ki se šole v naravi po
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izboru šole, udeleži.
Občina Sevnica bo zagotavljala sredstva za prevoze učencev-vozačev, ki so do prevozov
upravičeni na podlagi zakonodaje. Sezname učencev-vozačev pripravijo osnovne šole, v letu
2021 bo cca 860 vozačev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilji so bili realizirani racionalno in v okviru razpoložljivih sredstev.
411900 Regresiranje prevozov v šolo
411902 Doplačila za šolo v naravi

596.170 €
18.990 €

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

3.636 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
26.775 €

20 SOCIALNO VARSTVO

1. 0 64 .3 3 9 €

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 2013-2020 (Uradni list RS,
št. 39/13).
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

56.000 €

Opis glavnega programa
Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti sredstva za izboljšanje socialnega položaja in varstva otrok in družine v občini
Sevnica.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za izboljšanje socialnega položaja in varstva otrok in družine v občini
Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
20029001 Drugi programi v pomoč družini
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
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20029001 Drugi programi v pomoč družini

56.000 €

Opis podprograma
Pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih
domov.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/19).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je predvsem pomoč družini ob rojstvu otroka oziroma novorojencu, saj se stroški
z novim družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen tudi povečanju števila rojstev
ter zmanjševanju revščine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da bomo družinam ob rojstvu novorojenčka pomagali z enkratnim prejemkom ob rojstvu
otroka, s katerim se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z
rojstvom otroka.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj občine je ohranjanje števila družin in njihovih potomcev v Občini Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilj je, da vsi upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika, prejmejo denarno pomoč ob rojstvu
otroka.

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NOVOROJENČKI
Na podlagi Pravilnika o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica (Uradni list RS, št.
14/19), na podlagi katerega imajo starši možnost uveljavljanja pravice do denarne pomoči ob
rojstvu otroka, ob upoštevanju pogoja, da imata oba starša in novorojeni otrok na dan rojstva
otroka stalno bivališče v Občini Sevnica. V letu 2021 je bil znesek enkratne pomoči 400 EUR za
otroka, izdanih pa je bilo 140 pozitivnih odločb vlagateljem, v letu 2020 je bilo izdanih 160
pozitivnih odločb.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 2019 in 2020.
Zakonske podlaga je v Pravilniku o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica (Uradni
list RS, št. 14/19).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilj je bil dosežen. Denarno pomoč so prejeli upravičenci, ki so ob predložitvi vloge izpolnjevali
pogoje za njeno pridobitev.
411103 Darilo ob rojstvu otroka

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

56.000 €
1.008.339 €

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
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materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
V okviru glavnega programa želimo uresničevati predvsem dva dolgoročna cilja. Zagotoviti
želimo potrebna sredstva za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih potrebujejo določene
skupine uporabnikov ter nujno potrebna sredstva za preživetje socialno ogroženih in invalidnih
oseb.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za socialno varstvo socialno ogroženih skupin.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
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 je Občina izpolnila zakonske obveznosti in zagotovila pogoje
izvajanja različnih oblik in programov socialnega varstva.

20049002 Socialno varstvo invalidov

104.941 €

Opis podprograma
Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje,
financiranje družinskega pomočnika.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18
– ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS,
št. 39/13),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10,
28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17 in 54/19).
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
Izpolnili smo 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,
financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje.

20401 Socialni transferi posameznikom

104.941 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUŽINSKI POMOČNIK
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Po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17,
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 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 Zakona o socialnem varstvu, 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.
Decembra 2020 je bil sprejet Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki določa, da financiranje
družinskega pomočnika s 1.1.2021 iz občin preide na državo in tako občina ni več stranka v
postopku. V letu 2021 je financiranje družinskega pomočnika izvajala občina stalnega
prebivališča invalidne osebe v breme Republike Slovenije. Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti bo občini povrnilo vsa sredstva, ki jih je izplačala v breme RS v letu
2021, do konca naslednjega koledarskega leta, to je do 31.12.2022.
V letu 2021 smo zagotavljali sredstva za 11 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 2020.
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.
411922 Izplačila družinskemu pomočniku

20049003 Socialno varstvo starih

104.941 €
757.484 €

Opis podprograma
Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje
pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za
starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu preživninsko varstvo kmetov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18
– ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021-2030
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- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10,
28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17 in 54/19)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 110/04, 124/04, 114/06-ZUTPG, 62/10-ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15),
- Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in
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 in za sofinanciranje pomoči družini na domu.

20410 Center za socialno delo Sevnica

58.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SREDSTVA ZA PLAČE
S 1.1.2021 je Center za socialno delo Posavje, enota Sevnica postal nov izvajalec projekta
Sopotniki na območju Občine Sevnica, ki je izvajanje prevzel od KŠTM Sevnica. Občina
Sevnica je v tripartitnem pogodbenem razmerju, v katerem je občina kot naročnica, CSD
Posavje kot izvajalec ter Zavod Sopotnik kot nosilec projekta. Občina Sevnica je dolžna kot
naročnica javnih del zagotavljati centru financiranje javnega delavca za izvajanje koordinacije
projekta ter sredstva za izdatke za blago in storitve za sam projekt.
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE
Po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17,
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), Občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini
na domu. Storitev obsega strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje ter neposredno socialno
oskrbo uporabnikov. V postavki so planirana sredstva za stroške strokovne priprave, vodenja in
neposrednega koordiniranja.
Sredstva iz te postavke so bila delno porabljena tudi za izdatke za blago in storitve za projekt
Sopotniki, kamor sodi tudi pogodbena obveznost občine za sofinanciranje obveznosti in
aktivnosti Zavoda Sopotniki v višini 6.000 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Število zaposlenih za vodenje in stroški povezani z izvajanjem te storitve.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
4.180 €

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

53.990 €

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva
starejših
699.314 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH
V skladu z 99. in 100. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), se iz proračuna Občine
financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drugi zavezanec
delno ali v celoti oproščen plačila. O oprostitvi plačila in določitvi prispevka upravičenca in
zavezancev oziroma Občine k plačilu oziroma doplačilu storitve na osnovi vložene zahteve za
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 2021 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), nameščeno povprečno 80 - 85 občanov Občine Sevnica.
POMOČ NA DOMU
Pomoč družini na domu je po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07
– popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1,
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), ena izmed
socialnovarstvenih storitev. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo
zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti,
invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa
take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane
praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo
po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Občina Sevnica ima v skladu z Zakonom o socialnem varstvu organizirano javno službo
"Pomoč na domu", ki jo za območje Občine Sevnica izvaja Center za socialno delo Posavje,
enota Sevnica. Storitev obsega vodenje in neposredno socialno oskrbo uporabnikov.
Uporabnikom se nudi gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov ter razvoz kosil. Cena storitve je oblikovana v skladu s Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in jo na predlog izvajalca določi
Občinski svet Občine Sevnica. Število uporabnikov se iz leta v leto povečuje, kar nakazuje na
dejstvo, da je starejših vedno več in da je oskrba velika obveznost lokalne skupnosti. V
decembru 2021 je to storitev koristilo 195 uporabnikov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri regresiranju oskrbe v domovih so upoštevani stroški v preteklem letu in povprečno število
uporabnikov.
Pri pomoči na domu je izračun potrebnih sredstev opravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08,
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5/09 in 6/12). Izračunane so vse postavke (strošek dela, strošek materiala in storitev, stroški
amortizacije,...).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
411909 Regresiranje oskrbe v domovih

461.368 €

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

237.946 €

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

92.764 €

Opis podprograma
Enkratne socialne pomoči zaradi socialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja
(subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov
za umrle brez dedičev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18
– ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO in 196/21-ZDOsk),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS,
št. 39/13),
- Program boja proti revščini in socialni izključenosti (MDDSZ , leto 2000),
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ,
- Pravilnik o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 100/13),
- Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15),
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtl, 57/08,
62/10-ZUPJS, 56/11-odl.US, 87/11, 40/12-ZUJF, 14/17-odl.US, 27/17, 59/19, 189/20-ZFRO in
90/21),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10ZUPJS, 79/15, 91/15 in 153/21).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam
prebivalstva - posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali
premostitvi težav ob trenutno povečanih stroških.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za subvencije najemnin ter sredstva za denarno socialno pomoč.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
S sredstvi, namenjenim za enkratno občinsko denarno pomoč, je Občina materialno pomagala
posameznikom in družinam.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
S sredstvi, zagotovljenimi v proračunu, so bila na podlagi vložene vloge, vsem prosilcem, ki so
vložili vlogo in izpolnjevali pogoje za dodelitev sredstev, dodeljena sredstva za pomoč pri
premostitvi njihove stiske.
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20411 Socialni transferi

92.764 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN
Občina Sevnica v skladu s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih
najemnin zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnin. Do subvencionirane najemnine je
upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem stanovanju do višine neprofitne
najemnine ali bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno
ogroženih oseb, če je njihov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne
presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30% njihovega ugotovljenega
dohodka in za znesek najemnine. Za izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja zniža
najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne občinski organ. Po spremembi
Stanovanjskega zakona pripada subvencija tudi prosilcem, ki plačujejo tržno najemnino in so se
prijavili na zadnji razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega
prebivališča. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotavljata občinski in državni
proračun, vsak eno polovico. 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 mora stroške pogreba poravnati
naročnik pogreba. Če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina, ki je
prijavila pokop. Tako mora Občina poravnati stroške pokopa za tiste občane, ki so imeli stalno
prebivališče v občini Sevnica, niso pa imeli dedičev oziroma drugih zavezancev, ki bi bili dolžni
te stroške poravnati oziroma ti teh stroškov niso bili sposobni poravnati. Pri pokrivanju stroškov
pogreba se pred plačilom iz proračunskih sredstev, poišče vse druge zakonske možnosti za
plačilo pogreba. V letu 2021 je Občina Sevnica iz teh namenskih sredstev poravnala stroške
pogrebov za pet svojih občanov.
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. V letu 2021 je bila enkratna denarna pomoč
dodeljena bilo 107 prosilcem.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 2021 in predvideno število upravičencev v letu 2022.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili delno doseženi. V prihodnosti bo potrebno ponovno pregledati pravilnik in proučiti
nove kriterije.
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402999 Drugi operativni odhodki

6.438 €

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

26.188 €

411920 Subvencioniranje stanarin

60.139 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

53.150 €

Opis podprograma
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva:
Rdeči križ, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov,
distrofikov, diabetikov, ipd).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu ((Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17,
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO in 196/21-ZDOsk),
- 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.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so bili doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

20403 Sofinanciranje programov društev

25.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RAZPIS ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALO
Na tej postavki so bila planirana sredstva za sofinanciranje programov in projektov društev, ki
delujejo na področju zdravstvenega varstva in na področju socialnega varstva. Občina ima
sprejet Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Sevnica. Višina sredstev javnega razpisa je znašala 25.000
EUR in so bila dodeljena 35-im upravičencem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so se razdelila na podlagi kriterijev in meril, ki so določeni v Pravilniku o sofinanciranju
programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20404 Dejavnost Rdečega križa

25.150 €
27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OZRK SEVNICA
Skladno z Zakonom o Rdečem križu (Ur. list RS, št. 7/93 in 79/10), je Občina dolžna
sofinancirati delovanje OZRK in njegove specifične programe, ki jih v javnem interesu izvaja
OZRK. To so programi na področju varstva pred naravnimi nesrečami, zdravstva, socialnega
varstva in humanitarnih dejavnosti. Občina Sevnica in Območna organizacija Rdečega križa
Sevnica vsako leto podpišeta Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti. Občina je v letu 2021
sredstva nakazala Območnemu združenju v mesečnih dotacijah (dvanajstinah).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri izračunu sredstev na postavki: OZRK Sevnica so planirana sredstva za delovanje OZRK
Sevnica in za sofinanciranje programov lokalnega pomena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja

27.000 €
1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PROGRAM ZAVETIŠČE ZA ŽENSKE IN OTROKE ŽRTVE NASILJA
V okviru Centra za socialno delo Posavje, že od leta 1991 deluje za območje Posavje
''Zavetišče za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini - Pepcin dom'', ki je edina namestitvena
oblika pomoči ženskam in otrokom z izkušnjo nasilja v Posavju, zato pokriva predvsem potrebe
uporabnic Posavja. Uporabnice programa so ženske in matere z otroki, ki so doživele izkušnjo
nasilja in se odločile, da se pred izvajalcem nasilja umaknejo. Program zavetišča je s strani
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinanciran kot večletni
program, pogoj za pridobitev sredstev pa je, da ima CSD 20% sofinanciranje zagotovljeno iz
drugih virov (občine v regiji, uporabnice, donacije,...). Tudi v letu 2021 je CSD Posavje zaprosil
posavske občine za sofinanciranje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali znesek, ki je bil za delovanje zavetišča namenjen v
preteklih letih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

4005
ODDELEK
DEJAVNOSTI

ZA

1.000 €

GOSPODARSKE

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1.219.716 €
36 8 .5 0 7 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva,
razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in
ribištva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Zakon o kmetijstvu,
Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o pogojih za zavetišče za zapuščene živali,
Program razvoja podeželja RS 2014-2020,
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za
programsko obdobje 2015–2020, (Ur. l. RS 37/15),
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1-75,
v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014),
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013,
str. 1-8),
Zakon o spremljanju državnih pomoči in
Regionalni razvojni program regije Posavje.
183

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja na območju občine. S pospeševanjem kmetijske dejavnosti Občina
prispeva k vitalnosti in poseljenosti podeželja. Cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest v
primarni kmetijski pridelavi in povečanje števila delovnih mest z diverzifikacijo dejavnosti na
podeželju ter pridelava hrane višje kakovosti in ohranjanje tradicionalnega zgleda kulturne
krajine; nadaljevanje izvajanja agrarnih operacij (komasacije, agromelioracije, namakanje) kot
ukrepi izboljšanja posestne in velikostne strukture kmetij in s tem preprečevanje opuščanja
kmetovanja in zaraščenosti kmetijskih površin. Sledi povečanje tržne organiziranosti in
spodbujanje nastajanja novih oblik povezovanja proizvajalcev za učinkovito proizvodno in tržno
delovanje ter krepitev lokalnih oskrbnih verig, z možnostjo neposredne prodaje na kmetijskih
gospodarstvih, kakor tudi povečanje posameznih panog v kmetijstvu glede na naravne danosti.
Dolgoročni cilj je tudi krepitev izobraževalnega dela, večja vloga znanja in njegov učinkovitejši
prenos in sodelovanje v EU razpisih in pridobivanje sredstev za izvedbo dejavnosti na tem
področju.
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

348.735 €

Opis glavnega programa
Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in
živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji temeljijo na ohranjanju kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja, oblikovanju
gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev; spodbujanju trajnostnega
razvoja kmetijstva, izboljšanju velikostne, socio ekonomske in izobrazbene strukture kmetij,
zagotovitvi delovnih mest na podeželju, spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, iskanju
novih razvojnih motivov, spodbud in možnosti, izdelavi operativnih nalog; ohranjanju
gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo,
prispevanju k razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih tehnologij in dvigu ekonomske
učinkovitosti kmetijstva. Z izvajanjem različnih agrarnih operacij želimo izboljšati proizvodno
zmogljivost in posestno ter zemljiško strukturo kmetijskih zemljišč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zboljšati konkurenčnost in učinkovitost pridelave, spodbujati k varovanju kmetijskih
zemljišč, ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z
lokalno oskrbo, povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih zemljišč in izvedbo
agromelioracij. Glavni letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij in
11029003 Zemljiške operacije.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.
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.
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.
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11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

58.064 €

Opis podprograma
Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje
in prenovo kmetijske proizvodnje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih,
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2015–2020, (Ur. l. RS 37/15).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega
kmetijstva in živilstva do leta 2020, Razvojnega programa regije Posavje in Programa razvoja
podeželja RS. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so zmanjšanje
proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanju
gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo;
ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za
dobro počutje živali, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva. Občina z
investicijskimi podporami spodbuja prestrukturiranje in prenovo rastlinske živinorejske
proizvodnje in male agrarne operacije na kmetiji.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

•
•
•
•

Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, spodbujanje k varovanju kmetijskih
zemljišč in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali. S selektivnimi
razpisnimi pogoji usmerjamo subvencije in investicijske naložbe v smislu koncentracije
proizvodnje, zniževanje stroškov, izboljšanje varstva okolja in izpolnjevanje EU standardov na
področju pridelave in predelave hrane.
Letni izvedbeni cilji na podlagi uspešno izvedenih javnih razpisov dodeljevanja nepovratnih
sredstev so:
posodobitev kmetij z novo, sodobnejšo kmetijsko mehanizacijo, in sicer nakup 20 kosov
kmetijske mehanizacije oz. opreme za hleve,
ureditev kmetijskih zemljišč – izvedba agromelioracijskih del zemljišč v skupni površini 10 ha,
ureditev pašnikov v skupni površini 5 ha in
kritje operativnih stroškov prevoza mleka iz odročnih krajev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Program je bil 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. Letni izvedbeni cilji so bili doseženi, kajti kmetije so bile
posodobljene z novo, sodobnejšo kmetijsko mehanizacijo, oziroma opremo za hleve, izvedene
so bile agromelioracije, urejeni pašniki in napajališča ter kmetom iz odročnih krajev so se
sofinancirali operativni stroški transporta pri prevozu mleka.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
UKREP NALOŽBE, PODUKPEP: POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
Za podukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev je sofinanciranje namenjeno za stroške
nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti ter stroški opreme hlevov in
gospodarskih poslopij.
Ocena uspeha v programskem obdobju 2015 – 2020 (shema podaljšana do konca leta 2022):
V letu 2021 so bila razpisana sredstva v višini 20.000,00 EUR. Višina izplačanih sredstev
vlagateljem, ki so realizirali planirano investicijo je znašala 25.063,79 EUR. Od skupno 58
prijavljenih vlagateljev je bilo odobrenih vlog 54 (3 vloge so se zavrnile, ker nakup prijavljene
mehanizacije oz. opreme ne spada pod upravičen strošek oz. njihova vrednost ne znaša min.
2.000 EUR; 1 vloga pa se je zavrgla, ker je vlagatelj po prijavi na razpis podal odstop od
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vloge). Realizacijo investicije je izvedlo 43 vlagateljev, in sicer nakup 52 kosov kmetijske
mehanizacije (11 x kosilnica, 4 x zgrabljalnik, pajek, 8 x mulčer, 2 x cisterna, 5 x obračalnik, 4
x traktorski nakladalec, 2 x travniška brana, 2 x vilice za bale, špica, žlica, 2 x trosilec,
mešalnica krmil z mlinom, traktorski viličar, škropilnica, prikolica, traktorsko mešalo za
gnojevko, traktorski pometač, ovijalka, česalo, valjčni gnetilnik) in 3 kosov opreme za hlev
(kompresor za hladilni agregat, tehtnica za živali, hlevska ograja za živino). Sofinanciranje
naložbe je znašalo 9,90% upravičenih stroškov oz. za mlade kmete 13,86% (5 vlagateljev).
V letu 2020 so bila razpisana sredstva v višini 20.000,00 EUR. Višina izplačanih sredstev
vlagateljem, ki so realizirali planirano investicijo, je znašala 33.639,09 EUR. Od skupno 42
prijavljenih vlagateljev je bilo odobrenih vlog 40 (1 vlagatelj je podal odstop pred potekom
razpisnega roka, 1 vloga je bila zavrnjena, ker vrednost investicije ni dosegala minimalne
vrednosti). Realizacijo investicije je izvedlo 27 vlagateljev, in sicer nakup 29 kosov kmetijske
mehanizacije (8 x kosilnica, plug, 6 x mulčer, 3 x zgrabljalnik, 4 x obračalnik, čelni nakladalnik,
2 x traktorska prikolica, balirka, traktorski kultivator, 2 x sejalnica) in 3 kosov opreme za hlev
(pohodna guma, potopna črpalka za gnojevko, protiveterna zaščita za hlev). Sofinanciranje
naložbe je znašalo 21,13% upravičenih stroškov in za mlade kmete 29,59% (2 vlagatelja).
V letu 2019 so bila izplačana sredstva v višini 20.808,84 EUR. Od skupno 43 prijavljenih
vlagateljev je bilo odobrenih vlog 42. Realizacijo investicije je izvedlo 34 vlagateljev, in sicer
nakup 36 kosov kmetijske mehanizacije (11 x kosilnica, 7 x zgrabljalnik, mešalna prikolica,
tračni obračalnik, 2 x samonakladalna prikolica, čelni nakladalec, paletne vilice, balirka,
traktorska prednja hidravlika, 3 x obračalnik, 2 x traktorska prikolica, traktorski mešalec za
gnojevko, mulčer, klešče za bale, trosilec hlevskega gnoja in plug) in 2 kosa opreme za hlev
(betonske rešetke, oprema boksov za bike). Sofinanciranje naložbe je znašalo 9,18%
upravičenih stroškov in za mlade kmete 12,85%.
V letu 2018 so bila izplačana sredstva v višini 25.548,39 EUR (1 vlagatelj je naknadno odstopil
od pogodbe in izplačana sredstva v višini 1.153,31 EUR vrnil na transakcijski račun občine).
Od skupno 56 prijavljenih vlagateljev je bilo odobrenih vlog 47. Zaradi nezdružljivosti
prijavljene investicije s prijavo na državni razpis je odstop od vloge podalo 9 vlagateljev in 3
vlagatelji delni odstop, 3 vlagatelji so odstop podali naknadno – po prejemu sklepa in 1
vlagatelj delni dostop. Realizacijo investicije je izvedlo 36 vlagateljev, in sicer nakup 39 kosov
kmetijske mehanizacije (3 x obračalnik, 5 x kosilnica, 8 x zgrabljalnik, 2 x česalo, sejalnica za
koruzo, 2 x trosilnik umetnih gnojil, 2 x mulčer, obračalni plug, nakladalec s priključki, vršičkar,
pletvenik, tračni obračalnik, travniška brana, traktorski viličar, bočna kosilnica, traktorski plug,
traktorski plato, vrtavkasta brana, traktorska prikolica, balirka, traktorski nakladalnik, motorni
vrtalnik, prikolica za prevoz živine in 7 kosov opreme za hlev (betonske rešetke, turbinski
ventilator za dosuševanje sena, hlevska guma, ventilator, molzna enota, 2 x varnostna krmna
pregrada). Sofinanciranje naložbe je znašalo 13,55% upravičenih stroškov in za mlade kmete
18,97%.
V letu 2017 so bila izplačana sredstva v višini 19.999,99 EUR. Od skupno 45 vlagateljev (od
tega je bila 1 vloga zavrnjena) jih je 32 izvedlo nakup 46 kosov kmetijske mehanizacije (2 kom
traktorska kosilnica z navpičnim dvigom, 1 kom tandem traktorska prikolica, 1 kom
obrezovalna miza za obrez parkljev pri govedu z dodatno opremo, 2 kom balirka z variabilno
komoro, 6 kom mulčer, 2 kom traktorski nakladalec z dodatno opremo in priključki, 1 kom
traktorski sadilec z dognojevalnikom, 5 kom vrtavkasti zgrabljalnik, 1 kom obračalnik, 1 kom
traktorske dvojne fiksne vilice, 1 kom traktorski pršilnik, 1 kom kosilnica, 1 kom motorna
škropilnica, 2 kom traktorski plato, 1 kom gorska kosilnica, 2 kom izkopalnik za krompir, 1 kom
zadnja traktorska kosilnica, 1 kom mlin za žito – šrotar, 1 kom travniška brana, 1 kom
traktorska kosilnica, 3 kom česalo z ravnalno desko, 2 kom vrtavkasta brana s parker valjem
in dvema planirnima deskama, 1 kom pletvenik, 1 kom drobilec vej, 1 kom ovijalec bal, 1 kom
čelni nakladalnik, 1 kom zajemalka, 1 kom klešče za bale, 1 kom paletne vilice) ter 7 kosov
opreme za hlev (betonske rešetke, napajalnik za živino, hlevske pregrade, 2 x hlevske
gredice, krmne pregrade, krtača za govedo). Sofinanciranje naložbe je znašalo 10,79%
upravičenih stroškov in za mlade kmete 15,10%.
V letu 2016 so bila za izplačana sredstva v višini 26.740,46 EUR. Od skupno 30 prijaviteljev jih
je 28 izvedlo nakup 38 kosov kmetijske mehanizacije (6 kom zgrabljalniki, 2 kom traktorski
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nakladalec, 5 kom brana, 2 kom mulčer, 2 kom traktorska prikolica, 4 kom obračalniki, 2 kom
škropilnica, 1 kom trosilec, 1 kom cisterna, 1 kom kosilnica, 2 kom kosilnica BCS, 1 kom
ovijalka, 1 kom čelna kosilnica, 1 kom gorska kosilnica, 1 kom gumi goseničar s škropilnico in
rezervoarjem, 1 kom bočna kosilnica, 1 kom tandem prikolica, 2 kom česalo, 2 kom roler) ter 9
kosov opreme za hleve (hlevske gredica, 2 x krmne pregrade, vmesne pregrade, molzna
oprema, električna krtača za krave, ogrevani napajalnik, vzornik AP za analizo AP kontrol in
modul aktivnosti krav). Stopnja sofinanciranja je bila 14,82% oziroma za mlade kmete 20,75%
(3 vlagatelji).
V letu 2015 je bilo na ukrepu posodabljanja kmetij 35 vlagateljem dodeljenih 21.052,95 EUR
sredstev s 9,61 % sofinanciranjem oziroma mladim kmetom s 13,46 % sofinanciranjem.
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).
UKREP NALOŽBE, PODUKPEP: UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN PAŠNIKOV
Za podukrep urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov je sofinanciranje namenjeno za stroške
izdelave načrta ureditve kmetijskih zemljišč, izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo ter nakupa opreme za ureditev
napajališč za živino.
Ocena uspeha v programskem obdobju 2015 – 2020 (shema podaljšana do konca leta 2022):
V letu 2021 so bila za ta ukrep razpisana sredstva v višini 20.000,00 EUR. Prijavljenih je bilo 23
vlagateljev, sredstva pa so bila izplačana 19 vlagateljem (3 vlagatelji investicije niso realizirali) v
višini 19.999,99 EUR. V letu 2021 je bilo izvedenih 10 investicij vezanih na agromelioracijska
dela na zemljiščih III. stopnje v skupni površini 13,02 ha in 7 investicij vezanih na ureditve
pašnikov in napajališč v skupni izmeri 12,92 ha (12,72 ha za govedo in 0,20 ha za drobnico).
Delež sofinanciranja za urejanje je znašal 40,49% oz. za mlade kmete 56,68% (3 vlagatelji).
V letu 2020 so bila za ta ukrep razpisana sredstva v višini 20.000,00 EUR, izplačana pa 14
vlagateljem (1 vlagatelj je podal odstop) v višini 18.458,43 EUR. Od 11 vlagateljev jih je 10
izvedlo agromelioracijska dela na zemljiščih III. stopnje v skupni površini 9,87 ha, za zemljišča
II. stopnje ni bilo prijav. Za izvedbo vseh agromelioracijskih del je bilo prijaviteljem priznanih
848,82 strojnih ur. 7 prijaviteljev je za izvedbo ureditve pašnikov in napajališč realiziralo
ureditev pašnikov za govedo v skupni površini 4,33 ha, za drobnico v površini 1,24 ha in 18
napajališč za govedo. Delež sofinanciranja za urejanje je znašal v maksimalnem odstotku
upravičenih stroškov, in sicer v višini 50% in za mlade kmete v višini 70%.
V letu 2019 so bila sredstva izplačana v višini 19.999,99 EUR. Od 29 vlagateljev (1 zavrnitev
vloge) jih je 21 izvedlo agromelioracijska dela na zemljiščih III. stopnje v skupni površini 14,12
ha in II. stopnje v skupni površini 3,08 ha. Za izvedbo vseh agromelioracijskih del je bilo
prijaviteljem priznanih 1.346,76 strojnih ur. Od 7 prijaviteljev za izvedbo ureditve pašnikov, je
vseh 5 prijaviteljev izvedlo ureditev pašnikov za govedo v skupni površini 9,68 ha. Delež
sofinanciranja urejanja je znašal 38,11% upravičenih stroškov in za mlade kmete 53,35%.
V letu 2018 so bila sredstva izplačana v višini 19.048,37 EUR. Od 21 vlagateljev (1 zavrnitev
vloge in 1 odstop od vloge) jih je 19 izvedlo agromelioracijska dela na zemljiščih III. stopnje v
skupni površini 11,71 ha in II. stopnje v skupni površini 0,66 ha. Za izvedbo vseh
agromelioracijskih del je bilo prijaviteljem priznanih 1.035,44 strojnih ur. Od 3 prijaviteljev za
izvedbo ureditve pašnikov, sta 2 prijavitelja izvedla ureditev pašnikov za drobnico v skupni
površini 2,48 ha in 1 prijavitelj za govedo v površini 1,58 ha. Skupna površina vseh zemljišč za
potrebe ureditev pašnika znaša 4,06 ha. Sofinanciranje urejanja je bilo 50% upravičenih
stroškov in za mlade kmete 70%, kar predstavlja najvišji možni znesek sofinanciranja.
Neporabljena razpisna sredstva v višini 951,61 EUR so se v skladu z razpisnimi pogoji in
sklepa komisije prerazporedila na podukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev.
V letu 2017 so bila sredstva izplačana v višini 20.000 EUR. Od 24 vlagateljev (od tega sta bili
2 vlogi zavrženi) jih je 18 izvedlo agromelioracijska dela na zemljiščih III. stopnje v skupni
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površini 12,75 ha in II. stopnje v skupni površini 2,58 ha. Za izvedbo vseh agromelioracijskih
del je bilo prijaviteljem priznanih 1.207,44 strojnih ur. Od 8 prijaviteljev za izvedbo ureditve
pašnikov, je 5 prijaviteljev izvedlo ureditev pašnikov za govedo v skupni površini 5,61 ha, 2
prijavitelja za drobnico v skupni površini 3,07 ha in 1 prijavitelj za konje v skupni površini 2,10
ha. Skupna površina vseh zemljišč za potrebe ureditev pašnika znaša 10,78 ha.
Sofinanciranje urejanja je bilo 45,77% upravičenih stroškov in za mlade kmete 64,08%.
V letu 2016 so bila izplačana sredstva v višini 17.225,15 EUR 17 upravičencem, kjer je
procent sofinanciranja znašal 45,29 % oziroma za mlade kmete 63,41 % (2 vlagatelja).
Agromelioracijska dela so bila izvedena v skupni površini 12,54 ha, urejenih pa je bilo 8,07 ha
pašnikov za govedo in 3 ha pašnikov za drobnico.
V letu 2015 je bilo 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. Agromelioracijska dela so bila izvedena v skupni površini
20,47 ha, urejenih pa je bilo 3 ha pašnikov.
UKREP: POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV CESTNEGA TOVORNEGA PROMETA IZ
ODROČNIH KRAJEV
Ocena uspeha v programskem obdobju 2015 – 2020:
V letu 2021 je bilo razpisanih in dodeljenih 13.000 EUR 1 vlagatelju s 100% sofinanciranjem
upravičenih stroškov.
V letu 2020 je bilo razpisanih in dodeljenih 13.000,00 EUR 1 vlagatelju s 100% sofinanciranjem
upravičenih stroškov.
V letu 2019 so sredstva v višini 13.000 EUR izplačana 1 prijavitelju s 100% sofinanciranjem
upravičenih stroškov.
V letu 2018 so sredstva v višini 13.000 EUR izplačana 1 prijavitelju s 100% sofinanciranjem
upravičenih stroškov.
V letu 2017 so sredstva v višini 13.000 EUR izplačana 1 prijavitelju s 100% sofinanciranjem
upravičenih stroškov.
V letu 2016 so sredstva v višini 9.000,00 EUR izplačana 1 prijavitelju s 100 % sofinanciranjem
upravičenih stroškov.
V letu 2015 so bila razpoložljiva sredstva v višini 9.000,00 EUR v celoti porabljena in dodeljena
edinemu prijavitelju s 100 % sofinanciranjem upravičenih stroškov.

11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva

45.064 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
Skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Sevnica občina namenja sredstva za ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
V okviru proračunske postavke 11401 se izvedeta dva podukrepa: Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev in Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Sredstva so namenjena prijaviteljem
na javni razpis, katerega namen je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske
proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu
in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini. Sredstva so namenjena naložbam v lastno
primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Cilj ukrepa je izboljšanje splošne učinkovitosti in
trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem
in preusmeritvijo proizvodnje; izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za
dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije; vzpostavljanje in
izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
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vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in
varčevanjem z energijo in vodo.
V letu 2021 so bila za podukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev za stroške nakupa
kmetijske mehanizacije in opreme hlevov ter gospodarskih poslopij razpisana sredstva v višini
20.000,00 EUR. Skladno z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 in sklepom
komisije so bila na podukrep Posodabljanje prerazporejena prosta sredstva iz ukrepa
komasacija v celotni višini 2.000,00 EUR in ukrepa dopolnilne dejavnosti v višini 3.065,38 EUR.
Višina izplačanih sredstev vlagateljem, ki so realizirali planirano investicijo je znašala 25.063,79
EUR. Od skupno 58 prijavljenih vlagateljev je bilo odobrenih vlog 54 (3 vloge so se zavrnile, ker
nakup prijavljene mehanizacije oz. opreme ne spada pod upravičen strošek oz. njihova
vrednost ne znaša min. 2.000 EUR; 1 vloga pa se je zavrgla, ker je vlagatelj po prijavi na razpis
podal odstop od vloge). Realizacijo investicije je izvedlo 43 vlagateljev, in sicer nakup 52 kosov
kmetijske mehanizacije (11 x kosilnica, 4 x zgrabljalnik, pajek, 8 x mulčer, 2 x cisterna, 5 x
obračalnik, 4 x traktorski nakladalec, 2 x travniška brana, 2 x vilice za bale, špica, žlica, 2 x
trosilec, mešalnica krmil z mlinom, traktorski viličar, škropilnica, prikolica, traktorsko mešalo za
gnojevko, traktorski pometač, ovijalka, česalo, valjčni gnetilnik) in 3 kosov opreme za hlev
(kompresor za hladilni agregat, tehtnica za živali, hlevska ograja za živino). Sofinanciranje
naložbe je znašalo 9,90% upravičenih stroškov oz. za mlade kmete 13,86% (5 vlagateljev).
Za podukrep urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov je sofinanciranje namenjeno za stroške
izdelave načrta ureditve kmetijskih zemljišč, izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, nakupa
opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo ter nakupa opreme za ureditev napajališč
za živino. V letu 2021 so bila za ta ukrep razpisana sredstva v višini 20.000,00 EUR. Prijavljenih
je bilo 23 vlagateljev, sredstva pa so bila izplačana 19 vlagateljem (3 vlagatelji investicije niso
realizirali) v višini 19.999,99 EUR. V letu 2021 je bilo izvedenih 10 investicij vezanih na
agromelioracijska dela na zemljiščih III. stopnje v skupni površini 13,02 ha in 7 investicij vezanih
na ureditve pašnikov in napajališč v skupni izmeri 12,92 ha (12,72 ha za govedo in 0,20 ha za
drobnico). Delež sofinanciranja za urejanje je znašal 40,49% oz. za mlade kmete 56,68% (3
vlagatelji).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-11-025 - NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča izhajajo iz potreb po prestrukturiranju kmetijskih gospodarstev v naložbe pridelave in
predelave hrane in zmanjšanju negativnih vplivov v kmetijstvu. Sredstva bodo namenjena za
sofinanciranje razvojno-investicijskih vlaganj na kmetijah za rastlinsko in živalsko pridelavo
(nakup nove kmetijske mehanizacije in hlevske opreme) in urejanje kmetijskih zemljišč (izvedba
nezahtevne agromelioracije in urejanje pašnikov).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vsi vlagatelji zahtevkov do razpisnega roka niso vložili, ker investicije niso izvedli oziroma so jim
bila izplačana nižja sredstva, zaradi nižje višine priznanih upravičenih stroškov. Na podlagi tega
so na posameznih proračunskih postavkah in kontih ostala neporabljena sredstva. Skladno z
Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2021, razpisom in sklepom komisije so bila
prerazporejena prosta sredstva iz ukrepa komasacija v celotni višini 2.000,00 EUR in ukrepa
dopolnilne dejavnosti v višini 3.065,00 EUR na ukrep Naložbe, podukrep Posodabljanje.
Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so bile kmetije posodobljene z novo, sodobnejšo kmetijsko
mehanizacijo oziroma opremo za hleve, izvedene agromelioracije in urejeni pašniki in
napajališča za živino.
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OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

45.064 €
45.064 €

11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
Občina Sevnica navedena sredstva, skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Sevnica, nameni prijaviteljem na javni razpis, katerega namen je
pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine. Cilji
ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih. Obstoječi uredbi
de minimis pod katero se dodeljujejo sredstva za pokrivanje operativnih stroškov tovornega
transporta iz odročnih krajev, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do
31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0304 - POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih, saj se s
sredstvi javnega razpisa financirajo stroški prevoza za tiste prevoze, ki niso ekonomsko
upravičeni.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
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 in razpršenih območjih občine, s
ciljem ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih. V okviru ukrepa so
bili v letu 2021 zastavljeni cilji doseženi.

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

13.000 €
13.000 €
290.671 €

Opis podprograma
Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena
na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,) podpore
stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).
Zakonske in druge pravne podlage
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o kmetijstvu,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o urejanju prostora,
Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Zakon o varstvu okolja,
Program razvoja podeželja RS in
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za
programsko obdobje 2015–2020, (Ur. l. RS 37/15).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Razvojnega programa regije Posavje in Programa
190

razvoja podeželja RS. Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih
gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev, povečanje števila kmetijskih
gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti,
ustvarjanje novih delovnih mest, uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega
gospodinjstva s poudarkom na ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in
kakovostne hrane z lokalno oskrbo. S pomočjo sredstev na postavki se želi spodbujati
združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju in prispevati k organiziranosti
civilne iniciative in nevladnih organizacij, izboljšati učinkovitost in konkurenčnost, zagotavljati
delovna mesta in dopolnilni dohodek na kmetiji, spodbujati nova znanja in nove tehnologije
kmetijske proizvodnje ter možnosti koriščenja storitev svetovanj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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S selektivnimi razpisnimi pogoji usmerjamo sredstva v smislu povezovanja ljudi na podeželju v
okviru nevladnih organizacij, združevanju mladih prevzemnikov kmetij, njihovega izobraževanja
in izpopolnjevanja, izboljšanju organizacijske strukture in organiziranju samopomoči, razvoju
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, samozaposlovanju na kmetiji in izpolnjevanju EU standardov
na področju predelave hrane.
Letni izvedbeni cilji so:
na osnovi Odloka o razglasitvi Cluzijevega svišča na Lovrencu, kot botanični naravni spomenik,
izplačati dotacijo oškodovancem za območje 4,7 ha zemljišč,
na osnovi pogodbe o varstvu nahajališča Cluzijevega svišča na Zavratah nad Radežem
izplačati dotacijo oškodovancem za območje 3,04 ha zemljišč,
društvom nuditi finančno podporo pri samem delovanju posameznega društva, kar pomeni
sofinanciranje upravičenih stroškov kot so stroški občnega zbora, računovodskih storitev,
pisarniškega in poštnega materiala, stroškov nakupa osnovnih sredstev in podobno. Cilj je
sofinanciranje delovanja vsaj 10 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva,
gozdarstva in razvoja podeželja,
postavitev učno predstavitvenih tabel ob ribniku v Sevnici,
po vključitvi v Lokalno akcijsko skupino Posavje poravnati članarino naše občine za upravljanje
sredstev CLLD,
omogočiti operativno delovanje objekta Tržnica Sevnica,
izvesti projekt "Riba je in" v okviru CLLD sredstev,
izvesti projekt "Ribe na šolskih krožnikih" v okviru CLLD sredstev,
izvesti projekt "Z ribami do zdravja" v okviru CLLD sredstev,
izvesti 2 izobraževanji na razpisani temi, pri katerih je pričakovana udeležba cca. 30 oseb na
posamezno predavanje,
društvom nuditi finančno podporo pri izvedbi izobraževanj in usposabljanj, tako da se izvede
vsaj 10 vrst izobraževanj in 3 predavanja z različnimi temami. Pričakovana udeležba na
posameznem dogodku je od 10 do 20 oseb in
na podlagi uspešno izvedenega razpisa dodeljevanja nepovratnih sredstev je cilj investirati v
naložbe za posodobitev predelave in trženja izdelkov nosilcev dopolnilnih dejavnosti, in sicer za
nakup vsaj 3 strojev oziroma naprav.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
DELOVANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA
Ocena uspeha v programskem obdobju 2015 – 2020 (podaljšanje sheme):
2021: S sklepi so bila dodeljena in izplačana sredstva 14 društvom v višini 5.999,94 EUR.
Sredstva društvom so bila izplačana za materialne stroške in stroške dela pisarne ter organov
(poštne storitve, pisarniški material, stroški fotokopiranja, tisk položnic, tisk članskih izkaznic,...),
stroške izdelave promocijskega materiala in publikacij, stroški najema prostorov, računovodske
storitve, plačilo članarin, stroške za gostovanje in vzdrževanje spletne strani, stroški podaljšanja
gostovanja za domeno in nakup osnovnih sredstev za delovanje društva.
2020: S sklepi so bila dodeljena sredstva 16 društvom v višini 5.999,74 EUR in izplačana 15
društvom v višini 5.737,04 EUR (1 društvo do konca razpisnega roka ni podalo zahtevka za
izplačilo odobrenih sredstev). Sredstva društvom so bila izplačana za stroške pogostitve
občnega zbora, materialne stroške in stroške dela pisarne ter organov (poštne storitve,
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pisarniški material, stroški fotokopiranja, tisk položnic, tisk članskih izkaznic,...), stroške izdelave
promocijskega materiala in publikacij, stroški najema prostorov, računovodske storitve, plačilo
članarin, stroške za gostovanje in vzdrževanje spletne strani, stroški podaljšanja gostovanja za
domeno in nakup osnovnih sredstev za delovanje društva. Neporabljena razpisna sredstva v
višini 262,96 EUR so se v skladu z razpisnimi pogoji in sklepa komisije prerazporedila na
podukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev.
2019: Izplačana sredstva 14 društvom v višini 5.999,98 EUR. Sredstva so bila izplačana za
stroške pogostitve občnega zbora, materialne stroške in stroške dela pisarne ter organov
(poštne storitve, pisarniški material, stroški fotokopiranja, tisk položnic, tisk članskih izkaznic,...),
stroške izdelave promocijskega materiala in publikacij, stroški najema prostorov, računovodske
storitve, plačilo članarin, upravnih taks za izdajo dovoljenj, stroške za gostovanje in vzdrževanje
spletne strani, stroški podaljšanja gostovanja za domeno, nakup osnovnih sredstev za
delovanje društva.
2018: Izplačana sredstva 14 društvom v višini 5.790,12 EUR. Sredstva v višini 209,86 EUR so
ostala neporabljena, ker 2 društva nista predložila računov v zadostni višini sredstev, ki so jima
bila dodeljena. Neporabljena sredstva v višini 209,86 EUR so se v skladu z razpisnimi pogoji in
sklepa komisije prerazporedila na ukrep izobraževanje in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. Sredstva so bila izplačana za stroške
pogostitve občnega zbora, materialne stroške in stroške dela pisarne ter organov (poštne
storitve, pisarniški material, stroški fotokopiranja, tisk položnic, tisk članskih izkaznic,...), stroške
izdelave promocijskega materiala in publikacij, stroški najema prostorov, računovodske storitve,
plačilo članarin, upravnih taks za izdajo dovoljenj, stroške za gostovanje in vzdrževanje spletne
strani, stroški podaljšanja gostovanja za domeno, nakup osnovnih sredstev za delovanje
društva.
2017: Izplačana sredstva 13 društvom v višini 5.708,89 EUR. Neporabljena sredstva v višini
291,09 so se v skladu z razpisnimi pogoji in sklepa komisije prerazporedila na ukrep
izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in
trženja. Sredstva so bila izplačana za stroške pogostitve občnega zbora, materialne stroške in
stroške dela pisarne ter organov (poštne storitve, pisarniški material, stroški fotokopiranja,...),
stroške izdelave promocijskega materiala in publikacij, stroški najema prostorov, računovodske
storitve, plačilo članarin, za gostovanje in vzdrževanje spletne strani, stroški podaljšanja
gostovanja za domeno, strošek uporabe glasbenih avtorskih del in nadomestila za javno
priobčitev fonogramov.
2016: Izplačana sredstva 13 društvom v višini 5.964,80 EUR. Sredstva so bila izplačana za
stroške pogostitve občnega zbora, materialne stroške in stroške dela pisarne ter organov
(poštne storitve, pisarniški material, stroški fotokopiranja, ...), stroške izdelave promocijskega
materiala in publikacij, stroški najema prostorov, stroške izvedbe prireditev ob posebnih
priložnostih, računovodske storitve, nakup osnovnega sredstva za delovanje (projektor), plačilo
članarin.
2015: Od razpisanih 6.000,00 EUR so bila sredstva 5.989,09 EUR izplačana 13 društvom, ki so
prikazali naslednje upravičene stroške: stroške občnega zbora, računovodske storitve,
pisarniški material in poštne storitve, nabava osnovnih sredstev za delovanje (pisarniško
pohištvo, računalniška oprema), članarine, promocijski material.
ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU – DRUŠTVA
Ocena uspeha v programskem obdobju 2015 – 2020 (podaljšanje sheme do konca leta 2023):
2021: 13 vlagateljem so bila s sklepi dodeljena sredstva v višini 6.000 EUR, od tega so bila
izplačana 11 vlagateljem v višini 5.999,94 EUR za izvedbo 14 strokovnih ekskurzij ter izvedbo 2
strokovnih predavanj. Realiziranih strokovnih ekskurzij in predavanj se je skupno udeležilo 579
udeležencev. Sofinanciranje upravičenih stroškov je znašalo 98,31% od možnih 100%.
2020: 12 vlagateljem so bila s sklepi dodeljena sredstva v višini 6.000,00 EUR. Zaradi
razglašene epidemije Covid-19 in sprejetih vladnih ukrepov, ki so prepovedovala zbiranja ljudi in
prehod občinskih meja nekatera društva planiranih izobraževanj in strokovnih ekskurzij niso
mogla izvesti. Izplačana so bila sredstva v višini 2.928,89 EUR 8 društvom za izvedbo 8
strokovnih ekskurzij in 2 strokovnih predavanj, ki se jih je skupno udeležilo 277 udeležencev.
Sofinanciranje upravičenih stroškov je znašalo 72,47%.
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2019: 15 prijaviteljev izvedlo skupno 24 izobraževanj, ki se jih je udeležilo 839 oseb. 14
prijaviteljev je izvedlo 19 strokovnih ekskurzij 1 prijavitelj 5 predavanj.
2018: 15 prijaviteljev izvedlo skupno 26 izobraževanj, ki se jih je udeležilo 858 oseb. 14
prijaviteljev je izvedlo 22 strokovnih ekskurzij in 2 prijavitelja 4 predavanja. Sofinanciranje
upravičenih stroškov je znašalo 77,15% od možnih 100%.
2017: 13 prijaviteljev je izvedlo skupno 23 izobraževanj, ki se jih je udeležilo 925 oseb. 13
prijaviteljev je izvedlo 18 strokovnih ekskurzij in 5 predavanj in dobilo izplačana sredstva v višini
6.291,09 EUR.
2016: 13 prijaviteljev je izvedlo skupno 21 izobraževanj, ki se jih je udeležilo 944 oseb (17
strokovnih ekskurzij in 4 predavanja) in dobilo izplačana sredstva v višini 6.035,10 EUR.
2015: Od razpisanih 6.000,00 EUR je bilo 11 društvom izplačano 5.697,81 EUR, s tem pa
sofinancirano 62 % upravičenih stroškov.
ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU – PODJETJA
Ocena uspeha v programskem obdobju 2015 – 2020 (podaljšanje sheme do konca leta 2023):
2021: Za ta ukrep je bilo v letu 2021 razpisanih 2.0000 EUR, ki so bila v celoti izplačana za
izvedbo 2 predavanj na temo: Kam z odpadno folijo na kmetiji in Postavitev namakalnega
sistema. Izvedenih delavnic se je udeležilo 29 udeležencev iz občine Sevnica.
2020: Za ta ukrep je bilo v letu 2020 razpisanih 2.000,00 EUR in izplačanih 1.000,00 EUR 1
prijavitelju za izvedbo 1 predavanja na temo Nezahtevni objekti za rejo živali z udeležbo 17
udeležencev iz občine Sevnica, ki je bila izvedena kot videokonferenca, zaradi veljavnih vladnih
ukrepov za preprečevanje širjenja virusa Covid-19.
2019: Za ta ukrep je bilo v letu 2019 razpisanih 2.000,00 EUR. Iz naslova ukrepa Pomoč za
dejavnosti prenosa znanja in informiranja so bila v letu 2019 izplačana sredstva v višini
2.000,00 EUR 2 prijaviteljema za izvedbo 2 predavanj na temo Zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov (TGP) na področju prireje mleka in Kako vzrediti kvalitetne matice. Skupno število
udeležencev iz občine Sevnica je bilo 33.
2018: Za ta ukrep je bilo v letu 2018 razpisanih 2.000,00 EUR. Iz naslova ukrepa Pomoč za
dejavnosti prenosa znanja in informiranja so bila v letu 2018 izplačana sredstva v višini
1.802,33 EUR 1 prijavitelju za izvedbo 2 predavanj na temo Predelave jabolk v jabolčni sok ter
Varnost pri delu s kmetijsko mehanizacijo in prometna zakonodaja. Skupno število udeležencev
iz občine Sevnica je bilo 43.
2017: 1 prijavitelj je za izvedbo 2 predavanj na temo Povečanje ustreznosti pitancev
krškopoljske pasme in Izboljšanje produktivnosti travnatega sveta v Občini Sevnica dobil
izplačana sredstva v višini 1.999,99 EUR. Skupno število udeležencev iz občine Sevnica je bilo
45.
2016: 1 prijavitelj za izvedbo 2 predavanj na temo Smernice dobre higienske prakse za
predelavo grozdja v vino in na temo Bolezni in nega parkljev pri govedu je prejel 1.968,00 EUR.
Skupno število udeležencev iz občine Sevnica je bilo 50.
2015: Od namenjenih 2.000,00 EUR je bilo dejansko izplačanih 1.987,50 EUR in sicer za
konkretni temi: Racionalizacija prireje krav dojilj in HACCAP v predelavi živil rastlinskega izvora.
NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV
Ocena uspeha v programskem obdobju 2015 – 2020 (podaljšanje sheme do konca leta 2023):
2021: V okviru ukrepa so bila v letu 2021 razpisana sredstva v višini 10.000 EUR in izplačana v
višini 6.934,62 EUR 4 vlagateljem za nakup 11 kosov opreme za dejavnost predelave in trženja:
kosmičnik, pasterizator, hladilna komora, voziček za odcejanje perutnine, oprema za zakol in
predelavo (omara, gostinsko korito, predalnik inox, mesarska miza), aparata za vakumiranje,
omara za fermentacijo jogurta in nadgradnja za avtomatizacijo sirarskega kotla. Delež
sofinanciranja upravičenih stroškov je znašal v maksimalnem odstotku sofinanciranja, in sicer
50% upravičenih stroškov.
2020: V okviru ukrepa so bila v letu 2020 razpisana sredstva v višini 10.000,00 EUR in
izplačana v višini 3.235,13 EUR 2 vlagateljema, in sicer za nakup 4 kosov opreme za dejavnost
predelave in trženja (namizni laminator, salamoreznica, zorilnica za si, PH meter). Delež
sofinanciranja upravičenih stroškov je znašal v maksimalnem odstotku sofinanciranja, in sicer
193

50% upravičenih stroškov.
2019: V okviru ukrepa so bila v letu 2019 izplačana sredstva v skupni višini 10.000,00 EUR 4
prijaviteljem (1 vlagatelj investicije ni realiziral) za nakup 16 kosov opreme za dejavnost
predelave in trženja, in sicer luščilec za žito, sirarski kotel, 10 x klimatske naprave, hladilni
sistem zamrzovalnice, hladilna oprema za hladilnico in 2 x PU paneli. Delež sofinanciranja
upravičenih stroškov je znašal 23,77% od možnih 50% sofinanciranja.
2018: V okviru ukrepa so bila v letu 2018 izplačana sredstva v skupni višini 1.045,08 EUR 1
prijavitelju za nakup 1 kosa opreme za dejavnost predelave in trženja in sicer zamrzovalno
omaro s 50% sofinanciranjem upravičenih stroškov, kar predstavlja najvišji možni znesek
sofinanciranja.
2017: 2 prijaviteljema za nakup 3 kosov opreme oz. naprav za dejavnosti predelave in trženja
so bila izplačana sredstva v višini 5.964,82 EUR in sicer za transportno tovorno vozilo za prevoz
živil Kangoo Express – Furgon, aparat za testenine Dolly in mešalec za testo s 48,22%
sofinanciranjem upravičenih stroškov.
2016: 1 prijavitelju za nakup 5 kosov opreme oziroma naprav za dejavnosti predelave in trženja
so bila izplačana sredstva v višini 1.034,36 EUR za nakup tehtnice, davčne blagajne, merilnika
vlage zrnja in mesoreznice.
2015: Od razpisanih 5.000,00 EUR je bilo 3 vlagateljem izplačano 5.000,00 EUR sredstev s
34,81 % sofinanciranjem investicije. 3 prijavitelji so izvedli nakup 5 strojev namenjenih izvajanju
dopolnilne dejavnosti, in sicer žitni kombajn, vinifikator, vakuumski pakirni stroj, luščilec koruze
in inox tire za hladilnico.
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.

11405 Odškodnine v kmetijstvu

4.672 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ODŠKODNINA ZA RASTIŠČE ENCIJANA
Na osnovi Odloka o razglasitvi Cluzijevega svišča na Lovrencu, kot botanični naravni spomenik,
je namenjena 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 na
4,7 ha gospodarijo v skladu z naravovarstvenimi smernicami. Sredstva so bila izplačana
lastnikom kmetijskih zemljišč v mesecu aprilu. Zaščita rastišča je na podlagi pogodbe izvedena
tudi na Zavratah nad Radežem za zaščito območja tržaškega in cluzijevega svišča, opojne
zlatice in kranjske lilije za območje 3,04 ha. Za napisane odškodnine je bilo namenjeni 4.672,33
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 cenitve sodno zapriseženega cenilca za kmetijstvo, ki je
določil vrednost odškodnin za parcele, ki so razglašene za naravni spomenik ter sporazuma
med lastniki zemljišč in Občino Sevnica. Za izvajanje odloka je Občina Sevnica zagotovila
lastnikom zemljišč primerne odškodnine za gospodarjenje v skladu z naravovarstvenimi
smernicami.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi. Kot botanični naravni spomenik se na Lovrencu ohranja cluzijev svišč, na.
Zavratah nad Radežem pa tržaški in cluzijev svišč, opojna zlatica ter kranjska lilija.
402799 Druge odškodnine in kazni

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva

4.672 €
6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DELOVANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA
Razpoložljiva sredstva so namenjena delovanju kmetijskih društev v okviru ukrepa Podpora
delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja, in sicer
za stroške ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov), materialne stroške in stroške
dela pisarne ter organov, stroške pogostitve občnega zbora in društvenih prireditev, nakupe
opredmetenih in neopredmetenih sredstev, izdelave publikacij o delovanju društev, stroškov
izvedbe prireditve ob posebnih priložnostih (obletnice delovanja društev, kulturni prazniki in
podobno). Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, izvedenega skladno s Pravilnikom
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica. Ker društva
predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, jih je potrebno
spodbujati pri delovanju ter s tem dolgoročno dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so namenjena registriranim stanovskim in interesnim združenjem, ki so registrirana
oziroma delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva, prehrane in razvoja podeželja
na območju občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva za Podporo za delovanje kmetijskih društev so bila 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 letu 2021 so bila za ukrep Podpora
delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja dodeljena
in izplačana sredstva 14 društvom v višini 5.999,94 EUR. Sredstva društvom so bila izplačana
za materialne stroške in stroške dela pisarne ter organov (poštne storitve, pisarniški material,
stroški fotokopiranja, tisk položnic, tisk članskih izkaznic,...), stroške izdelave promocijskega
materiala in publikacij, stroški najema prostorov, računovodske storitve, plačilo članarin, stroške
za gostovanje in vzdrževanje spletne strani, stroški podaljšanja gostovanja za domeno in nakup
osnovnih sredstev za delovanje društva.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

11408 Razvoj podeželja

6.000 €
265.064 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE
(ČLANARINA LAS POSAVJE ZA CLLD SREDSTVA)
Občina Sevnica skupaj z občinami Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in
Radeče sofinancira izvajanje lokalne razvojne strategije za izvedbene projekte na podlagi
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letnega programa Lokalne akcijske skupine, z namenom vključevanja lokalnih prebivalcev v
načrtovanje in odločanje o razvoju ter pripravo projektov javno zasebnega partnerstva.
Navedena sredstva v znesku 4.229,91 EUR so dodeljena kot članarina naše občine za
upravljanje lokalne akcijske skupine za sredstva »CLLD«.
TRŽNICA SEVNICA
Sredstva se namenjajo za operativno delovanje objekta Tržnica Sevnica. Sredstva so bila
namenjena za čiščenje javnih sanitarij pri NLB v znesku 3.012,65 EUR.
RIBA JE IN
Nosilec projekta Riba je in je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM Sevnica, Društvo kmetic
Sevnica, Društvo kmetic Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvo podeželskih
žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, ribogojsko podjetje Akval d. o. o. z Blance in Občina
Krško. Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
znaša 272.522,50 evrov, predvideni znesek sofinanciranja pa je 199.993,15 evrov. Projekt je bil
zaključen aprila 2021. Vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 148.838,73 EUR, od
navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 105.461,74 EUR. Glavni strošek
projekta je bila prenova prostora v Trškem dvorcu v izmeri 48,16m2. Prenova razstavno turističnega in izobraževalnega prostora je zajemala nove funkcionalne tlorisne zasnove objekta
ter predvsem sanacijo vlage zidov in ometov, temeljev, zamenjavo notranjega stavbnega
pohištva, sanacijo propadlih stropov, zamenjavo in dodelavo obstoječih vodov elektro inštalacij
in novo izvedbo instalacij ogrevanja. V navedenem razstavno - turističnem in izobraževalnem
prostoru se je pripravila tudi razstava. V projektu se je kupilo 10 prenosnih samostoječih
panojev za postavitev ulične razstave v novem delu Sevnice na temo Save in rib. Po Posavju se
je izvedlo 5 izobraževalnih kuharskih delavnic in 8 strokovnih obiskov ribogojnic. Izvedena je
bila tudi promocija projekta. V letu 2021 so stroški projekta znašali 15.308,23 EUR za namene
promocije, pogostitve, izobraževanj in prevozov.
RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH
Namen projekta Ribe na šolskih krožnikih je bil povečati ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani in
povečati prehrano z ribami in ribjimi izdelki pri učencih, učiteljih, starših in splošno prebivalcih
območja LAS. S tem pa posredno prihaja tudi do razvoja ribogojstva kot pomembne
gospodarske dejavnosti območja LAS, ki jo je potrebno razviti in utrditi, da bi lahko uspešno
delovala na širšem trgu. Vodilni partner Občina Krško in partnerji Ribogojstvo Goričar d.o.o.,
Občina Sevnica, OŠ Jurija Dalmatina, Krško, Vrtec Krško, OŠ Brežice in OŠ Jožeta Gorjupa
Kostanjevica so se združili in skupaj pripravili projekt, ki je na šolske krožnike pripeljal več ribjih
jedi. Projekt je trajal od maja 2019 in se končal maja 2021. Sevniški del projekta je v letu 2019
zajemal izvedbo naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici Ribogojstva Goričar v
Kostanjevici, v letu 2020 je zajemal ureditev učne učilnice na ribogojnici na Lazah ter izvedbo
naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici Laze in v letu 2021 pa je zajemal zaključni
dogodek projekta na ribogojnici Laze. Vrednost sevniškega dela projekta znaša 40.383,54 EUR
z DDV, s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa je bilo v prvi in drugi fazi
projekta v letu 2020 pridobljenih 28.373,82 EUR, v letu 2021 pa še 2.571,25 EUR. V juniju 2021
je bil izveden zaključek projekta z novinarsko konferenco, za kar je bilo porabljenih 821,25 EUR.
Z RIBAMI DO ZDRAVJA
Nosilec projekta Z ribami do zdravja je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM, Akval d.o.o. z
Blance in Športno kulturno društvo Mini kraljestvo. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del so se
na naslovu Podgorica 36, 8290 Sevnica, preuredili nastanitveni prostori v obstoječem objektu
Tončkovega doma. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica. Občina Sevnica je v obstoječi etaži
mansarde objekta Tončkovega doma na Lisci, uredila nastanitvene prostore (5 sob in
samostojni tuš) ter uredila razstavni prostor in prostor za druženje. Kupili so se tablični
računalniki za izvedbo spletne aplikacije za interaktivno iskanje zakladov. V preteklem projektu
se je v občini Sevnica, natančneje na zbirnem centru odpadkov postavila filtrirna postaja, ki
zbrano olje prečisti, da je lahko uporabno za pogonsko gorivo. V okviru projekta pa se je kupil
še agregat z nadgradnjo delovanja na odpadno jedilno olje, ki je pomemben okoljski vidik.
Skupna vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 248.556,82 EUR z DDV, s strani
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pa bo pridobljenih 117.967,06 EUR. V letu 2021 je
za investicijo bilo že pridobljenih 106.634,20 EUR.
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NADZOR ZA PROJEKTE LAS
V okviru CLLD projektov, ki zajemajo tudi investicijo, je bilo potrebno zagotoviti tudi strokovni
nadzor in koordinatorja za varstvo pri delu, za kar je bilo porabljenih 10.090,15 EUR.
ODVODNJAVANJE ARŠKEGA POLJA
Pred leti je bila na Arškem polju narejena prva komasacija kmetijskih zemljišč. Na Arškem polju
je velika težava poplavljanja meteornih in zalednih voda, zato se je vzpostavilo odvodnjavanje
meteornih in zalednih voda. Poraba v znesku 13.450,50 EUR je sledila v juliju 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0023 - TRŽNICA SEVNICA
OB110-17-0038- RIBA JE IN
OB110-17-0044 - RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH
OB110-19-0007 - Z RIBAMI DO ZDRAVJA
OB110-19-0043 - NADZOR ZA PROJEKTE LAS
OB110-21-0010 - ODVODNJAVANJE ARŠKEGA POLJA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Občina Sevnica je članica Lokalne akcijske skupine Posavje in prijavlja projekte za sredstva
CLLD v okviru javnega razpisa, ki ga izvede tehnična pisarna LAS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili izvedeni več kot odlično. Na tržnici so delovale sanitarije, vsi zastavljeni
projekti Riba je in, Ribe na šolskih krožnikih in Z ribami do zdravja so bili izvedeni in pridobljeno
sofinanciranje skladno s planom, izveden je bil tudi nadzor za projekte ter izvedlo se je
odvodnjavanje Arškega polja.
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413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

4.230 €

OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA

3.013 €

402999 Drugi operativni odhodki

3.013 €

OB110-17-0038 RIBA JE IN
402999 Drugi operativni odhodki

OB110-17-0044 RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH
402999 Drugi operativni odhodki

OB110-19-0007 Z RIBAMI DO ZDRAVJA

15.308 €
15.308 €
821 €
821 €
218.151 €

402999 Drugi operativni odhodki

11.049 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav

68.583 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-19-0043 NADZOR ZA PROJEKTE LAS
420801 Investicijski nadzor

OB110-21-0010 ODVODNJAVANJE ARŠKEGA POLJA
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

138.520 €
10.090 €
10.090 €
13.451 €
13.451 €
8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v
kmetijskem in gozdarskem sektorju v okviru ukrepa po pravilniku Pomoč za dejavnosti prenosa
znanja in informiranja. Upravičeni stroški so stroški za izobraževanje, usposabljanje in
informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti. Za ta ukrep je bilo v letu 2021
planiranih 2.000,00 EUR. Iz naslova ukrepa Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja
so bila v letu 2021 izplačana celotna sredstva 1 prijavitelju za izvedbo 2 predavanj na temo:
Kam z odpadno folijo na kmetiji in Postavitev namakalnega sistema. Izvedbe delavnic se je
udeležilo 29 udeležencev iz občine Sevnica.
ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU - DRUŠTVA
Sredstva so namenjena registriranim stanovskim in interesnim združenjem, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije,
ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter
predelave in trženja. Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in
usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na
kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske
proizvodnje. Upravičeni stroški so: stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in
strokovne ekskurzije, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov; stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; stroški strokovnih
gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano z nekmetijskimi dejavnostmi
ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; stroški udeležbe na sejmih, povezanih z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Obstoječi uredbi de
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minimis pod katero se dodeljujejo sredstva društvom za izvedbo izobraževanj in usposabljanj, je
evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve
za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti. V letu 2021 so bila v okviru ukrepa
razpisana sredstva v višini 6.000 EUR, ki so bila dodeljena s sklepom 13 vlagateljem in
izplačana 11 vlagateljem za stroške kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in
strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov ter stroške prevoza in stroške vstopnin za strokovne oglede povezane z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Sredstva v višini
5.999,99 EUR so bila izplačana 11 društvom za izvedbo 14 strokovnih ekskurzij (na temo: 3 x
ogled kmetijsko živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni, strokovna ekskurzija Trebnje (trženje
vina - Teden cvička), strokovna ekskurzija Koroška (predelava grozdja, trženje vina), strokovna
ekskurzija - ogled kmetij v občini Sevnica (dopolnilne dejavnosti na kmetiji - predelava mesa,
grozdja in trženje izdelkov), strokovna ekskurzija Šentrupert (pridelava in predelava čebeljih
pridelkov), strokovna ekskurzija Kras (predelava in trženje kmetijskih proizvodov), strokovna
ekskurzija Jarenina - Veržej (predelava sadja, buč in žit), strokovna ekskurzija Velenje Šmartno ob Paki (predelava grozdja in trženje), strokovna ekskurzija Ormož - Ljutomer (trženje
domačih proizvodov, dopolnilna dejavnost), strokovna ekskurzija Gorenjska (predelava mleka in
predelava mesa), strokovni ekskurziji Lisca in Prekmurje (ogled kmetije, trženje izdelkov prodaja na domu, dvoriščna prodaja), strokovna ekskurzija Savinjska (predelava mleka in žit),
strokovna ekskurzija Goriška Brda (predelava kmetijskih pridelkov ter dvoriščno trženje in
prodaja izdelkov) ter izvedbo 2 strokovnih predavanj (na temo: pridelava in predelava
biodinamičnih pridelkov). Realiziranih strokovnih ekskurzij in predavanj se je skupno udeležilo
579 udeležencev. Sofinanciranje upravičenih stroškov je znašalo 98,31% od možnih 100%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0306 - ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU,
OB110-07-0394 - ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT. - DRUŠTVA.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje letnih programov zvez, društev na področju
kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti. Prav tako so sredstva namenjena za
izobraževanja kmetov in mladih prevzemnikov kmetij. Sredstva se zagotovijo za: plačilo
honorarjev predavateljem, uporabo prostorov za izvedbo tečajev, delavnic ali seminarjev,
uporabo prostorov za delovanje društvenih aktivnosti, izvedbo strokovnih ogledov vključujoč z
avtobusnimi prevozi, plačilo materialnih stroškov vezanih na posamezno obliko izobraževanja
in izvedbo ali sodelovanje pri prireditvah občinskega in regionalnega pomena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Na podlagi realizacije izvedenih izobraževanj so bili cilji v večji meri doseženi, kljub omejitvam
zaradi epidemije Covid pri izvajanju nalog na področju društvene dejavnosti in izobraževanj.

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

2.000 €
2.000 €
6.000 €
6.000 €

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na
kmetiji
6.935 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV - DOPOLNILNE
DEJAVNOSTI
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V skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja občina
namenja sredstva vlagateljem v okviru razpisa za ukrep Pomoč za naložbe v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji. Cilj
pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški so: stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji, stroški
gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter
nekmetijske dejavnosti na kmetiji in stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in
trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti. V letu 2021 bo ukrep dopolnjen v delu, ki se
nanaša na intenzivnost pomoči za investicije vezane na predelavo in trženje izdelkov, za katere
imajo vlagatelji pridobljen certifikat kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica.
Obstoječi uredbi de minimis pod katero se dodeljujejo sredstva za naložbe v dopolnilo
dejavnost, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato
nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti, po potrebi se bo pripravila
le sprememba.
V okviru ukrepa so bila v letu 2021 razpisana sredstva v višini 10.000,00 EUR in izplačana v
višini 6.934,62 EUR 4 vlagateljem in sicer za nakup 11 kosov opreme za dejavnost predelave in
trženja: kosmičnik, pasterizator, hladilna komora, voziček za odcejanje perutnine, oprema za
zakol in predelavo (omara, gostinsko korito, predalnik inox, mesarska miza), aparata za
vakumiranje, omara za fermentacijo jogurta in nadgradnja za avtomatizacijo sirarskega kotla.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov je znašal v maksimalnem odstotku sofinanciranja, in
sicer 50% upravičenih stroškov.
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
Na podlagi realiziranih investicij vezanih na dopolnilno dejavnost izhaja, da so zastavljeni cilji
nakupa nove opreme doseženi.

OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

6.935 €
6.935 €
19.772 €

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. Glavni letni
izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039002 Zdravstveno varstvo rastlini in živali. Proračunski uporabnik znotraj glavnega
programa je Oddelek za gospodarske dejavnosti.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi, saj je lokalna skupnost zagotovila skladno z zakonsko osnovno
oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.
Občina Sevnica je zagotovila najemnino za 2,5 boksa. Hkrati pa lokalna skupnost izvaja tudi
preventivni ukrep, in sicer ukrep sofinanciranja sterilizacije in kastracije lastniških mačk, saj je to
po priporočilih stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali. Učinek
preventivnega ukrepa se opazi tekom let po večkratni izvedbi navedenega ukrepa.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

19.772 €

Opis podprograma
Sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti živali.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zmanjšanje števila čipiranih psov, zapuščenih mačk z ukrepom sterilizacije lastniških
mačk in osveščanje lastnikov živali o njihovih zakonskih obveznostih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina bo zagotovila odlov in oskrbo velikega števila psov in mačk, sterilizacijo in kastracijo
prostoživečih mačk ter dvakrat letno izvajala sterilizacijo lastniških mačk.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi, saj je lokalna skupnost zagotovila skladno z zakonsko osnovno
oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.
Občina Sevnica je zagotovila najemnino za 2,5 boksa. Hkrati pa lokalna skupnost izvaja tudi
preventivni ukrep, in sicer ukrep sofinanciranja sterilizacije in kastracije lastniških mačk, saj je to
po priporočilih stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali. Učinek
preventivnega ukrepa se opazi tekom let po večkratni izvedbi navedenega ukrepa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Za najem boksov in oskrbe za zapuščene živali je bil za ta namen izbran izvajalec, ki ima
pridobljeno koncesijo države za opravljanje dejavnosti zavetišč in na podlagi izstavljenih
računov so mu bila sredstva tudi izplačana. Tako so bili uspešno zastavljeni letni cilji tudi z
vidika gospodarnosti in učinkovitosti.

11406 Zapuščene živali

19.772 €

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. Za najem boksov in oskrbe za zapuščene živali je bil za ta namen izbran izvajalec, ki
ima pridobljeno koncesijo države za opravljanje dejavnosti zavetišč in na podlagi izstavljenih
računov mu je bilo za ta namen izplačanih 19.772,32 EUR. V letu 2021 je bilo v Zavetišču za
male živali Sevnica sprejetih in oskrbovanih 162 živali (15 psov in 147 mačk) iz občine Sevnica:
od tega so bili oddanih novemu lastniku 4 psi in 47 mačk, evtanaziranih psov po 30. dnevu ni
bilo, 10 psov in 7 mačk so vrnili znanemu lastniku, evtanaziranih živali zaradi bolezni oziroma
poškodb je bilo 19 mačk, evtanaziranih zapuščenih muc po 30. dnevu ni bilo, poginilo je 28
mačk ter 44 mačk so vrnili v naravo.
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Ker je v zadnjih dveh letih beležiti porast števila zapuščenih živali, predvsem mačk, se je občina
odločila za preventivni ukrep, in sicer ukrep sofinanciranja sterilizacije in kastracije lastniških
mačk, saj je to po priporočilih stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih
živali. Učinek preventivnega ukrepa se opazi tekom let po večkratni izvedbi navedenega
ukrepa. Steriliziranih je bilo 172 lastniških mačk (123 sterilizacij in 49 kastracij).
Navezava na projekte v okviru proračunske 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
Cilji so doseženi, saj je lokalna skupnost zagotovila skladno z zakonsko osnovno oskrbo in
zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Občina
Sevnica je zagotovila najemnino za 2,5 boksa. Hkrati pa lokalna skupnost izvaja tudi preventivni
ukrep, in sicer ukrep sofinanciranja sterilizacije in kastracije lastniških mačk, saj je to po
priporočilih stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali. Učinek
preventivnega ukrepa se opazi tekom let po večkratni izvedbi navedenega ukrepa.
402999 Drugi operativni odhodki

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

19.772 €

INFRASTRUKTURA

IN

53 . 12 4 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotovitev brezplačnega javnega prevoza na lokaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica s ciljem
olajšati življenje predvsem starejšim z uporabo javnega prevoza ter s tem povečati kvaliteto
bivanja v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

53.124 €

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.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je prepeljati vedno več potnikov z lokalnim prevozom, zmanjšati število
prometnih nesreč in materialne škode ter prispevati k zmanjšanju Co2. Glavni letni izvedbeni
cilji so enaki ciljem podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarske dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so podrobneje obrazloženi v okviru proračunske postavke.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

32.138 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih
poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske
poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšati in urejati dostope do poslovnih con.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi in so podrobneje obrazloženi v okviru proračunske postavke.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Dolgoročni cilji so doseženi in so podrobneje obrazloženi v okviru proračunske postavke.

13418 Gradnja cest za poslovne cone

32.138 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON
V okviru oddelka so bila sredstva namenjena tudi za razvoj komunalne infrastrukture za
opremljanje poslovnih con. Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in
Blance se je na dostopih do poslovnih con, skupaj z investitorji, urejala komunalna javna
infrastruktura. Izdelana je bila dokumentacija v vrednosti 32.138,00 EUR za komunalno
opremljanje v PC Sevnica, PGD in PZI za ureditev izven nivojskega križanja enotirne
železniške proge Trebnje - Sevnica s Hermanovo in Savsko cesto. V znesku 2.536,80 EUR se
je naročilo mnenje ZVKDS o rešitvah projekta, vezano na izdelavo idejnega preizkusa umestitve
novih proizvodnih kapacitet kompleksa podjetja Siliko v prostoru ob Tariškem dvorcu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0045 POSLOVNIH CON

RAZVOJ

KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

ZA

OPREMLJANJE
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so podrobneje obrazloženi v okviru proračunske postavke.

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

13029003 Urejanje cestnega prometa

32.138 €
32.138 €
20.986 €

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 in izvesti prijavo na transnacionalne projekte.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi, kajti lokalni prevoz se konstantno izvaja od leta 2008 dalje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2021 se je lokalni prevoz na lokaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica izvajal in se prilagajal
uporabnikom. Zastavljeni cilj je bil dosežen. V okviru lokalnega prevoza je občina zagotovila od
leta 2018 tudi izvajanje prevoza na sevniško pokopališče.

13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET

17.121 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
JAVNI POTNIŠKI PROMET
Občina Sevnica od leta 2008 izvaja brezplačni lokalni prevoz na relaciji Sevnica - Boštanj Sevnica. Avtobusni prevoz se vrši tri krat dnevno, v dopoldanskem času, od ponedeljka do
petka, razen praznikov, enkrat mesečno pa se prevoz izvede tudi do pokopališča. Za izvajanje
prevoza se izbere najcenejšega izvajalca prevoza v skladu z Navodili o ravnanju naročnika v
postopkih naročanja blaga in storitev v vrednosti do 20.000 EUR brez DDV.
Rebalans A 2021: Znesek v rebalansu se je uskladil z vrednostjo prejete ponudbe za izvajanje
lokalnega prevoza na relaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica.
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2021 se je lokalni prevoz na lokaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica izvajal. Število potnikov
se povečuje. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Občina Sevnica od leta 2008 izvaja brezplačni
lokalni prevoz na relaciji Sevnica – Boštanj – Sevnica. Vsako leto je izbran izvajalec navedene
storitve. Navedeni prevoz služi povezovanju novega in starega mesta dela Sevnica ter hkrati
tudi povezovanju Sevnice z Boštanjem. Dodatne vožnje in relacije se tekom let izvajanja
umeščajo in prilagajajo uporabnikom. Lokalni prevoz uporablja predvsem starejša populacija
občanov in sicer za različne namene od obiska trgovin, zdravnikov ali obiska prijateljev. V okviru
lokalnega prevoza je občina zagotovila tudi izvajanje prevoza na sevniško pokopališče. Prevoz
se je izvajal do konca leta 2021 in sicer enkrat mesečno, vsak prvi petek.
402399 Drugi prevozni in transportni stroški

17.121 €

13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin
3.865 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
V okviru programov za transnacionalno sodelovanje so sredstva namenjena tudi za prijavo na
razpise CLLD, v okviru katerih so sredstva sofinancirana iz Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo, Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje in Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Sredstva v znesku 3.865,00 EUR so bila porabljena za pripravo izrisov in
popisov za projekta Centri interpretacije zavarovanih območij in Z ribami do zdravja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-15-0027 - PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Strategija pametne specializacije, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta,
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020,
Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o
posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1080/2006.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V okviru programov za transnacionalno sodelovanje se sredstva namenjajo tudi za prijavo na
razpise CLLD. V okviru navedenih programov so sredstva sofinancirana iz Evropskega sklada
za pomorstvo in ribištvo, Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje in
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na podlagi zapisanega so bili zastavljeni cilji doseženi.
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OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

14 GOSPODARSTVO

3.865 €
3.865 €
76 1 .6 1 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Sevnica (Ur. l. RS 23/15),
Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje,
Zakon o gospodarskih družbah,
Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020 in
Slovenska Strategija Pametne Specializacije.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Kot občina želimo zagotavljati pogoje za razvoj gospodarstva in zagotavljati ustrezno podporno
okolje za razvoj podjetništva in turizma. Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega
gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in
konkurenčno sposobnost malega gospodarstva in turizma, zniževati brezposelnost na lokalnem
nivoju in velik poudarek dati promociji kraja in turistične ponudbe.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti in
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

313.991 €

Opis glavnega programa
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma
pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega
gospodarstva na našem območju.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.
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.
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14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

313.991 €

Opis podprograma
Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje
programov skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot
malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere
idr.), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih
gospodarskih subjektih.
Zakonske in druge pravne podlage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Sevnica (Ur. l. RS 23/15),
Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje,
Zakon o lokalni samoupravi,
Slovenska Strategija Pametne Specializacije,
Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020,
Zakon o gospodarskih družbah in
Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po
pravilu "de minimis".
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma
pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega
gospodarstva na našem območju ter spodbujati uvajanje novih programov oziroma širitev
obsega obstoječih dejavnosti, spodbujati pridobivanja novih znanj na področju podjetništva kot
enega izmed osnovnih pogojev konkurenčnosti, spodbujanja osvajanja novih trgov in tržnih niš
in zmanjševanje brezposelnih v občini... Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev so znižanje stopnje brezposelnosti, število izvedenih podjetniških investicij, uspešno
izvedeni razpisi, uspešno izvedeni projekti...
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Z izvajanjem programov za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v okviru občinskega javnega razpisa, z
zagotavljanjem sredstev za Posavsko štipendijsko shemo, z zagotavljanjem sredstev za
pripravo prijav pri odobrenih državnih in mednarodnih razpisih za katere je občina
zainteresirana, z izvajanjem storitev svetovanja in informiranja podjetnikov preko naših javnih
zavodov ter z izvajanjem projektov iz Regionalnega razvojnega programa regije Posavje.
Letni izvedbeni cilji so:
sofinanciranje SPOT točke v Sevnici,
sofinanciranje stroškov prevoza sevniškim osnovnim šolam za obisk Mednarodnega obrtnega
sejma (MOS) v Celju,
sofinanciranje različnih aktivnosti sevniškim osnovnim šolam v okviru nadaljevanja ohranjanja
rezultatov različnih projektov,
sofinanciranje stroškov promocije podjetij za udeležbo na vsaj 5 sejmih,
sofinanciranje naložb za nakup nove opreme in nematerialnih investicij, in sicer za nakup vsaj
15 naprav oziroma programske opreme,
sofinanciranje stroškov ponudnikom za izobraževanje za vključitev v sheme kakovosti,
izvedba projekta "Centri interpretacije zavarovanih območij" s pomočjo pridobljenih CLLD
sredstev,
izvedba projekta "Varuj okolje" s pomočjo pridobljenih CLLD sredstev,
RRAju nameniti sredstva za pokrivanje plač in materialnih stroškov za izvajanje splošnih
razvojnih nalog v javnem interesu v regiji ter investicijske transfere in
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• sredstva nameniti tudi za projekt Razvoj in promocija turističnih produktov v destinaciji Čatež Posavje ter e-Gradovi.
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.
POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
Ocena uspeha v programskem obdobju 2015 - 2020 (podaljšanje sheme do konca leta 2023):
V letu 2021 je bilo razpisanih 15.000,00 EUR in izplačanih 12.138 EUR 1 vlagatelju v
maksimalni višini 50% upravičenih stroškov za udeležbo na 7 sejmih v tujini.
V letu 2020 je bilo razpisanih 15.000,00 EUR, in sicer 6 vlagateljem (1 vloga je bila zavrnjena)
za udeležbo na 16 sejmih. Sofinanciranje je znašalo v maksimalnem odstotku – 50%
upravičenih stroškov oz. največ 2.000,00 EUR na sejem.
V letu 2019 je bilo razpisanih in dodeljenih 15.000,00 EUR, in sicer 5 vlagateljem za udeležbo
na 25 sejmih Sofinanciranje upravičenih stroškov je znašalo 27,42% od možnih 50%.
V letu 2018 je bilo razpisanih in dodeljenih 15.000,00 EUR, in sicer 7 vlagateljem za udeležbo
na 23 sejmih. Sofinanciranje upravičenih stroškov je znašalo 23,88% od možnih 50%.
V letu 2017 bilo razpisanih in dodeljenih 15.000,00 EUR, in sicer 6. vlagateljem za udeležbo na
22. sejmih. Sofinanciranje upravičenih stroškov je znašalo 26,04% od možnih 50%.
V letu 2016 so bila sredstva izplačana 7 prijaviteljem v skupni višini 13.463,88 EUR za udeležbo
na 14. sejmih od skupno razpisanih 15.000,00 EUR s 50 % sofinanciranjem upravičenih
stroškov oziroma največ 2.000,00 EUR na sejem.
V letu 2015 je bilo razpisanih 15.000,00 EUR, dodeljenih pa 10.344,88 EUR in sicer 5.
vlagateljem. Sofinanciranje upravičenih prijavljenih stroškov je znašalo 50 %.
NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ
Ocena uspeha v programskem obdobju 2015 - 2020 (podaljšanje sheme do konca leta 2023):
V letu 2021 je bilo razpisanih 50.000,00 EUR, dodeljenih pa 63.862 EUR s prenosom prostih
sredstev iz drugih ukrepov. Na razpis se je prijavilo 28 vlagateljev, sredstva pa so bila odobrena
25 vlagateljem za nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti.
Prijavitelji so skupno izvedli nakup 49 naprav oz. opreme. Sofinanciranje naložb v opremo in
nematerialnih investicij je znašalo 12,19% upravičenih stroškov od možnih 25%.
V letu 2020 je bilo razpisanih 53.000,00 EUR, dodeljenih pa 64.797,99 EUR 34 prijaviteljem za
nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti. Prijavitelji so skupno
izvedli nakup 70 naprav oz. opreme. V skladu z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto
2020 in sklepom komisije smo po odpiranju vlog na to proračunsko postavko prerazporedili
sredstva iz ukrepa Promocija izdelkov in storitev na sejmih v višini 7.998,00 EUR in ukrepa
Finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike v višini 3.800,00 EUR. Sofinanciranje
naložb v opremo in nematerialnih investicij je znašalo 8,62% upravičenih stroškov od možnih
25%.
V letu 2019 je bilo razpisanih 53.000,00 EUR, dodeljenih pa 63.566,84 EUR 29 prijaviteljem za
nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti. Prijavitelji so skupno
izvedli nakup 74 naprav oz. opreme. V skladu z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto
2019 smo po odpiranju vlog na to proračunsko postavko prerazporedili sredstva iz ukrepa
Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v višini 5.566,85 EUR in ukrepa Finančne
vzpodbude za lokalne turistične ponudnike v višini 5.000 EUR. Sofinanciranje naložb v opremo
in nematerialnih investicij je znašalo 10,45% upravičenih stroškov od možnih 25%.
V letu 2018 je bilo razpisanih 53.000,00 EUR, dodeljenih pa 69.786,03 EUR 18 prijaviteljem za
nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti. Prijavitelji so skupno
izvedli nakup 61 naprav oz. opreme. V skladu z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto
2018 smo po odpiranju vlog na to proračunsko postavko prerazporedili sredstva iz ukrepa
Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v višini 16.786,05 EUR. Sofinanciranje naložb v
opremo in nematerialnih investicij je znašalo 14,67% upravičenih stroškov od možnih 25%.
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V letu 2017 bilo razpisanih 43.000,00 EUR, dodeljenih pa 53.000,00 EUR 29 prijaviteljem za
nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti. Prijavitelji so skupno
izvedli nakup 57 naprav oz. opreme. V skladu z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto
2017 smo po odpiranju vlog na to proračunsko postavko prerazporedili sredstva iz ukrepa
Subvencioniranje najemnim start up podjetij v višini 10.000,00 EUR. Sofinanciranje naložb v
opremo in nematerialnih investicij je znašalo 10,87% upravičenih stroškov od možnih 50%.
V letu 2016 je bilo izplačanih 59.264,96 EUR 16 prijaviteljem za nakup 25 naprav oziroma nove
proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti s 25% sofinanciranjem upravičenih
stroškov oz. največ 6.450,00 EUR (t.j. 15% od višine razpisanih sredstev). V okviru razpisa so
se neporabljena sredstva iz ukrepov delovnih mest – 7.092,70 EUR in najemnin start up –
9.172,26 EUR prenesla na ukrep naložb.
V letu 2015 je bilo razpisanih 43.000,00 EUR, dodeljenih pa 55.140,25 EUR (s
prerazporeditvijo) 14. vlagateljem s 25 % sofinanciranjem upravičenih stroškov.
FINANČNE VZPODBUDE ZA TURISTIČNE PONUDNIKE
Z izvajanjem ukrepa je občina pričela v letu 2018 na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini
Sevnica.
Ocena uspeha v programskem obdobju 2015 - 2020 (podaljšanje sheme do konca leta 2023):
V letu 2021 je bilo razpisanih 7.000,00 EUR, ki so se skladno s sklepom komisije v celotnem
znesku prerazporedila na ukrep naložbe, ker na ukrep ni prispela nobena prijava.
V letu 2020 je bilo razpisanih 7.000,00 EUR in izplačanih 3.200,00 EUR 1 vlagatelju za
pridobitev okoljskega znaka Travelife.
V letu 2019 je bilo razpisanih 5.000,00 EUR, ki so se skladno s sklepom komisije v celotnem
znesku prerazporedila na ukrep naložbe, ker ni prispela nobena prijava.
V letu 2018 je bilo razpisanih 7.000,00 EUR, ki so bila dodeljena 1 vlagatelju za pridobitev
okoljskega znaka Travelife.
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. Na podlagi realiziranih investicij in
aktivnosti s strani podjetnikov so zastavljeni cilji uresničeni.

14404 Spodbude podjetniškemu razvoju

246.466 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI
Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško je zainteresiranim šolam zagotovila brezplačne
karte za obisk Mednarodnega obrtnega sejma (MOS) v Celju, Občina Sevnica pa je
sofinancirala stroške prevoza otrok na sejem v znesku 547,50 EUR. Občina Sevnica je
organizirala vodenje otrok po tematskih poteh v okviru projekta Z ribami do zdravja. Za
navedeno je bilo porabljenih 807,02 EUR.
POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
Razpoložljiva sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih
pomoči Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem z
namenom sofinanciranja stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnic pri udeležbi na sejmih.
Sredstva so namenjena promociji izdelkov in storitev malih in srednje velikih podjetij za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica. Obstoječi uredbi de minimis pod katero
se dodeljujejo sredstva za pospeševanje promocije podjetij, je evropska komisija samodejno
podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023
ni potrebno izvesti. V okviru ukrepa je bilo razpisanih 15.000,00 EUR, izplačanih pa 12.138
EUR 1 vlagatelju v maksimalni višini 50% upravičenih stroškov. Vlagatelj je pridobil sredstva za
udeležbo na 7 sejmih v tujini (sejem International Conference on animal intestinal ecology 209

Kitajska, sejem Guangu Livestock expo 2020 – Kitajska, sejem 10th international pig
symposium "10 IPS-2020" – Turčija, sejem Dairy cattle breeding 2020 – Jordanija, sejem 8th
Yihe forum feed academic annual meeting in 2021 – Kitajska, sejem 2021 Feed industry
exhibiton - Kitajska, sejem 2021 Shandong feed promotion – Kitajska). Neporabljena razpisna
sredstva v višini 2.862 EUR na tem ukrepu so bila v skladu z razpisnimi pogoji in sklepa
komisije prerazporejena na ukrep Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij.
NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ
Sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih pomoči
Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem za naložbe v
nakup nove opreme in nematerialnih investicij, izvedenih v razpisnem obdobju. Namen ukrepa
je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za
opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in jo tudi dejansko opravlja, ter nakup
nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje). Investicijska vlaganja se nanašajo na
ustanovitev novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali uvajanja novega proizvodnega
oziroma storitvenega programa. Obstoječi uredbi de minimis pod katero se dodeljujejo sredstva
v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, je evropska komisija samodejno podaljšala
obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni
potrebno izvesti. V okviru ukrepa je bilo razpisanih 50.000,00 EUR, dodeljenih pa 63.862 EUR s
prenosom prostih sredstev iz drugih ukrepov. Na razpis se je prijavilo 28 vlagateljev, sredstva
pa so bila odobrena 25 vlagateljem za nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za
opravljanje dejavnosti. Prijavitelji so skupno izvedli nakup 49 naprav oz. opreme, in sicer: nakup
tovornega vozila Mercedes Benz Arocs z dvigalom Fassi F545RA, montirnega stroja - Sicam
Falco Evo 624S, kotla za termično obdelavo, kalilne peči v zaščiteni atmosferi, peči za
normalizacijo in popuščanje, peči za nitriranje in tovornega vozila Ford Ranger Raptor,
mozničarke, mini bagra Takeuchi TB 216, priklopnega vozila, šivalnega stroja za šivanje kedraobrobe za tekstilne svetlobne panoje, instrumentov za merjenje emisij dimnih plinov,
avtomatskega podajalca palic, ploskovnega brusilnega stroja, 3D koordinatnega merilnega
stroja, vijačnega kompresorja, univerzalne stružnice in 3-osnega CNC obdelovalnega stroja,
biometra, 2 x tovornega vozila Renault Trafic Furgon, avtomatskega refraktometra in
keratometra, vijačnega kompresorja in nadgradnja kanala za podajalno napravo Barload Auto
42 za izdelavo malih kovinskih delov, barvnih luči, ozvočenja in LED zavese, tovornega vozila
Volkswagen Multivan, vrtnega traktorja in traktorja, mini goseničarja, hidravličnega kladiva in
bagra, aparata za kavo, pomivalnega stroja, tovornega vozila Renault Trafic Furgon, opreme za
ozvočenje in osvetlitev, programske opreme za projektiranje, mulčerja, valjarja in terenskega
kontrolerja. V skladu z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 in sklepom komisije
smo po odpiranju vlog na to proračunsko postavko prerazporedili sredstva iz ukrepa Promocija
izdelkov in storitev na sejmih v višini 2.862 EUR, ukrepa Odpiranja novih delovnih mest v višini
4.000 EUR in ukrepa Finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike v višini 7.000 EUR.
Sofinanciranje naložb v opremo in nematerialnih investicij je znašalo 12,19% upravičenih
stroškov od možnih 25%.
FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE
Ukrep je namenjen lokalnim turističnim ponudnikom, ki bodo promovirali zeleni turizem.
Sredstva bodo namenjena za izobraževanje ponudnikov za vključitev v sheme kakovosti.
Obstoječi uredbi de minimis pod katero se dodeljujejo finančne vzpodbude za lokalne turistične
ponudnike, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato
nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti. V okviru ukrepa je bilo
razpisanih 7.000,00 EUR, na katerega pa v razpisnem roku ni bilo oddanih prijav. Neporabljena
razpisna sredstva so se v celotni višini 7.000 EUR v skladu z razpisnimi pogoji in sklepa
komisije prerazporedila na ukrep Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij.
SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU
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 ter stroški zaposlitve starejše osebe po 50. letu,
predvsem invalid. 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 4.000 EUR, na katerega pa v razpisnem roku ni bilo oddanih
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prijav. Neporabljena razpisna sredstva so se v celotni višini 4.000 EUR v skladu z razpisnimi
pogoji in sklepa komisije prerazporedila na ukrep Naložbe v nakup nove opreme in
nematerialnih investicij.
CENTRI INTERPRETACIJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ
V operaciji sodelovanja Centri interpretacije zavarovanih območij so vključeni 4 LASi in sicer:
LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO, LAS POSAVJE, LAS S CILJEM in LAS PRI DOBRIH
LJUDEH 2020. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del so se na naslovu Podgorica 36, 8290
Sevnica preuredili nastanitveni prostori v etaži nadstropja v obstoječem objektu Tončkovega
doma. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica. S predvidenim posegom se je zagotovila
racionalnejša izraba prostorov.
Vrednost projekta za Občino Sevnica v letu 2021 in 2022 znaša 204.374,73 EUR, od
navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 85.506,24 EUR. V letu 2021 so nastali
stroški v znesku 168.049,40 EUR, v letu 2022 pa bodo v znesku 5.815,16 EUR.
VARUJ OKOLJE
V okviru projekta Varuj o(ko)lje so Občina Sevnica, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica,
Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.,
Kostak d.d. ter Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. kandidirali za nepovratna sredstva na
Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na
območju LAS Posavje v letu 2020. Namen operacije je zmanjševanje obremenitve okolja in
naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem, bolj čisto in zdravo okolje, zagotavljanje ekološke
osveščenosti, inovativno reševanje in oskrba okolja v primeru naravnih nesreč ter s tem dvig
kvalitete življenja prebivalcev na celotnem območju LAS Posavja. Občina Sevnica je v okviru
projekta v drugi polovici leta 2021 izvedla informiranje in obveščanje javnosti v znesku 1.062,28
EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-06-0007 - POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
OB110-09-0020 - NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST
OB110-17-0031 - FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE
OB110-19-0023 - CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ
OB110-20-0013 - VARUJ O(KO)LJE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Z javnim razpisom skušamo pospešiti uvajanje novih tehnologih in znanj za razvoj malega
gospodarstva. Razpis se izvaja že od leta 2003 dalje na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Sevnica, ki zajema zakonske spremembe, ki jih predpisujejo evropske regulative za
dodeljevanje državnih pomoči. Ta ukrep so majhna podjetja v našem okolju sprejela kot dobro
stimulacijo za nadaljnji razvoj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi in so podrobneje opisani pri proračunskih postavkah.
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402399 Drugi prevozni in transportni stroški

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

OB110-19-0023 CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ
402999 Drugi operativni odhodki
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-20-0013 VARUJ O(KO)LJE
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

14406 Delovanje RRA

1.355 €
12.138 €
12.138 €
63.862 €
63.862 €
168.049 €
2.206 €
165.844 €
1.062 €
1.062 €
67.525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RRA - DELOVANJE
Regionalno razvojno agencijo Posavje (v nadaljevanju: RRA 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 RRA 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. RRA Posavje ima 12 zaposlenih. Občina Sevnica RRA namenja iz
občinskega proračuna sredstva za pokrivanje plač in materialnih stroškov. Sredstva so na
podlagi letne pogodbe in programa zavoda, ciljno usmerjena za sofinanciranje naslednjih
programov in splošnih razvojnih nalog v javnem interesu v regiji, ki jih opravlja RRA Posavje:

priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje razvojnih programov in regijskih
projektov v regiji;

priprava dogovorov o razvoju regije;

izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih
naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru projektov;

sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih
partnerstev;

prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja;

obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v
regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov;

druge razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu:

pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena Zakona, kadar jih
izvaja Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj;

koordinacija in izvajanje drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike po
prehodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj (Sveta regije / Razvojnega
sveta regije);

izvajanje regijske finančne sheme;

izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij;

dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov
razvoja podeželja ter
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izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem
in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva in ob soglasju službe.
V letošnjem letu je bilo za delovanje RRA (plače in izdatke za blago in storitve) porabljenih
37.592,00 EUR.
RAZVOJ IN PROMOCIJA TURISTIČNE PONUDBE VODILNE DESTINACIJE ČATEŽ IN
POSAVJE
Vse posavske občine so RRA Posavje v letu 2018 in 2019 sofinancirale izvajanje projekta
''Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje'' v okviru Javnega
razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij.
Občine so sofinancirale stroške plač, posredne stroške in stroške aktivnosti projekta (Sklop
aktivnost: Razvoj turističnih produktov in sklop aktivnosti: Vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij
in digitalna promocija turistične ponudbe). Za čas izvajanja aktivnosti za doseganje trajnosti in
učinkov projekta pa bodo vse občine v trajanju 5 (pet) let po koncu projekta pokrivale še stroške
plače zaposlenega na projektu in stroške aktivnosti za doseganje trajnosti in učinkov projekta.
Občina Sevnica se je, poleg ostalih posavskih občin, priključila projektu E-Gradovi Posavja. Za
navedeno je bilo skupaj porabljenih 29.471 EUR.
INVESTICIJSKI TRANSFERI RRA
Sredstva so bila namenjena tudi pokrivanju stroškov nabave osnovnih sredstev za izvajanja
nalog in programov RRA Posavje, ki se opravljajo v javnem interesu (konto 4323 Investicijski
transferi javim zavodom). Letošnja poraba je znašala 461,95 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-18-0025 - RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE
OB110-19-0018 - INVESTICIJSKI TRANSFERI RRA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Regionalno razvojno agencijo Posavje so leta 1998 ustanovile občine Krško, Brežice in Sevnica
kot javni zavod za pospeševanje razvoja gospodarstva za območje celotne regije in se
sofinancira iz proračunskih sredstev na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Regionalna razvojna agencija Posavje. V letu 2007 se je z dopolnitvijo ustanovitvenih odlokov
soustanoviteljicam RRA pridružila še občina Kostanjevica na Krki, v letu 2014 pa še Bistrica ob
Sotli in Radeče.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila na podlagi letne pogodbe in programa zavoda ciljno usmerjena za
sofinanciranje s pogodbo zapisanih programov in nalog.
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413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
17.954 €

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

2.668 €
16.763 €

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja
208 €

OB110-18-0025 RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE

29.471 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
3.022 €

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

271 €
26.167 €

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja
11 €

OB110-19-0018 INVESTICIJSKI TRANSERI RRA

462 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

462 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

447.619 €

Opis glavnega programa
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in
spodbujanje turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno
pospešuje regionalni razvoj, povečuje vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter
omogoča povečanje družbene blaginje. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno
zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na
področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično
vpliv na splošno gospodarsko rast. Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje
prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih
gostov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v
izdelavo promocijskih materialov, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične ponudbe na
sejmih in drugih priložnostih, primernih za promocijske aktivnosti. Izvedli bomo javni razpis na
katerega se bodo lahko za sofinanciranje stroškov prijavili izvajalci turističnih prireditev. Glavni
letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Z različnimi promocijskimi aktivnostmi na področju turizma postopoma uresničujemo glavni cilj
povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih
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in tujih gostov.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

447.619 €

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, Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini
Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tudi na našem območju postaja turizem vse bolj pomembna gospodarska panoga, kar nam
omogočajo naravne in kulturne danosti. Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti
ugotavljamo, da pri nas obstaja vrsta slabosti, ki predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki
jih nudi turizem: slaba prepoznavnost našega območja in ponudbe, nepovezanost turistične
ponudbe, pomanjkanje razvojnih programov na področju turizma. Zato moramo v skladu z
Zakonom o spodbujanju razvoja turizma v razvoj turizma postopno vlagati in sistematično
obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične
dejavnosti. Sredstva bodo, na podlagi ugotovitev in prioritet usmerjena v spodbujanje razvoja
turizma na našem območju. Del teh aktivnosti bodo na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda KŠTM Sevnica izvajali na tem zavodu. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je
potrebno postopno vlagati v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti
načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju
turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na
splošno gospodarsko rast. Merila s katerimi se bodo merilo doseganje zastavljenih ciljev so
uspešno izvedeni razpisi, povečanje števila turistov, povečanje oziroma izboljšanje nočitvenih
kapacitet, uspešno izvedeni razpisi, aktivna turistična društva, ki izvajajo turistične prireditve
(število prijav društev na javni razpis), delovanje Zavoda KŠTM Sevnica in TICa, vzdrževanje
objektov na Lisci, ureditev postajališč za avtodome, prijava na evropske razpise...
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

•
•
•

•

V skladu z zastavljenimi cilji postopoma dosegamo povečanje prepoznavnosti naše turistične
ponudbe s tiskanjem promocijskih materialov, urejanjem in vzdrževanjem turističnih spletnih
strani, s sofinanciranjem turističnih prireditev in nastopih na sejmih ter drugih promocijskih
predstavitvah doma in v tujini.
Letni izvedbeni cilji so:
nameniti sredstva za področje turizma za izvajanje različnih aktivnosti,
izvesti predloge participativnega proračuna,
nudenje finančne pomoči društvom, ki izvajajo turistične prireditve, in sicer sofinanciranje vsaj
10 društev za izvedbo vsaj 20 prireditev. Pričakovana udeležba na posamezni prireditvi je
minimalno 20 – 50 obiskovalcev,
skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko
dejavnost Sevnica in s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti
Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti zagotoviti del sredstev za delovanje
zavoda za izvajanje turistične dejavnosti iz neprofitne dejavnosti ter zagotoviti investicijske
transfere KŠTM na področju turizma.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V letu 2021 so bila za sofinanciranje turističnih prireditev s sklepi dodeljena vsa razpisna
sredstva v višini 13.027,00 EUR 18 vlagateljem za izvedbo 24 prireditev (16 prireditev, ki so bile
ocenjene kot turistične prireditve, 4 prireditve, ki so bile ocenjene v sklopu varovanja etnološke
dediščine in 4 prireditve, ki so bile ocenjene v sklopu urejanja turistične infrastrukture in
sledenje strategiji razvoja turizma). Zaradi sprejetih vladnih ukrepov, ki so prepovedovala
zbiranje na javnih prireditvah, nekatera društva svojih prireditev niso mogla izvesti oz. so jih
izvedla v manjšem obsegu in prilagodila način udeležbe obiskovalcev na prireditvi (prenos
preko spletnih omrežij, omejitev števila ljudi na prireditvah, I). Zaradi sprememb pri organizaciji
in izvedbi prireditve, je komisija naknadno sprejela sklep, da se ocenjevanje prireditve izvede,
kljub temu, da društvo prireditve zaradi sprejetih omejitev ni izvedlo v celoti. Pri ocenjevanju se
priznajo le tiste točke, katerih aktivnosti so bile izvedene oz. realizirane. Prireditve je v obdobju
1.12.2020 do 30.11.2021 izvedlo 16 vlagateljev s 22 prireditvami v skupni višini 9.212 EUR.
Neporabljena sredstva so se prerazporedila na druge proračunske postavke. Najpogosteje
prijavljeni upravičeni stroški za izvedbo prireditve so stroški izdelave promocijskega materiala,
oglaševanja in stroški poštnih storitev, materialni stroški in storitve za izvedbo prireditve, stroški
nakupa živil v trgovini za potrebe izvedbe pogostitve na prireditvi, strošek izdelave publikacij,
strošek oglaševanja in najema opreme (mobilne stojnice, ozvočenje), strošek dekoracije
prireditvenega prostora, stroški urejanja okolice in izvedbe čistilnih akcij.
V letu 2020 so bila izvajalcem turističnih prireditev s sklepi dodeljena vsa razpisna sredstva v
višini 13.027,00 EUR na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen v mesecu januarju. Sredstva
so bila razdeljena med 18 vlagateljev za izvedbo 27 realiziranih oz. planiranih prireditev (20
prireditev, ki so bile ocenjena kot turistične prireditve, 6 prireditev, ki so bile ocenjene v sklopu
varovanja etnološke dediščine in 1 prireditev, ki je bila ocenjena v sklopu urejanja turistične
infrastrukture in sledenje strategiji razvoja turizma). Zaradi razglašene epidemije Covid-19 in
sprejetih vladnih ukrepov, ki so prepovedovala zbiranja na javnih prireditvah, nekatera društva
svojih prireditev niso mogla izvesti oz. so jih izvedla v manjšem obsegu in prilagodila način
udeležbe obiskovalcev na prireditvi (prenos preko spletnih omrežij, omejitev števila ljudi na
prireditvi na max. 50, I). Zaradi sprememb pri organizaciji prireditev, smo ocenjevanje
prilagodili pri obravnavi končnih poročil o izvedenih prireditvah. Prireditve je v obdobju
1.12.2019 do 30.11.2020 izvedlo 11 vlagateljev s 15 prireditvami v skupni višini 5.676,49 EUR
izplačanih sredstev. Neporabljena sredstva so se prerazporedila na druge proračunske
postavke. Najpogosteje prijavljeni upravičeni stroški za izvedbo prireditve so stroški izdelave
promocijskega materiala in stroški poštnih storitev, materialni stroški in storitve za izvedbo
prireditve, stroški nakupa živil v trgovini za potrebe izvedbe pogostitve na prireditvi, strošek
izdelave publikacij, stroški pridobitve dovoljenj (plačilo takse) in strošek oglaševanja in najema
opreme (ozvočenje, šotor).
V letu 2019 so bila za sofinanciranje turističnih prireditev izplačana sredstva v višini 11.225,41
EUR na podlagi dokazil o izvedeni prireditvi od razpisanih 13.027 EUR. 12 društev je izvedlo 19
prireditev v občini. Najpogosteje prijavljeni upravičeni stroški za izvedbo prireditve so stroški
najema opreme (ozvočenje, prireditvenega odra, šotor), stroški izdelave promocijskega
materiala in stroški poštnih storitev, materialni stroški in storitve za izvedbo prireditve, stroški
nakupa živil v trgovini za potrebe izvedbe pogostitve na prireditvi, strošek izdelave publikacij,
stroški pridobitve dovoljenj (plačilo takse) in strošek oglaševanja.
V letu 2018 so bila za sofinanciranje turističnih prireditev izplačana sredstva v višini 11.623,21
EUR na podlagi dokazil o izvedeni prireditvi od razpisanih 13.027 EUR. 17 društev je izvedlo 24
prireditev v občini. Najpogosteje prijavljeni upravičeni stroški za izvedbo prireditve so stroški
najema opreme (ozvočenje, prireditvenega odra, šotor), stroški izdelave promocijskega
materiala in stroški poštnih storitev, materialni stroški in storitve za izvedbo prireditve, stroški
nakupa živil v trgovini za potrebe izvedbe pogostitve na prireditvi, strošek izdelave publikacij,
stroški pridobitve dovoljenj (plačilo takse) in strošek oglaševanja.
V letu 2017 so bila za sofinanciranje turističnih prireditev izplačana sredstva v višini 12.961,25
EUR na podlagi dokazil o izvedeni prireditvi od razpisanih 13.027 EUR. 15 društev je izvedlo 27
prireditev v občini Sevnica, katerih se je po podatkih društev udeležilo skupaj približno 6.700
obiskovalcev. Najpogosteje prijavljeni upravičeni stroški za izvedbo prireditve so stroški najema
opreme (ozvočenje, prireditvenega odra), stroški izdelave promocijskega materiala in stroški
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poštnih storitev, materialni stroški in storitve za izvedbo prireditve, stroški nakupa živil v trgovini
za potrebe izvedbe pogostitve na prireditvi, strošek izdelave publikacij, stroški pridobitve
dovoljenj (plačilo takse) in strošek oglaševanja.
V letu 2016 so bila za sofinanciranje turističnih prireditev izplačana sredstva v višini 12.432,50
EUR 17 prijaviteljem za izvedbo 30 prireditev v občini Sevnica, katerih se je po podatkih društev
udeležilo skupaj približno 10.000 obiskovalcev. Najpogosteje prijavljeni upravičeni stroški za
izvedbo prireditve so: stroški najema opreme (ozvočenje, prireditvenega odra), stroški izdelave
promocijskega materiala in stroški poštnih storitev, materialni stroški za izvedbo prireditve,
stroški nakupa živil v trgovini za potrebe izvedbe pogostitve na prireditvi, strošek izdelave
publikacij, stroški pridobitve dovoljenj (plačilo takse) in strošek oglaševanja.
V letu 2015 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.
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
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 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

447.619 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
V okviru reprezentance na področju turizma so bila sredstva porabljena za pogostitev ob obisku
partnerjev projekta Centri interpretacije zavarovanih območij v znesku 39,02 EUR.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
V okviru drugih operativnih odhodkov na področju turizma v znesku 29.435,01 EUR so bila
sredstva porabljena za štiri pobude participativnega proračuna in sicer za postavitev
informacijskih tabel in klopi pri železnih skulpturah v Krmelju, za obnovo spominskega parka
Murnice, izdajo predstavitvene zloženke KS Šentjanž ter za enotno označitev pohodnih poti po
Krekovih stezicah z usmerjevalnimi tablami in klopjo na razgledni točki. Druge aktivnosti pa so
bile naslednje: izvedba filma za umestitev v interpretacijsko sobo Gradovi Posavja, izvedba
strelovodnih meritev, popravilo led luči, v okviru nadgradnje projekta Ride&bike kupljeni 4
polnilci za električna kolesa, izvedba generalnega čiščenja sanacije Trškega dvorca, vgradnja
granitnih ploščic pri kapelici na Lisci, letni najem beleženja vzponov, nabava 75 kom menjalnih
alu okvirjev za razstavo na Lisci, nabava majic za udeležence v okviru akcije Očistimo Lisco,
naročilo promocijskih USB ključkov ter izvedba montaže steklene table z nosilci.
TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM - PRAVILNIK TURIZEM
Navedena sredstva se dodelijo izvajalcem turističnih prireditev na podlagi javnega razpisa za
sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica, izvedenega skladno s Pravilnikom o
vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica. Izvajalci turističnih
prireditev, ki so upravičeni do teh sredstev, so pravne osebe oziroma društva, združenja in
zveze, registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu, delujejo in imajo
sedež v Občini Sevnica. Sofinancira se izvedba turističnih in drugih prireditev, katerih cilj je
povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja, ter vplivajo na turistični razvoj
posameznega kraja in celotne občine.
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - TURIZEM JZ KŠTM
Občina Sevnica je skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport,
turizem in mladinsko dejavnost Sevnica in s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za
izvajanje dejavnosti Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (v nadaljevanju:
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KŠTM) dolžna zagotavljati del sredstev za delovanje zavoda. 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. Navedena
kvota predstavlja del sredstev za izvajanje turistične dejavnosti iz neprofitne dejavnosti.
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. S
strani Občine Sevnica je zavod prejel tekoče transfere za plače in druge izdatke zaposlenih v
znesku 95.085,32 EUR, tekoče transfere za izdatke za blago in storitve v vrednosti 72.114,00
EUR ter investicijske transfere v vrednosti 41.000,00 EUR za razvoj kolektivne blagovne
znamke, programsko opremo in materialno poslovanje ter opremo novih prostorov Turistično
informacijskega centra.
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,I).
NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV
V okviru druge opreme in napeljav je bila kupljena zunanja digitalna A tabla z baterijo v znesku
3.711,24 EUR.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
Občina Sevnica je konec leta 2014 s strani Planinskega društva Lisca Sevnica brezplačno
pridobila nepremičnine na Lisci in od leta 2015 dalje prihodek iz naslova najemnine Tončkovega
doma ter dodatna proračunska sredstva, namenja za investicijsko vzdrževanje Tončkovega
doma in okolice. V okviru investicijskega vzdrževanja v vrednosti 103.814,93 EUR se je
obnovila kapelica Marije Snežne pri Tončkovem domu, v Tončkovem domu se je izvedla
ureditev avtomatskega javljanja požara in varnostna razsvetljava, v skladu z ugotovitvami pri
pripravi izkaza požarne varnosti so se odpravile manjše pomanjkljivosti, ki so nastale pri obnovi
objekta Tončkovega doma v zadnjih štirih letih, za potrebe skladiščenja se je za najemnika
nabavil novi kontejner, izvedla se je rekonstrukcija dvorišča pri Tončkovem domu, pripravila se
je PID dokumentacija izvedenih del zadnjih štirih let objekta Tončkovega doma, izvedla se je
konstrukcija regala, naročili so se 3D napisi za objekt Tončkovega doma in zaradi posledic
neurja z viharjem in točo avgusta 2020, se je sanirala streha, katere stroški so bili povrnjeni s
strani zavarovalnice.
INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA
Investicijski transferi v vrednosti 41.000,00 EUR so bili namenjeni za razvoj kolektivne blagovne
znamke, programsko opremo in materialno poslovanje ter opremo novih prostorov Turistično
informacijskega centra.
POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME
Občina Sevnica je posodobila postajališče za avtodome pod sevniškim gradom v znesku
14.635,91 EUR. Postavil se je nov stebriček za priključke za elektriko in vodo ter podstavek za
izpraznjevanje WC kasete ali rešetke. Glede na to, da je stebriček ogrevan, bo v uporabi celo
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sezono. Stebriček sprejema kovance in tako nudil plačljive storitve elektrike in vode za potrebe
avtodomarjev. Cena dobave in oskrbe z električno energijo in vodo je enotna po celotni Sloveniji
in širše, omogoča pa se tudi nastavitev drugačnih cen oskrbe. Plačilo oskrbe je prihodek
proračuna Občine Sevnica.
ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI
Občina Sevnica je izvedla energetsko sanacijo Tončkovega doma na Lisci v vrednosti
78.571,71 EUR. Obnova je obsegala: sanacijo obstoječega objekta z obnovo celotnega
zunanjega ovoja stavbe, vključno z zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo toplotno izolacijske
fasade in izvedbo toplotne izolacije stropov, kolenčnih sten ter čelnih zidov mansarde ter
obnovo kompletne kotlarne z zamenjavo obstoječega kotla s kotlom na lesne palete, vgradnjo
zalogovnikov za palete in sanitarno vodo s potrebnimi ustreznimi razvodi in razdelilci.
Rebalans A 2021: Vsa načrtovana sredstva za dokumentacijo prijave energetske sanacije niso
bila izplačana konec leta 2020, zato so se s presežkom prenesla v leto 2021. Izvedba prijave se
je prestavila v leto 2021 zaradi neizvedbe razpisa MGRTja v letu 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0044 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
OB110-16-0047 - INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA
OB110-16-0048 - POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME
OB110-18-0026 - KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV
OB110-20-0006 - ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA 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. 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
Cilji so bili doseženi in so podrobneje opisani pri proračunskih postavkah.
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402009 Izdatki za reprezentanco

39 €

402999 Drugi operativni odhodki

29.435 €

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

9.212 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
95.085 €

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

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
402999 Drugi operativni odhodki
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

72.114 €
3.711 €
103.815 €
2.669 €
97.246 €
3.900 €

OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA41.000 €
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

OB110-16-0048 POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

41.000 €
14.636 €
14.636 €

OB110-20-0006 ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI 78.572 €
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

78.572 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2. 5 37 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in
naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni program varstva okolja,
Študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Sevnica in Operativni program odvajanja in
čiščenja odpadnih voda.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohranjanje čistega okolja in naravne dediščine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

2.537 €

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.
220

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 gospodarstvo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so podrobneje obrazloženi v okviru proračunske postavke.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

2.537 €

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.
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
Dolgoročni cilji so doseženi, kajti urejene poslovne cone so osnova za izvajanje gospodarske
dejavnosti, ki prinese v okolje razvoj in delovna mesta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji z oceno gospodarnosti in učinkovitosti so bili doseženi, kajti na javnih površinah
na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se postopoma urejajo dostopih do poslovnih
con.

15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE

2.537 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON
V okviru oddelka so bila sredstva namenjena tudi za razvoj komunalne infrastrukture za
opremljanje poslovnih con. Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in
Blance se je na dostopih do poslovnih con, skupaj z investitorji, urejala komunalna javna
infrastruktura. Izdelana je bila dokumentacija v vrednosti 32.138,00 EUR za komunalno
opremljanje v PC Sevnica, PGD in PZI za ureditev izven nivojskega križanja enotirne
železniške proge Trebnje - Sevnica s Hermanovo in Savsko cesto. V znesku 2.536,80 EUR se
je naročilo mnenje ZVKDS o rešitvah projekta, vezano na izdelavo idejnega preizkusa umestitve
novih proizvodnih kapacitet kompleksa podjetja Siliko v prostoru ob Tariškem dvorcu.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0045 POSLOVNIH CON

RAZVOJ

KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

ZA

OPREMLJANJE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva v okviru oddelka so bila namenjena tudi za razvoj komunalne infrastrukture za
opremljanje poslovnih con. Cilji so bili doseženi in so obrazloženi pri proračunskih postavkah.

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

19 IZOBRAŽEVANJE

2.537 €
2.537 €
33 . 93 8 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega
izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja,
izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči
šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o štipendiranju, Pravilnik o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem, Pravilnik o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica in Pravilnik o
podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
V okviru Posavske štipendijske sheme občine financirajo nadarjene dijake in študente s
področja kulture, ki se izobražujejo v tujini. Zagotavlja pa se tudi finančna pomoč v obliki
štipendij pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih in gozdarskih strok iz občine
Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči
prevzemniki ter štipendije za dijake za področje deficitarnih poklicev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1906 Pomoči šolajočim.

1906 Pomoči šolajočim

33.938 €

Opis glavnega programa
Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske
pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Štipendije predstavljajo finančno pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.
V okviru Posavske štipendijske sheme so bile podeljene naslednje štipendije:
- v šolskem letu 2021/22 2 štipendistoma s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2020/21 5 štipendistom s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2019/2020 5 štipendistom s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2018/2019 5 štipendistom s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2017/2018 5 štipendistom s področja kulture v tujini,
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- v šolskem letu 2016/2017 3 štipendistom s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2015/2016 4 štipendistom s področja kulture,
- v šolskem letu 2014/2015 10 štipendistom, od tega 1 s področja kulture,
- v šolskem letu 2013/2014 23 dijakom in študentom, od tega 2 s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2012/2013 30 dijakom in študentov, od tega 2 s področja kulture v tujini.
V okviru kmetijskih štipendij so bile podeljene naslednje štipendije:
- v šolskem letu 2021/2022 1 štipendistu,
- v šolskem letu 2020/2021 2 štipendistoma,
- v šolskem letu 2019/2020 2 štipendistoma,
- v šolskem letu 2018/2019 3 štipendistom,
- v šolskem letu 2017/2018 3 štipendistom,
- v šolskem letu 2016/2017 7 štipendistom,
- v šolskem letu 2015/2016 6 štipendistom,
- v šolskem letu 2014/2015 9 štipendistom,
- v šolskem letu 2013/2014 6 štipendistom,
- v šolskem letu 2012/2013 8 štipendistom.
V okviru deficitarnih štipendij so bile podeljene naslednje štipendije:
- v šolskem letu 2021/2022 30 štipendistom,
- v šolskem letu 2020/2021 22 štipendistom,
- v šolskem letu 2019/2020 15 štipendistom,
- v šolskem letu 2018/2019 10 štipendistom,
- v šolskem letu 2017/2018 9 štipendistom,
- v šolskem letu 2016/2017 10 štipendistom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19069003 Štipendije
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA
V šolskem letu 2021/2022 Občina Sevnica štipendira 2 štipendista s področja kulture, katerih
mesečna štipendija znaša 307,27 EUR letna štipendija pa 3.687,24 EUR.
V šolskem letu 2020/2021 je Občina Sevnica štipendirala 5 štipendistov katerih mesečna
štipendija je znašala 282,17 EUR, letna štipendija pa 3.386,04 EUR.
V šolskem letu 2019/2020 je Občina Sevnica štipendirala 5 štipendistov katerih mesečna
štipendija je znašala 265,98 EUR, letna štipendija pa 3.191,76 EUR.
V šolskem letu 2018/2019 je Občina Sevnica štipendirala 5 štipendistov katerih mesečna
štipendija je znašala 252,83 EUR, letna štipendija pa 3.033,96 EUR.
V šolskem letu 2017/2018 je Občina Sevnica štipendirala 3 štipendiste katerih mesečna
štipendija je znašala 241,48 EUR, letna štipendija pa 2.897,76 EUR.
V šolskem letu 2016/2017 je Občina Sevnica štipendirala 3 študente, katerih mesečna
štipendija je znašala 237,22 EUR, letna štipendija pa 2.846,64 EUR, skupno za vse štipendiste
to znaša 8.539,92 EUR.
V šolskem letu 2015/2016 je Občina Sevnica štipendirala 4 študente, katerih mesečna
štipendija je znašala 237,22 EUR, letna štipendija pa 2.846,64 EUR, skupno za vse štipendiste
je znašala 11.386,56 EUR.
V šolskem letu 2014/2015 je bila odobrena štipendija štipendistu s področja kulture, ki se
izobražuje v tujini.
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Za šolsko leto 2021/2022 je bila odobrena 1 vloga in dodeljenih 2.040,00 EUR.
Za šolsko leto 2020/2021 sta bili odobreni 2 vlogi in skupno dodeljenih 4.080,00 EUR.
Za šolsko leto 2019/2020 sta bili odobreni 2 vlogi in skupno dodeljenih 4.080,00 EUR.
Za šolsko leto 2018/2019 so bile odobrene 3 vloge in skupno dodeljenih 6.120,00 EUR
Za šolsko leto 2017/2018 so bile odobrene 4 vloge in skupno dodeljenih 8.160,00 EUR.
Za šolsko leto 2016/2017 je bilo odobrenih 7 vlog, skupno dodeljenih 14.280,00 EUR.
Za šolsko leto 2015/2016 je bilo odobrenih 6 vlog, skupno dodeljenih 12.240,00 EUR.
Za šolsko leto 2014/2015 je bilo odobrenih 9 vlog, skupno dodeljenih 18.360,00 EUR.
ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
V šolskem letu 2021/2022 se 30 štipendistom namenja 28.800,00 EUR, kjer mesečna štipendija
znaša 80,00 EUR.
V šolskem letu 2020/2021 se 22 štipendistom namenja 21.120,00 EUR, kjer mesečna štipendija
znaša 80,00 EUR.
V šolskem letu 2019/2020 se 15 štipendistom namenja 14.400,00 EUR, kjer mesečna štipendija
znaša 80,00 EUR.
V šolskem letu 2018/2019 se 9 štipendistom namenja 8.640,00 EUR, kjer mesečna štipendija
znaša 80,00 EUR.
V šolskem letu 2017/2018 se 9 štipendistom namenja 8.640,00 EUR, kjer mesečna štipendija
znaša 80,00 EUR.
V šolskem letu 2016/2017 se 10 štipendistom namenja 9.600,00 EUR, kjer mesečna štipendija
znaša 80,00 EUR.

19069003 Štipendije

33.938 €

Opis podprograma
Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za
nadarjene.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o štipendiranju, Pravilnik o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem in Pravilnik o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Merilo bo število podeljenih štipendij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je:
• podelitev 15 štipendij (za nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki se izobražujejo v
tujini; za bodoče prevzemnike kmetij in deficitarne poklice).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA
V okviru Posavske štipendijske sheme posavske občine financirajo nadarjene dijake in študente
s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini. V šolskem letu 2021/2022 je bila štipendija
podeljena dvema kandidatoma, ki se izobražujeta v tujini za instrumentalno pedagogiko - jazz
trobenta ter magistrskega študija saksofona in komorne glasbe. Za to šolsko leto je mesečna
štipendija na posameznika znašala 307,27 EUR, letna štipendija pa 3.687,24 EUR. V šolskem
letu 2020/2021 je bila štipendija podeljena petim kandidatom, ki so se izobraževali v tujini za
smeri magistrskega študija saksofona, jazz trobente, magistrskega študija saksofona in
komorne glasbe, magistrskega študija pedagoške smeri flavte in muzikal gledališče. V šolskem
letu 2019/2020 pa je bila štipendija podeljena petim kandidatom, ki so se izobraževali v tujini za
smeri magistrskega študija saksofona, jazz trobente, magistrskega študija saksofona in
komorne glasbe, magistrskega študija pedagoške smeri flavte in muzikal gledališče.
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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.
Za šolsko leto 2021/2022 je bila štipendija odobrena 1 lanskoletnemu vlagatelju za pridobitev
izobrazbe kmetijsko - podjetniški tehnik v višini 2.040,00 EUR. Za šolsko leto 2020/21 je bila
štipendija odobrena 2 vlagateljema za pridobitev srednje strokovne izobrazbe: kmetijsko podjetniški tehnik v skupni višini 4.080,00 EUR. Za šolsko leto 2019/2020 so bila za ta ukrep
razpisana sredstva v višini 14.280,00 EUR. Štipendija je bila odobrena 2 prijaviteljema za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe: kmetijsko–podjetniški tehnik. Oba prijavitelja sta
prejemala štipendijo v mesečnem znesku 170,00 €, kar letno znaša 2.040,00 € na
posameznega dijaka. Skupna višina dodeljenih sredstev po razpisu v letu 2019/2020 je
4.080,00 EUR.
ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
Na občinskem svetu je bil v letu 2016 sprejet Pravilnik o podeljevanju štipendij za deficitarne
poklice v občini Sevnica. Sredstva se podelijo v okviru javnega razpisa dijakom iz občine
Sevnica, in sicer srednje poklicne ali srednje strokovne izobraževalne smeri, z namenom
zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanja
vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo
zaposljivost ter tista področja izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja. Prejemniki občinske
štipendije po pravilniku ne morejo biti hkrati prejemniki državne štipendije, namenjene za
podporo deficitarnim poklicem.
V šolskem letu 2019/2020 so bila za štipendiranje deficitarnih poklicev dodeljena sredstva v
višini 14.400,00 EUR za izplačilo štipendij 15 prijaviteljem, ki so vpisani v sledeče izobraževalne
programe: strojni tehnik (6 dijakov), mizar (2 dijaka), oblikovalec kovin – orodjar, gastronomski
tehnik (3 dijaki), avtoserviser (2 dijaka) in kuhar. V šolskem letu 2020/2021 so bili izdani sklepi
o dodelitvi sredstev 22 vlagateljem. Višina razpisnih sredstev je znašala 9.600,00 EUR, skupna
višina sredstev namenjenih za deficitarne štipendije pa 21.120,00 EUR. Štipendije so se
namenile za sledeče izobraževalne programe: avtoserviser (3 dijaki), oblikovalec kovin – orodjar
(3 dijaki), elektrikar, strojni tehnik (9 dijakov), strojni mehanik, elektrotehnik (3 dijaka),
gastronomski tehnik (2 dijaka).). V letošnjem šolskem letu 2021/22 so bila za štipendiranje
deficitarnih poklicev dodeljena sredstva v višini 28.800 EUR za izplačilo štipendij 30
prijaviteljem, ki so vpisani v sledeče izobraževalne programe: avtoserviser (5 dijakov),
oblikovalec kovin – orodjar (2 dijaka), elektrikar (1 dijak), elektrotehnik (4 dijaki), strojni tehnik
(12 dijakov), gastronomski tehnik (1 dijak), gastronomski – turistični tehnik (3 dijaki) in lesarski
tehnik (2 dijaka).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji z oceno gospodarnosti in učinkovitosti so bili doseženi, kajti izveden je bil javni
razpis in vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje, so se štipendije tudi odobrile.

19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA

33.938 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA
V okviru Posavske štipendijske sheme občine financirajo nadarjene dijake in študente s
področja kulture, ki se izobražujejo v tujini.
KMETIJSKE ŠTIPENDIJE
Navedena sredstva se bodo skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Sevnica dodelila upravičencem na podlagi izvedenega javnega
razpisa za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Predstavljajo pa finančno pomoč pri
izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih in gozdarskih strok iz občine Sevnica, ki
bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki.
225

Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in
podporo mladim prevzemnikom kmetij.
ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v občini Sevnica bo Občina
izvedla razpis za 10 štipendij in na podlagi tega podelila štipendije dijakom iz občine Sevnica za
srednje poklicne ali srednje strokovne izobraževalne smeri. Občinske štipendije za deficitarne
poklice bodo podeljene z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na
povpraševanje delodajalcev, spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, za katere ni
dovolj zanimanja. Prejemniki občinske štipendije po pravilniku ne morejo biti hkrati prejemniki
državne štipendije, namenjene za podporo deficitarnim poklicem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi pretekle porabe stroškov, glede na gospodarsko stanje v
Sloveniji in Sevnici.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi, kajti izveden je bil javni razpis in vsem vlagateljem, ki so
izpolnjevali pogoje, so se štipendije tudi odobrile.
411799 Druge štipendije

5000 KS BLANCA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

33.938 €
48.781 €
9. 3 80 €

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

9.380 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela v krajevni skupnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
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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
Ocenjujemo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo.

06039001 Administracija občinske uprave

9.283 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da KS nemoteno deluje ob podpori
strokovnih služb Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Menimo, da sredstva porabljamo gospodarno.

60001 Administracija - KS Blanca

3.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE
Na postavki so prikazana izplačana sredstva za izplačilo sejnin za člane sveta KS v letu 2021 in
sredstva za plačilo nadomestila predsedniku KS za vodenje 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
Cilji so realizirani skladno s finančnim načrtom.
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402905 Sejnine udeležencem odborov

3.930 €

60003 Stroški prevozov-KS Blanca

1.629 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PREVOZNI STROŠKI IN GORIVO
Postavka stroški prevozov-KS Blanca predstavlja porabo kurilnega olja za ogrevanje sedeža
krajevne skupnosti in kulturne dvorane ter porabo kuriva 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 letni cilj je dosežen skladno s finančnim načrtom.
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca

1.629 €
2.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka Energija in komunalne storitve-KS Blanca predstavlja stroške električne energije v
znesku 1.893,91 EUR (odjemna mesta na naslovu Blanca 24, Blanca 14 in prostori PGD Poklek
na naslovu Poklek nad Blanco 2); voda in komunalne storitve v znesku 109,56 EUR (naslov
odjemnega mesta Blanca 24); odvoz odpadkov znesku 163,66 EUR (naslov odjemnega mesta
Blanca 24) in telefonske ter internetne storitve paketa Duo Optika A pri Zavod kabelske
televizije NHM Sevnica v znesku 582,56 EUR (objekt KS In GD Poklek).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj je dosežen skladno s sprejetim finančnim načrtom.
402200 Električna energija

1.894 €

402203 Voda in komunalne storitve

110 €

402204 Odvoz smeti

164 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

583 €

60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca

974 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki drugi operativni odhodki za delo - KS Blanca evidentiramo stroške za
reprezentanco, na kateri v letu 2021 ne beležimo realizacije; plačilo storitev organizacijam,
pooblaščenim za plačilni promet v znesku 6,45 EUR; drugi stroški, ki so nastali pri delovanju
sveta KS in jih ne moremo uvrstiti na druge konte oz. postavke v znesku 967,39 EUR (darila za
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obisk starostnikov, žalni aranžmaji, okvirji za priznanja, servisiranje gasilnikov, generalno letno
čiščenje kurilne naprave, odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, poslovna darila,
izdelava pokalov za nogometni turnir, nabava čistilnega pribora in vrečk za odpadke, nabava
mesa pri izvedbi praznika KS).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj je uspešno realiziran skladno s finančnim načrtom.
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

6€
967 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
97 €
Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih
sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in
obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu.
Pri izvedbi vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in
obseg izvedbe posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi zapažanja krajanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo da cilje dolgoročno uspešno dosegamo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

60007 Upravljanje z premoženjem

97 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
VZDRŽEVANJE OBJEKTA KS BLANCA
Sredstva so porabljena za manjša vzdrževalna dela na objektu KS Blanca.

229

Navezava na projekte v okviru proračunske 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 cilj je dosežen.
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

97 €

INFRASTRUKTURA

IN

34 . 70 9 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

34.709 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Blanca.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena.
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

16.029 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski
zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah, zakon o letalstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca

16.029 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - KS Blanca v znesku 16.029,03
EUR so zajeta izplačana sredstva za rekonstrukcijo dostopa do novo zgrajenega športnega
igrišča v znesku 14.224,66 EUR. Na istem kontu je vključen tudi porabljen znesek za izvajanje
zimske službe na območju krajevne skupnosti Blanca v sezoni 2020/2021, katera skrbi za
zagotavljanje prevoznosti cest v zimskem obdobju (pluženje in posipavanje na javnih poteh). Na
postavki je beležen tudi nakup posipnega materiala. Celotni strošek zimske službe znaša
1.560,70 EUR. Preostala beležena sredstva so se porabila za nakup drenažnih cevi za potrebe
urejevanja potrebnih odvodnjavanj ob javnih poteh.
Na postavki investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Blanca v znesku 18.680,40 EUR so
zajeta izplačana sredstva za rekonstrukcijo in adaptacijo dveh odsekov javnih poti in sicer JP
872952 BLANCA- HŠ 96.97 (vrednost investicijskih del 4.760,35 EUR) in JP 872971 BLANCAGRADEC- ČANJE (vrednost investicijskih del 13.920,05 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 preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj je uspešno dosežen skladno s finančnim načrtom.
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402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

16.029 €
18.680 €

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 javnih poti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti in učinkovitosti.

13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca

18.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ASFALTACIJA JP
Planirana so sredstva za asfaltacijo odsekov javnih poti v letu 2021 na območju KS Blanca, in
sicer JP 872952 - HŠ 96,97 in JP872971 Blanca - Gradec Čanje.
Z rebalansom smo sredstva zagotovili s prerazporeditvijo iz postavke 13001 - Tekoče
vzdrževanje cest in delom sredstev, ki je ostal na poslovnem računu 31.12.2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-21-0011 JP 872952 BLANCA HŠ 96.97
OB110-21-0012 JP 872971 BLANCA-GRADEC-ČANJE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so doseženi skladno s sprejetim finančnim načrtom.

OB110-21-0011 JP 872952 BLANCA- HŠ 96.97
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-21-0012 JP 872971 BLANCA- GRADEC- ČANJE
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

4.760 €
4.760 €
13.920 €
13.920 €
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
4. 6 92 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

2.000 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Blanca.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo, kar se kaže v aktivnosti društev in njihovim
sodelovanjem s krajevno skupnostjo.

233

18039003 Ljubiteljska kultura

2.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o 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
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo, kar se kaže v aktivnosti društev in njihovim
sodelovanjem s krajevno skupnostjo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
V KS Blanca delujejo različna društva ter organizacije, katerim smo za izvedbo njihovih
programov namenili 2.000,00 EUR skladno z izvedenim Javnim razpisom za sofinanciranje
dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju krajevne skupnosti Blanca za leto
2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov ter projektnih potreb lokalnih društev in
neprofitnih organizacij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilj je dosežen.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

2.000 €
2.692 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa
in programov za mladino.
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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 Krajevna skupnost Blanca.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo.

18059001 Programi športa

2.692 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe, nagrade za športnike
in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu,
financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih
(interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija),
financiranje športa
137invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni
stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča),
nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17)
- Nacionalni program športa v RS 2014-2023
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v RS 2014-2023
- Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Sevnica (Uradni list RS, št. 11/18)
- Letni program športa v občini Sevnica
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje in dejavnost JZ KŠTM ter financiranje
investicij na področju športa. Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za
izvajanje letnega programa športa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo glede na dane finančne možnosti ter s sodelovanjem
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Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

18003 Investicijska vlaganja v rekreacijske površine - KS Blanca

2.692 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na programu športa, proračunska postavka Investicijska vlaganja v rekreacijske površine - KS
Blanca so beležani odhodki v znesku za izdelavo, dobavo in vgradnjo kovinskih stebričkovnosilcev zaščitne ograje na balinarski stezi in dodatno prekritje betonske površine z umetno
travo na objektu »Otroško igrišče Blanca«.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-21-0013 INVESTICIJSKA VLAGANJA V REKREATIVNE POVRŠINE - KS BLANCA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj je uspešno dosežen.

OB110-21-0013 INVESTICIJSKA VLAGANJA V REK. POVR. - KS BLANCA
420299 Nakup druge opreme in napeljav

5001 KS BOŠTANJ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.692 €
2.692 €

190.937 €
14 . 34 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

14.340 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela v KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
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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
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da KS nemoteno deluje ob podpori
strokovnih služb Občine Sevnica.

06039001 Administracija občinske uprave

14.340 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da KS nemoteno deluje ob podpori
strokovnih služb Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

60011 Pisarniški material-KS Boštanj

88 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so zajeti stroški, ki so nastali iz naslova nakupa pisarniškega materiala in
aranžerskih storitev, katere koristimo ob jubilejnih obletnicah krajank in krajanov, ki živijo na
območju KS 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 in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj smo uspešno dosegli, saj smo precej znižali porabo sredstev za administrativne
storitve.
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402000 Pisarniški material in storitve

31 €

402099 Drugi splošni material in storitve

57 €

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj

1.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za električno energijo so namenjena plačilu stroškov električne energije za pisarno
krajevne skupnosti v prostorih gasilskega doma Boštanj. Strošek električne energije se poravna
na podlagi izdanega računa PGD Boštanj v višini 80% celotne vrednosti letnega odjema
električne energije v gasilskem domu.
Sredstva za porabo kuriv in stroški ogrevanja so namenjena plačilu stroška ogrevanja za
pisarno krajevne skupnosti v prostorih gasilskega doma Boštanj. Strošek ogrevanja se poravna
na podlagi izdanega računa PGD Boštanj v višini 40% celotne vrednosti nabavljenega kurilnega
olja za ogrevanje gasilskega doma Boštanj. V letu 2021 stroški niso nastali.
Sredstva prikazana na kontu telefon, faks, elektronska pošta so namenjena kritju stroškov
stacionarnega in mobilnega telefona za potrebe delovanja krajevne skupnosti ter naročnine za
internetne storitve.
Sredstva poštnine so namenjena za plačilo poštnih storitev za potrebe delovanja krajevne
skupnosti, sveta krajevne skupnosti in komisij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so doseženi skladno s pričakovanji.
402200 Električna energija

382 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

681 €

402206 Poštnina in kurirske storitve

397 €

60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj

12.792 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva plačilnega prometa se nanašajo na stroške nastale iz negotovinskega poslovanja za
račun odprt pri Upravi za javna plačila.
Na kontu plačila po podjemnih pogodbah je prikazan znesek za izplačilo honorarja skrbniku
spletne strani krajevne skupnosti Boštanj in izvajalki administrativnih del za potrebe vodooskrbe
v KS Boštanj.
Sredstva prikazana na kontu Sejnine udeležencem odborov se nanašajo na 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.
Sredstva na kontu Drugi operativni odhodki so porabljena za nakup knjige Sveti Jurij in jurjevi
pevci na Sevniškem, ki so je služila kot darilo članom sveta ob zaključku leta in starostnikom, ki
obeležujejo visoke jubileje. Ob prazniku dela krajani tradicionalno postavljajo v Boštanju mlaj,
zato krajevna skupnost financira izdelavo venca za mlaj ter pogostitev ob postavitvi in
tradicionalnem obisku KD Godba Sevnica. V mesecu februarju KS Boštanj obeležuje svoj
krajevni praznik, kjer nastajajo stroški za izdelavo plaket in napisnih tablic. KS Boštanj vsako
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leto organizira čistilno akcijo ob kateri nabavi vrečke za smeti in rokavice. Izvedlo se je
servisiranje gasilnih aparatov, vzdrževalna dela programske opreme ter plačilo za podaljšanje
domene ks-bostanj.si za eno leto. KS Boštanj plačuje tudi grobnino za grob partizanov na
pokopališču v Boštanju. Na kontu Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni
promet so prikazani administrativni stroški, ki nastajajo pri bančnem poslovanju 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
Cilj je dosežen skladno s planom.
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

7.113 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

4.288 €

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

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

75 €
1.316 €

INFRASTRUKTURA

IN

98 . 96 3 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

98.963 €

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.
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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 Boštanj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

21.476 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj

21.476 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - KS Boštanj v znesku 21.476,29
EUR so zajeta izplačana sredstva za popravila asfaltov na javnih poteh, popravila prepustov in
sanacija na javnih poteh tekoče vzdrževanje makadamskih javnih poti, gramoz in dovoz
gramoza krajanom, ki sami uredijo makadamske odseke javnih poti. Na istem kontu je vključen
tudi porabljen znesek za izvajanje zimske službe na območju krajevne skupnosti Boštanj v
sezoni 2020/2021, katera skrbi za zagotavljanje prevoznosti cest v zimskem obdobju (pluženje
in posipavanje na javnih poteh). Na postavki je beležen tudi nakup posipnega materiala. Celotni
strošek zimske službe znaša 7.407,84 EUR.
Ostala realizirana sredstva v znesku 14.068,45 EUR so porabljena za letno tekoče vzdrževanje
javnih poti (globinske sanacije, asfaltacije in gramoziranje). V letu 2021 so bile izvedene
naslednje sanacije oz. rekonstrukcije: ureditev odmikališča na Logu, nasutje makadamske ceste
JP Lukovec – cerkev Sveta Magdalena, čiščenje javnih poti po končani zimski službi, pranje
ceste na Kremenu, sanacija usada Jablanica, sanacija plombe Apnenik-Pompe, ureditev
meteorne kanalizacije pri objektu Boštanj 19.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
240

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilj je dosežen, saj smo izvedli vse aktivnosti prioritetnih ureditev. Ostala sredstva smo s
sklepom o prerazporeditvi namensko prestavili za investicijsko vzdrževanje JP Cerov Breg, kjer
se je izkazala dodatna potreba finančnih sredstev, da je rekonstrukcija ceste kvalitetno
izvedena.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

21.476 €
77.487 €

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
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj

77.487 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
JP V KS BOŠTANJ
Sredstva so porabljena za gradnjo javne poti Cerov Breg na Logu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-21-0017 UREDITEV JP CEROV BREG NA LOGU
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 cilj je uspešno realiziran.
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OB110-21-0017 UREDITEV JP CEROV BREG NA LOGU

77.487 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

16 PROSTORSKO PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

77.487 €

IN

STANOVANJSKO
70 . 89 3 €

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

70.893 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje pokopališč.
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
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj krajanom vsa leta zagotavljamo
zadostnost in kvaliteto pitne vode.
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16039001 Oskrba z vodo

70.893 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kvalitetna vodooskrba za vse krajane z zagotavljanjem rednega vzdrževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba sekundarnih priključnih vodov za priključitev uporabnikov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj krajanom vsa leta zagotavljamo
zadostnost in kvaliteto pitne vode.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj

70.893 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki Oskrba z vodo beležimo stroške za računalniške storitve, predstavljajo pripravo in
tiskanje mesečnih položnic za vodarino fizičnim osebam; telefonske stroške za namen potrebe
krmiljenja vodovodnega sistema preko GRPS; sredstva za poštnino, ki so namenjena
mesečnemu pošiljanju položnic za vodarino; električna energija, ki je potrebna za delovanje
črpalk na vodovodnem sistemu Boštanj in Boštanj – levi breg; sredstva za namen kritja
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; sredstva za tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema
so
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; plačilo vodnega povračila, ki se nanaša na količino načrpane vode iz vrtine B-2 in B-4.
Plačilo se izvede polletno Komunali Sevnica na podlagi izdanega računa. Višina sredstev je
ocenjena na podlagi predvidene porabe vode in pretekle realizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljene cilje smo realizirali kljub povečanim številom okvar na vodovodnem sistemu, saj
smo sredstva prerazporejali glede na dejanske potrebe ureditev, izkazane na terenu.
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402200 Električna energija

11.834 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

419 €
3.033 €
44.833 €

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
402999 Drugi operativni odhodki

892 €
7.930 €

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
1.952 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
6. 7 40 €

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

6.740 €

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
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kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Boštanj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo, kar se kaže v aktivnosti društev in njihovim
sodelovanjem s krajevno skupnostjo.

18039003 Ljubiteljska kultura

4.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v
razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev ( Uradni
list RS št. 110/08, 32/09)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94,
39/96, 40/97, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09,
22/10, 83/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
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
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo, kar se kaže v aktivnosti društev in njihovim
sodelovanjem s krajevno skupnostjo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.
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18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
V KS Boštanj delujejo različna društva ter organizacije, katerim smo za izvedbo njihovih
programov namenili 3.999,99 EUR. Transferi neprofitnim organizacijam so namenjena
spodbujanju delovanja neprofitnih društev, organizacij in skupin, ki delujejo v krajevni skupnosti.
Sofinanciranje poteka v skladu s sprejetimi merili o sofinanciranju programov društev in
izvedenim javnim razpisom. Višino sredstev glede na pripravljen letni program društva predlaga
Komisija za kulturo in društvene dejavnosti, ki jo nato potrdi svet 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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilj glede sofinanciranje dejavnosti društev je uspešno realiziran. KS Boštanj je imela
v 2021 zmanjšan prihodek Občine Sevnica na investicijskem delu glede na sklep, ki ga je
določil župan v znesku 7.500,00 EUR, saj je bil med proračunskim letom podpisan sporazum za
financiranje društev med KS Boštanj in Občino Sevnica zaradi investicijske narave del treh
društev, ki delujejo na območju KS Boštanj.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039005 Drugi programi v kulturi

4.000 €
2.740 €

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
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj so objekti, s katerimi upravlja KS redno
vzdrževani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.
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18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj

2.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2021 so bila izvedena fasaderska dela na večnamenskem domu na Šmarčni.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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
Cilj je uspešno realiziran.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5002 KS KRMELJ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.740 €
29.654 €
10 . 88 2 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

10.882 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Krmelj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da KS nemoteno deluje ob podpori
strokovnih služb Občine Sevnica.
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06039001 Administracija občinske uprave

10.882 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu.
Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da KS nemoteno deluje ob podpori
strokovnih služb Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

60020 Administracija -KS Krmelj

1.141 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Pisarniški material in storitve predstavljajo stroške pisarniškega materiala za potrebe opravljanja
korespondence v krajevni skupnosti. V letu 2021 stroški niso nastali.
ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE
Čistilni material in storitve predstavljajo stroške čistilnega in sanitarnega materiala ter drugih
storitev za čiščenje prostorov KS in Kulturnega doma.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Strošek je nastal zaradi pogostitve ob krajevnem prazniku.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 je realiziran skladno s finančnim načrtom.
402001 Čistilni material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco

66 €
1.074 €
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60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj

5.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Električna energija predstavlja stroške električne energije za stavbo - Kulturni dom Svoboda,
Kolonija, bivši prostori knjižnice in športni park.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJE
Na kontu so prikazana porabljena sredstva za nabavo kurilnega olja za ogrevanje Kulturnega
doma Svoboda Krmelj, kolonije in prostorov bivše knjižnice. V letu 2021 je bila zaznana večja
poraba kurilnega olja, saj so se v Kulturni dvorani izvajala testiranja na Covid.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Voda in komunalne storitve, so stroški vodarine v stavbi Kulturnega doma Svoboda, Kolonije in
prostorov bivše knjižnice.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - STROŠKI UREJANJA KRAJA KS KRMELJ
Sredstva so porabljena za aktivnosti urejanja kraja in cvetlično zasaditev.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 skladno s finančnim načrtom.
402200 Električna energija

2.395 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.939 €

402203 Voda in komunalne storitve

498 €

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

178 €

60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj

4.732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Drugi operativni odhodki v višini 4.731,97 EUR-ov predstavljajo: plačilo org. pooblaščenim za
plačilni promet, plačilo nagrade predsednici za vodenje krajevne skupnosti, sejnine članom
sveta KS ter druge operativne odhodke, ki zajemajo sredstva za servisiranje gasilnih aparatov
v Kulturnem domu Svoboda, pisarni KS. Na kontu so beleženi tudi drugi razni material in
storitve, ki jih na drugih postavkah ne moremo knjižiti (izdelava okvirja, nabava oljnega grelca,
lestve, raznega potrošnega materiala, ki je potreben za čiščenje in vzdrževanje prostorov).
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 doseženi skladno s finančnim načrtom.
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402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402905 Sejnine udeležencem odborov

232 €
4.058 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

5€

402999 Drugi operativni odhodki

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

437 €

INFRASTRUKTURA

IN

15 . 53 6 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

15.536 €

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
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

15.536 €

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 250

grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj

15.536 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - KS Krmelj v znesku 15.535,84
EUR so zajeta izplačana sredstva za letno in zimsko vzdrževanje cest (za popravila asfaltov na
javnih poteh, popravila prepustov in sanacija na javnih poteh tekoče vzdrževanje makadamskih
javnih poti, gramoz in dovoz gramoza krajanom, ki sami uredijo makadamske odseke javnih
poti. Na istem kontu je vključen tudi porabljen znesek za izvajanje zimske službe na območju
krajevne skupnosti Krmelj v sezoni 2020/2021, katera skrbi za zagotavljanje prevoznosti cest v
zimskem obdobju (pluženje in posipavanje na javnih poteh). Na postavki je beležen tudi nakup
posipnega materiala. Celotni strošek zimske službe znaša 2.247,60 EUR.
Ostala realizirana sredstva v znesku 13.288,24 EUR so porabljena za letno tekoče vzdrževanje
javnih poti (globinske sanacije, asfaltacije in gramoziranje). V letu 2021 se je realizirala ureditev
brežine ob javni poti proti športnemu parku, obnovitev kanalizacije (Gabrič), ureditev bankin na
cesti Hinjce – Kamenško, ureditev zaraščene javne površine pri Mercatorju ter ureditev ceste
Stražberk proti Karlič.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 realizirano skladno s finančnim načrtom.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.536 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
3. 2 36 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
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kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

3.236 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
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 Krmelj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, kar se kaže v tekočem vzdrževanju objektov v upravljanju.
S planiranjem aktivnosti sodelujemo s strokovnimi službami Občine Sevnica.

18039005 Drugi programi v kulturi

3.236 €

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,
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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
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, kar se kaže v tekočem vzdrževanju objektov v upravljanju.
S planiranjem aktivnosti sodelujemo s strokovnimi službami Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj

3.236 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2021 se je izvedla obnova in zamenjava vrat in oken v Koloniji, izvedla se je
elektroinštalacija za sobni termostat ter prestavitev cevovodov in radiatorja v galeriji.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 cilj je uspešno realiziran.
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

5003 KS LOKA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.236 €
60.208 €
18 . 08 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave
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0603 Dejavnost občinske uprave

18.080 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela v KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
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
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da KS nemoteno deluje ob podpori
strokovnih služb Občine Sevnica.

06039001 Administracija občinske uprave

16.542 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da KS nemoteno deluje ob podpori
strokovnih služb Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

60030 Pisarniški material-KS Loka

1.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL
Pisarniški material in storitve zajema plačilo stroškov za pisarniški material (nabava kuvert,
papirja, kartuš za tiskalnik in drugega drobnega pisarniškega materiala) ter plačilo poštnih
storitev.
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IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Stroški pogostitev in reprezentance so namenjeni za gostinske storitve in nabavi napitkov ob
kulturnih prireditvah, otvoritvah, sestankih krajevne skupnosti, pogostitvah ob zaključku leta. V
letu 2021 smo gostili Krekovo konjenico in poravnali del stroškov pri pogostitvi OOZB Sevnica,
del stroškov poravnava Občina Sevnica iz svojega proračuna.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Drugi splošni material in storitve zajema izdatke izdelavo stenskih koledarjev, nabave izdelkov v
Mercatorju kot pomoč Domu upokojencev za organizacijo dogodkov za starejše krajane,
pogostitev ob delovnih in čistilnih akcijah na območju KS Loka, pogostitev ob tradicionalnem
dogodku Sreča na vrvici, nabavi materiala za pogostitev ob otvoritvi doprsnega kipa pisatelja
Rebule ter nabavi materiala za pogostitev ob prazniku Krajevne skupnosti Loka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so realizirani skladno s finančnim načrtom.
402000 Pisarniški material in storitve

181 €

402009 Izdatki za reprezentanco

505 €

402099 Drugi splošni material in storitve

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka

1.270 €
5.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
V postavki so zajeti stroški za porabo električne energije v prostorih KS, za večnamensko
prostore na Razborju in Loki ter za razsvetljavo na igriščih v Loki in na Bregu.
TELEFON
Sredstva so namenjena za plačilo telefonskih storitev za stacionarni in mobilni telefon, plačilo
internetnih storitev in prispevka za priključitev na širokopasovno omrežje.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Sredstva so porabljena za plačilo uporabnine T2 in porabo plina za dom krajanov na Razborju,
katerega dobavitelj je Petrol, d.d. Ljubljana ter plačilo sorazmernega dela Mercatorju za
ogrevanje prostorov sedeža KS.
DRUGE STORITVE KOMUNIK. IN KOMUNALE - UREJANJE KRAJA
Sredstva so namenjena za plačilo urejanja javnih površin v upravljanju KS, cvetlično zasaditev
na trgu v Loki, Bregu, Razborju in Šentjurju, košnja zelenih površin, obrez drevja in grmovnic
ter nakup škropiv za zatiranje plevela.
ODVOZ SMETI
Sredstva so porabljena za plačilo odvoza odpadkov stavbe KS Loka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so realizirani skladno s finančnim načrtom.
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

3.009 €
862 €

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

60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka

22 €
749 €
1.168 €
8.777 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV
Postavka predstavlja realizirane stroške za izplačilo nadomestila predsedniku za vodenje
krajevne skupnosti in izplačilo sejnin članom sveta na podlagi Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov
krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Plačilo storitev predstavlja strošek prometa na transakcijskem računu vodenega pri Upravi za
javna plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Drugi operativni odhodki zajemajo stroške servisiranje gasilnih aparatov, izdelavo letakov in
vabil ter druge operativne stroške, ki jih ni mogoče razporediti na druge postavke in jih pred
začetkom leta ni mogoče predvideti. V letu 2021 smo poravnali strošek oblikovanja in tiskanje
knjige o Dragotinu Ferdinandu Ripšlu ter uredniško-tehnično delo za izdajo knjige o Dragotinu
F. Ripšlu, nabavo mesnih izdelkov pri organizaciji pogostitve na prazniku KS, oblikovanje in tisk
priznanj za dobitnike priznanj KS, ki so se podeljevala na osrednji proslavi ob prazniku KS 15.
oktobra, ozvočenje in postavitev odra na prireditvi ob prazniku KS, plačilo oglasa STUDIO D,
servisiranje gasilnih aparatov, ter material za postavitev INFO 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 realizirani skladno s finančnim načrtom.
402905 Sejnine udeležencem odborov
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

4.003 €
7€
4.766 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
1.538 €
Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
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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
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, kar se kaže v tekočem vzdrževanju objektov v upravljanju.
S planiranjem aktivnosti sodelujemo s strokovnimi službami Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

60033 Upravljanje z premoženjem - KS Loka

1.538 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki evidentiramo sredstva za pokrivanja stroškov tekočega vzdrževanja kulturne
dvorane, ki smo jo prejeli v upravljanje od Občine Sevnica, vključno z nabavo kurilnega olja za
ogrevanje dvorane. V kulturni dvorani so se izdelala masivna vrata.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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
Cilji so doseženi skladno s sprejetim finančnim načrtom.
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

478 €
1.060 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 4. 5 00 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru
naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z
zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Sevnica. Resolucija o
nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2009 do 2015.
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(od 2016-2022 je v pripravi).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o
zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu
cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi
bilo življenje varnejše in kakovostnejše.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

4.500 €

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:
7407039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 07039002 Delovanje
sistema za zaščito, reševanje in pomoč Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je
Krajevna skupnost Loka.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje dosegamo glede na finančne zmožnosti.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4.500 €

Opis podprograma
Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih
organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in
vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru
naravnih nesreč in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o
gasilstvu,Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseganje zadostne pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z veljavno
zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Usposobljenost enot PPCZ, usposabljanje in opremljanje štaba CZ, izvedba štabnih vaj
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za posamezne nesreče, ki lahko prizadenejo občino Sevnica in regijo Posavja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje dosegamo glede na finančne zmožnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

70030 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Loka

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila izplačana Prostovoljnemu gasilskemu društvu Breg kot finančna pomoč pri
nabavi gasilnega vozila skladno s sklepom sveta KS Loka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-21-0019 TRANSFER ZA NAKUP OPREME - 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
Cilj je dosežen skladno s finančnim načrtom.

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

4.500 €

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
4.500 €
proračunski uporabniki

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN

22 . 19 1 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

22.191 €

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 Krajevna skupnost Loka.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena upoštevajoč finančne zmožnosti proračuna KS Loka.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

21.184 €

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
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena upoštevajoč finančne zmožnosti proračuna KS Loka.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka

21.184 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest v KS Loka so zajeta izplačana
sredstva za popravila asfaltov na javnih poteh, popravila prepustov in sanacija na javnih poteh
tekoče vzdrževanje makadamskih javnih poti, gramoz in dovoz gramoza krajanom, ki sami
uredijo makadamske odseke javnih poti. Na istem kontu je vključen tudi porabljen znesek za
izvajanje zimske službe na območju krajevne skupnosti Loka v sezoni 2020/2021, katera skrbi
za zagotavljanje prevoznosti cest v zimskem obdobju (pluženje in posipavanje na javnih poteh).
Stroški zimske službe so znašali 1.081,86 EUR.
V letu 2021 so se uredili naslednji odseki: popravilo makadamske ceste na Pleš, ureditev ceste
Podvine (dodatna dela), ureditev dovoza do rezervoarja, razširitev ceste in planiranje tampona
Razbor, sanacija plazu na cesti Selce-Frece, čiščenje jarkov in propustov ter mulčanje po
posameznih odsekih, ureditev javne poti zaradi ureditve kanalizacije v Račici proti Golobu.
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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 doseženi skladno s finančnim načrtom.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

21.184 €
1.008 €

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
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena upoštevajoč finančne zmožnosti proračuna KS Loka.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

13030 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka

1.008 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
UREJANJE JAVNIH POTI V KS
Sredstva so porabljena za minimalno ureditev javne poti Jelša. Projekt ni bil izveden zaradi
neusklajenosti uporabnikov ceste.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-21-0018 UREDITEV JP JELŠA
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
Menimo, da smo bili kljub nestrinjanju krajanov uspešni, saj smo cesto uredili do normalne
prevoznosti.
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OB110-21-0018 UREDITEV JP JELŠA

1.008 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

16 PROSTORSKO PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

1.008 €

IN

STANOVANJSKO
12 . 43 6 €

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

12.436 €

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
Redno vzdrževanje vodovodne infrastrukture.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039001 Oskrba z vodo
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj krajanom vsa leta zagotavljamo
zadostnost in kvaliteto pitne vode.
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16039001 Oskrba z vodo

12.436 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski
zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redna in varna vodooskrba krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tekoče vzdrževanje vodovodne infrastrukture.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj krajanom vsa leta zagotavljamo
zadostnost in kvaliteto pitne vode.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka

12.436 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Postavka predstavlja stroške porabljene električne energije za potrebe delovanja črpališča na
vodovodnem sistemu Čelovnik.
TEKOČE VZDRŽEVANJE VODOVODA
Postavka predstavlja stroške pri obstoječih vodovodnih sistemih, ki zajema plačilo stroškov po
pogodbi o upravljanju javnega vodovoda sklenjeno z JP Komunala št.1-2007, odprava napak na
črpališčih in vodovodnem omrežju, redno letno čiščenje vodohranov, zamenjava vodomerov,
nabava klora, plačilo vodnega povračila Komunali Sevnica, ki se obračuna na podlagi načrpane
vode ter druge stroške v zvezi z vzdrževanjem vodovodov.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Konto predstavlja sredstva izplačana pogodbenemu izvajalcu Posredništvo Dušan Skušek s.p.,
ki za KS Loka opravlja storitve popisa vodomerov in obračuna vodarine november 2020,
december 2020, januar 2021 in februar 2021). Za naslednja obdobja smo pogodbo prekinili in
storitve izvajamo sami.
V prihodnje bo potrebno skupaj s strokovnimi službami Občine Sevnica doreči aktivnosti oz.
ukrepe glede upravljanja vodovodnih sistemov Razbor, Breg in Čelovnik, saj se stroški ne
pokrivajo z realiziranimi prihodki. V letu 2021 je bilo realiziranih le za 2.123,53 EUR prihodkov in
naslova vodarin.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilj je dosežen, saj so bile vse okvare na vodovodnih sistemih ažurno odpravljene.
402200 Električna energija
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

909 €
11.287 €

402999 Drugi operativni odhodki

240 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
3. 0 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

3.000 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
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Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Loka.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo, kar se kaže v aktivnosti društev in njihovim
sodelovanjem s krajevno skupnostjo.

18039003 Ljubiteljska kultura

3.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v
proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom
in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem
stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo, kar se kaže v aktivnosti društev in njihovim
sodelovanjem s krajevno skupnostjo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja izplačano finančno pomoč društvom, ki delujejo na območju KS Loka. V
letu 2021 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev v KS Loka za leto 2021.
Sredstva so se razdelila skladno z razpisnimi kriteriji in sklepom 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
Letni cilj je dosežen skladno s finančnim načrtom.
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5004 KS PRIMOŽ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.000 €
42.481 €
1. 0 27 €

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

1.027 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da KS nemoteno deluje ob podpori
strokovnih služb Občine Sevnica.

06039001 Administracija občinske uprave

1.027 €

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
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da KS nemoteno deluje ob podpori
strokovnih služb Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

60040 Administracija - KS Primož

345 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Pisarniški material in storitve zajema predvidene stroške za pisarniški material za delo KS. V
letu 2021 ni bilo stroškov.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Sredstva so porabljena za potrebe nakupa žalnih aranžmajev, nakupu simboličnih daril za
starostnike nad 90 let in drugih manjših stroškov, ki jih ni mogoče prerazporediti na druge
postavke.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Sredstva so planirana za plačilo storitev pogostitve ob posebnih priložnostih. V letu 2021 ne
beležimo stroškov za pogostitve.
PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM POOBLAŠČENIM ZA IZVAJANJE PLAČILNEGA
PROMETA
Sredstva so namenjena plačilu storitev plačilnega prometa preko UJP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Menimo, da smo zastavljene cilje dosegli.
402099 Drugi splošni material in storitve
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož

343 €
2€
682 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Navedeni strošek predstavlja odhodke med letom za porabljeno energijo v stavbi KS Primož in
prostora za rekreacijo v kraju Češnjice.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Navedeni strošek predstavlja strošek vodarine za igrišče Češnjice.
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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 doseženi skladno s sprejetim finančnim načrtom.
402200 Električna energija

568 €

402203 Voda in komunalne storitve

114 €

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN

32 . 95 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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

32.950 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena.
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

32.950 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož

32.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Odhodki za tekoče vzdrževanje na področju vzdrževanja javnih poti; V letu 2021 na postavki
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož beležimo odhodke v skupnem znesku
32.949,92 EUR. 2.634,02 EUR predstavlja strošek zimskega vzdrževanja cest (pluženje, posip),
2.013,00 dobava in vgradnja tampona na cesti v Češnjice ter 28.302,90 EUR za posodobitev
javne poti Rogačice – Dedna gora.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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
Letni zastavljeni cilj je uspešno realiziran skladno s finančnim načrtom.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

32.950 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
8. 5 04 €

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
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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

4.000 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
18059001 Programi športa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo, kar se kaže v aktivnosti društev in njihovim
sodelovanjem s krajevno skupnostjo.

18039003 Ljubiteljska kultura

4.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
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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
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo, kar se kaže v aktivnosti društev in njihovim
sodelovanjem s krajevno skupnostjo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Na področju KS aktivno delujejo društva in ostale neprofitne organizacije, katerim je KS s
svojimi sredstvi pomagala pri njihovem delovanju in sicer v znesku 4.000,00 EUR-ov skladno s
sklepom 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 cilj je dosežen skladno s sprejetim finančnim načrtom.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

4.000 €
4.504 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa
in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje,
neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in
mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko
dejavnost, ki jo načrtuje JZ KŠTM Sevnica skupaj z občino.
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
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da programi športa in prostočasnih aktivnosti
kvalitetno potekajo ob podpori strokovnih služb Občine Sevnica.

18059001 Programi športa

4.504 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze,
nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno
izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina),
financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport,
vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih
objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih
objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00)
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 94/05, 51/09)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je bil zagotoviti sredstva za dokončanje igrišča.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da programi športa in prostočasnih aktivnosti
kvalitetno potekajo ob podpori strokovnih služb Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

18041 Gradnja in vzdrževanje športnih objektov

4.504 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Na proračunski postavki Gradnja in vzdrževanje športnih objektov so nastali stroški v znesku
4.503,69 EUR in sicer za izdelavo tlakov o objektu Češnjice, kitanje in beljenje na objektu
Češnjice in dobava in montaža vrat.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0068 - ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilj je dosežen skladno s sprejetim finančnim načrtom.

OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ
420401 Novogradnje

5005 KS SEVNICA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.504 €
4.504 €
172.982 €
5. 1 51 €

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

5.151 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da KS nemoteno deluje ob podpori
strokovnih služb Občine Sevnica.

273

06039001 Administracija občinske uprave

5.151 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da KS nemoteno deluje ob podpori
strokovnih služb Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

60050 Administracija -KS Sevnica

4.357 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE
Postavka sejnine udeležencev odborov predstavlja sredstva izplačana za 12 nadomestil
predsednici za vodenje krajevne skupnosti ter sejnine članom sveta KS Sevnica 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. V letu 2021 je bilo izvedenih 5 rednih sej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni letni cilj je uspešno realiziran.
402905 Sejnine udeležencem odborov

60051 Pisarniški material - KS Sevnica

4.357 €
106 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Pisarniški material in storitve so sredstva namenjena za nabavo pisarniškega materiala za delo
KS. V letu 2021 je bil nabavljen toner in fotokopirni papir.
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IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Izdatki za reprezentanco so sredstva namenjena za nabavo osvežilnih napitkov za stranke, seje
KS in priložnostne gostinske storitve. V letu 2021 stroškov ne beležimo.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 cilj je dosežen.
402000 Pisarniški material in storitve

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica

106 €
688 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČ. STORITEV ORGANIZACIJAM ZA PLAČILNI PROMET
Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet so sredstva namenjena za plačilo provizije za
vodenje računa odprtega pri Upravi za javna plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Stroški so porabljeni za namen nabave promocijskega materiala, plačilo voščil v tiskanih
medijih, plačilo pogodbene obveznosti za sponzorstvo vinske trte ter protokolarna darila.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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.
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

5€
683 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 5. 0 00 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru
naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z
zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Sevnica. Resolucija o
nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2009 do 2015.
(od 2016-2022 je v pripravi)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o
zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu
cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi
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bilo življenje varnejše in kakovostnejše.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

5.000 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
programa varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o
zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Slede se splošnemu
cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi
bilo življenje varnejše in kakovostnejše.
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:
7407039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 07039002 Delovanje
sistema za zaščito, reševanje in pomoč Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je
Krajevna skupnost Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje dosegamo glede na finančne zmožnosti.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

5.000 €

Opis podprograma
Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih
organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in
vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru
naravnih nesreč in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o
gasilstvu,Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseganje zadostne pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z veljavno
zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Usposobljenost enot PPCZ, usposabljanje in opremljanje štaba CZ, izvedba štabnih vaj
za posamezne nesreče, ki lahko prizadenejo občino Sevnica in regijo Posavja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje dosegamo glede na finančne zmožnosti.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

70050 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Sevnica

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki Investicijski transferi za požarno varnost - KS Sevnica so izkazana
sredstva, ki so bila skladno s sklepom sveta KS Sevnica odobrena in izplačana Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Sevnica v znesku 5.000,00 EUR kot pomoč pri dograditvi garaž gasilskega
doma v Sevnici.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-21-0020 TRANSFER ZA NAKUP OPREME - KS SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilj je realiziran skladno s sprejetim finančnim načrtom.

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

5.000 €

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
5.000 €

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN

15 0 .8 3 1 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

150.831 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

150.831 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica
150.831 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - KS Sevnica so zajeta izplačana
sredstva za popravila asfaltov na javnih poteh, popravila prepustov in sanacija na javnih poteh
tekoče vzdrževanje makadamskih javnih poti, gramoz in dovoz gramoza krajanom, ki sami
uredijo makadamske odseke javnih poti. Delno so bila sredstva porabljena tudi za gramoz za
popravilo cest javnega dobra. Na istem kontu je vključen tudi porabljen znesek za izvajanje
zimske službe na območju krajevne skupnosti Sevnica v sezoni 2020/2021, katera skrbi za
zagotavljanje prevoznosti cest v zimskem obdobju (pluženje in posipavanje na javnih poteh). Na
postavki je beležen tudi nakup posipnega materiala. Celotni strošek zimske službe znaša
10.407,19 EUR.
Ostala realizirana sredstva v znesku 140.424,11 EUR so porabljena za letno tekoče
vzdrževanje javnih poti (globinske sanacije, asfaltacije in gramoz). V predstavljenem znesku je
zajeto tudi financiranje globinske sanacije javnega dobra Hrasti (občinski vrtovi) v znesku
25.727,60 EUR. Poleg omenjene globinske sanacije so se realizirale še naslednje ureditve:
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sanacija plazu Prešna Loka, sanacija z asfaltiranjem JP Ribniki, sanacija z asfaltacijo JP
Podgorica, izdelava drenaže Oblak - Žurkov Dol in izdelava odtočne glave Staroveški, v sklopu
globinskih sanacij se je izvajalo več aktivnosti v Žurkovem Dolu in Cesta na Dobravo, Ostrešje,
Sevnica pri Staroveški, cesta na grad, Sevnica pri Jazbinšek, Žabjek),
V sklopu tekočega vzdrževanje smo poskrbeli tudi za pometanje cest po končani zimski službi.
Strošek pometanja je znašal 3.104,33 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 preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljene cilje smo uspešno realizirali skladno s finančnim načrtom.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

150.831 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
12 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

12.000 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
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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
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo, kar se kaže v aktivnosti društev in njihovim
sodelovanjem s krajevno skupnostjo.

18039003 Ljubiteljska kultura

12.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in
projektov.
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo, kar se kaže v aktivnosti društev in njihovim
sodelovanjem s krajevno skupnostjo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
V KS Sevnica delujejo različna društva ter organizacije, katerim smo za izvedbo njihovih
programov namenili 12.000,00 EUR skladno s predhodno izvedenim javnim razpisom za
sofinanciranje dejavnosti društev in zavodov, ki so registrirana in delujejo na območju KS
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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 cilj je dosežen skladno s sprejetim finančnim načrtom.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5006 KS STUDENEC
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

12.000 €
37.390 €
8. 4 73 €

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

8.473 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa
je Krajevna skupnost Studenec.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo.

06039001 Administracija občinske uprave

8.473 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
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materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu.
Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Menimo, da smo v okviru realnih možnosti v letu 2021 proračunska sredstva uporabili
gospodarno in učinkovito.

60060 Materialni stroški-KS Studenec

91 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2021 so nastali stroški za nakup pisarniškega materiala v znesku 56,38 EUR. Na kontu
reprezentance smo na začetku leta poravnali prejet račun za gostinske usluge, kjer smo gostili
člane sveta po delovni akciji v znesku 35,00 EUR. Med letom stroške reprezentance nismo
imeli, saj je Covid situacija onemogočila izvedbo nekaterih običajno planiranih dogodkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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
Menimo, da smo v okviru realnih možnosti v letu 2021 proračunska sredstva uporabili
gospodarno in učinkovito, predvsem glede na primerjavo med planiranimi in realiziranimi
sredstvi proračuna.
402000 Pisarniški material in storitve

56 €

402009 Izdatki za reprezentanco

35 €

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec

1.674 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Sredstva za električno energijo predstavljajo stroške, ki so nastali v Gasilskem domu Studenec
in za kritje razsvetljave na športnem igrišču.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Sredstva so namenjena za pokritje stroškov vodarine v domu krajanov Rovišče.
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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 cilj je dosežen skladno s sprejetim finančnim načrtom.
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve

60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec

1.487 €
187 €
6.708 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
Sredstva so porabljena za izplačilo po podjemni pogodbi za tajniška dela za potrebe delovanja
krajevne skupnosti.
SEJNINE
Postavka predstavlja realizirana izplačila nadomestila predsedniku KS za vodenje KS na
podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov
Občine Sevnica. Ostali člani sveta KS so se izplačilu sejnin odpovedali.
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Sredstva plačilnega prometa se nanašajo na stroške nastale iz negotovinskega poslovanja
Upravi za javna plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Drugi operativni odhodki predstavljajo nakup žalnih paketov, obdaritev krajanov ob obletnicah,
servisiranje gasilnih aparatov in drugi manjši stroški, ki jih v začetku leta ne moremo predvideti.
V letu 2021 je bilo izvršeno plačilo NUSZ za objekt Studenec 33, ki ga ima KS v upravljanju v
znesku 125,49 EUR, za sponzorstvo vinske trte smo plačali 137,50 EUR, za tisk majic z
logotipom smo plačali 87,22 EUR, servisiranje gasilnika v znesku 9,81 EUR, nabava
košarkarskih košev v znesku 259,90 EUR ter stroški za nakup cvetja za ureditev kraja in
nabava materiala za pogostitev na organiziranem pohodu po poti blaženega Alojzija Grozdeta
od Tržišča do Studenca v znesku 191,63 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 preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so doseženi skladno s sprejetim finančnim načrtom.
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402902 Plačila po podjemnih pogodbah

2.217 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

3.675 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

4€

402999 Drugi operativni odhodki

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

812 €

INFRASTRUKTURA

IN

26 . 61 7 €

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

26.617 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Studenec.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo v okviru realnih možnosti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

26.617 €

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 javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo v okviru realnih možnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Glavni letni izvedbeni cilj na letnem in zimskem vzdrževanju javnih poti je zagotavljanje
prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti. Za samo
vzdrževanje cest se predhodno zastavijo smernice za posamezno leto glede na potrebe, prav
tako so prehodno postavljene prioritete zimske službe, medtem, ko se samo izvajanja prilagaja
vremenskim razmeram. Menimo, da je realizacija plana uspešna.

13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec

26.617 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - KS Studenec v znesku
26.616,67 EUR so zajeta izplačana sredstva za popravila asfaltov na javnih poteh, popravila
prepustov in sanacija na javnih poteh tekoče vzdrževanje makadamskih javnih poti, gramoz in
dovoz gramoza krajanom, ki sami uredijo makadamske odseke javnih poti in sicer asfaltacija
javne poti Hudo Brezje (Breška gora) pri Studencu, razširitev in utrjevanje ceste na Ponikvah,
izdelava temeljev za avtobusno postajo, ureditev ceste na Osredku pri Hubajnici, ureditev
povezovalne poti med Artom in Roviščem ob potoku Štegina. V sumarnem znesku so zajeti tudi
stroški zimske službe (pluženje, posipavanje), ki so v sezoni 2020/2021 znašali 3.168,42 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 preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so doseženi skladno s sprejetim finančnim načrtom.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

26.617 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
2. 3 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

2.300 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Studenec.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Z vsemi društvi, ki delujejo na območju KS Studene, korektno sodelujemo, zato menimo, da se
dolgoročni cilji dosegajo skladno s finančnimi zmožnostmi.

18039003 Ljubiteljska kultura

2.300 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne programe uspešno dosegamo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj je dosežen skladno s sprejetim finančnim načrtom.

18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec

2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V KS delujejo številna društva kot so Aktiv žena Studenec, Kulturno društvo Studenec s
sekcijami, Gasilsko društvo Studenec, Športno društvo Studenec in Arto, Društvo vinogradnikov
Studenec, Društvo za razvoj podeželja in turizma Rovišče. Sredstva so se namenila za njihovo
delovanje v skladu
s predhodno izvedenim postopkom izvedbe javnega razpisa za
sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju KS Studenec.
Dotacije društvom so bile 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 cilj je dosežen skladno s sprejetim finančnim načrtom.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5007 KS ŠENTJANŽ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.300 €
115.574 €
11 . 74 9 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave
287

0603 Dejavnost občinske uprave

11.749 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Šentjanž.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da KS nemoteno deluje ob podpori
strokovnih služb Občine Sevnica.

06039001 Administracija občinske uprave

11.749 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu.
Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da KS nemoteno deluje ob podpori
strokovnih služb Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Menimo, da smo v okviru realnih možnosti v letu 2021 proračunska sredstva uporabili
gospodarno in učinkovito, predvsem glede na primerjavo med planiranimi in realiziranimi
sredstvi proračuna.

60070 Administracija - KS Šentjanž

2.532 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za pisarniški, splošni material in storitve, reprezentanco, stroške krajevnega praznika in drugi
splošni material in storitve je bilo porabljenih 2.531,56 EUR-ov. Stroški pogostitve so veliko nižji
od predvidenih, saj v letu 2021 ni bilo realiziranih planiranih dogodkov zaradi Covid situacije. Na
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kontu drugi splošni material in storitve beležimo stroške, ki so nastali zaradi nabave
aranžmajev, objave voščila ob občinskem prazniku v Posavskem obzorniku, plačila prejetega
računa za darila namenjena članom sveta in poslovnim partnerjem v letu 2021, ozvočenje na
prireditvi ob prazniki KS Šentjanž, tisk papirnatih vreč in priznanj, nakup namiznih zastavic,
poštne storitve za raznos časopisa Šentjanski glas.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 in racionalno realizirani.
402000 Pisarniški material in storitve

349 €

402009 Izdatki za reprezentanco

284 €

402099 Drugi splošni material in storitve

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

1.898 €
1.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za električno energijo, vodarino, komunalne storitve, porabo kuriv in stroški ogrevanja ter
komunikacijo smo imeli izdatke v višini 1.480,14 EUR-ov. Iz proračuna KS Šentjanž se plačuje
električna energija za objekte v upravljanju (sedež KS Šentjanž in kulturna dvorana) ter
širokopasovni priključek za objekt sedeža KS. Prav tako KS skrbi za nabavo kurilnega olja za
ogrevanje kulturne dvorane, ki pa v letu 2021 ni bila realizirana.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 realizirani skladno s pričakovanji in plani.
402200 Električna energija

983 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

497 €

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

7.737 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Drugi operativni odhodki v višini 7.736,84 EUR-ov predstavljajo: plačilo org. pooblaščenim za
plačilni promet, plačilo nagrade predsedniku in tajnici za vodenje KS. V letu 2021 smo na tej
postavki beležili stroške montaže in demontaže novoletne okrasitve, nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2021, obnova spomenika v Murnicah. Vsako leto se vrši letni
pregled gasilnih aparatov in kurilnih naprav ter zasaditev trga.
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 realizirano skladno s finančnim načrtom.
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.923 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.613 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

4.195 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

7€

INFRASTRUKTURA

IN

89 . 56 5 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

89.565 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest. Proračunski uporabnik znotraj
glavnega programa je Krajevna skupnost Šentjanž.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena upoštevajoč finančne zmožnosti proračuna KS
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

89.565 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena upoštevajoč finančne zmožnosti proračuna KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž

89.565 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - KS Šentjanž v znesku
89.565,32EUR so zajeta izplačana sredstva za popravila asfaltov na javnih poteh, popravila
prepustov in sanacija na javnih poteh tekoče vzdrževanje makadamskih javnih poti, gramoz in
dovoz gramoza krajanom, ki sami uredijo makadamske odseke javnih poti. Delno so bila
sredstva porabljena tudi za gramoz za popravilo cest javnega dobra. Na istem kontu je vključen
tudi porabljen znesek za izvajanje zimske službe na območju krajevne skupnosti Šentjanž v
sezoni 2020/2021, katera skrbi za zagotavljanje prevoznosti cest v zimskem obdobju (pluženje
in posipavanje na javnih poteh). Na postavki je beležen tudi nakup posipnega materiala. Celotni
strošek zimske službe znaša 30.104,29 EUR.
Ostala realizirana sredstva v znesku 59.461,03 EUR so porabljena za letno tekoče vzdrževanje
javnih poti (globinske sanacije, asfaltacije in gramoz). V letu 2021 so bile izvedene naslednje
sanacije, rekonstrukcije in asfaltacije: ureditev cestnega priključka v Leskovcu, ureditev javne
poti – odsek Kladje, sanacija ceste zaradi plazu Kamenica – Kamenško, ureditev odvodnjavanja
Orehovica, ureditev vtoka v obcestni jašek v Vodicah, sanacija plazu pri Lamovšek, ureditev
ceste Kal – Trate, ureditev javne poti Gradec, ureditev ceste na Zdevno (1. faza), dobava in
vgradnja odbojne ograje v naselju Kamenica ter izvedba asfaltacije na lokaciji Svinjsko (Anica
Sladič).
Navezava na projekte v okviru proračunske 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
Menimo, da smo v okviru realnih možnosti v letu 2021 proračunska sredstva uporabili
291

gospodarno in učinkovito, predvsem glede na primerjavo med planiranimi in realiziranimi
sredstvi proračuna.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

89.565 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
14 . 26 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

14.260 €

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.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo, kar se kaže v aktivnosti društev in njihovim
sodelovanjem s krajevno skupnostjo.

18039003 Ljubiteljska kultura

13.390 €

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
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo, kar se kaže v aktivnosti društev in njihovim
sodelovanjem s krajevno skupnostjo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž

13.390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na področju KS Šentjanž aktivno delujejo društva in ostale neprofitne organizacije, katerim je
KS s svojimi sredstvi pomagala pri njihovem delovanju in sicer v znesku 13.390,00 EUR-ov.
Dotacije društvom in ostalim organizacijam so potrjene na seji sveta, po predhodno objavljenem
razpisu za sofinanciranje društev skupaj s kriteriji. V razdelku A so zagotovljena sredstva za
delovanje društev, v razdelku B pa o zagotovljena sredstva za dodatne projekte oziroma
aktivnosti, ki jih društva izpeljejo v tekočem letu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so realizirani skladno s sprejetim finančnim načrtom.
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

13.390 €

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

870 €

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
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj Šentjanški glas izdajamo vsakoletno.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

18073 Mediji in avdiovizualna kultura

870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KRAJEVNI LIST
Postavka predstavlja stroške nastale pri izdaji časopisa Šentjanški glas.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 cilj je uspešno dosežen.
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

5008 KS TRŽIŠČE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

870 €
95.635 €
11 . 71 3 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

11.713 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Tržišče.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da KS nemoteno deluje ob podpori
strokovnih služb Občine Sevnica.

06039001 Administracija občinske uprave

11.713 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu.
Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da KS nemoteno deluje ob podpori
strokovnih služb Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti in učinkovitosti.

60080 Materialni stroški-KS Tržišče

1.268 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2021 na kontu za pisarniški material ne beležimo realizacije. Na kontu reprezentance so
prikazani stroški pogostitve ob otvoritvi prenovljene sobe AKŽ Tržišče. Na kontu drugi splošni
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material in storitve pa beležimo stroške, ki smo jih imeli z pošiljanjem novoletnih daril in sanacijo
vodovodne instalacije v objektu sedeža KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilj je uspešno realiziran.
402009 Izdatki za reprezentanco

873 €

402099 Drugi splošni material in storitve

396 €

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče

1.693 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Krajevna skupnost kot upravljavec objektov plačuje obratovalne stroške. Plačuje se električna
energija za prostore krajevne skupnosti - Tržišče 23 in kulturne dvorane, voda in komunalne
storitve za objekt krajevne skupnosti in pitnikov, ter telefonske in internetne storitve operaterju
Zavod kabelske televizije 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 skladno s sprejetim finančnim načrtom.
402200 Električna energija

862 €

402203 Voda in komunalne storitve

576 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

255 €

60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

8.752 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO PO PODJEMNIH POGODBAH
Sredstva so porabljena plačilu tajnice krajevne skupnosti za opravljanje tajniških del.
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Sredstva za plačilo storitev pooblaščenim za plačilni promet predstavljajo stroške provizije
plačane Upravi za javna plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Na kontu beležimo odhodke, ki so nastali iz naslova upravljanja kulturne dvorane na naslovu
Tržišče 43 . Obveznosti se mesečno poravnavajo Terci d.o.o. Na kontu so prikazani tudi stroški
izdelave potiska brisač, ki smo jih delili kot novoletna darila
SEJNINE
Sredstva za sejnine so namenjena članom sveta KS Tržišče za udeležbo na seji sveta in
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nagrade predsedniku za vodenje krajevne skupnosti na podlagi Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov
krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 skladno s sprejetim finančnim načrtom.
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

2.903 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

4.359 €

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

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

7€
1.484 €

INFRASTRUKTURA

IN

54 . 28 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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

54.280 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Tržišče.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

54.280 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj je cestna infrastruktura javnih poti zgledno
urejena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče

54.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - KS Tržišče v znesku 54.279,87
EUR so zajeta izplačana sredstva za popravila asfaltov na javnih poteh, popravila prepustov in
sanacija na javnih poteh tekoče vzdrževanje makadamskih javnih poti, gramoz in dovoz
gramoza krajanom, ki sami uredijo makadamske odseke javnih poti. Na istem kontu je vključen
tudi porabljen znesek za izvajanje zimske službe na območju krajevne skupnosti Tržišče v
sezoni 2020/2021, katera skrbi za zagotavljanje prevoznosti cest v zimskem obdobju (pluženje
in posipavanje na javnih poteh). Na postavki je beležen tudi nakup posipnega materiala. Celotni
strošek zimske službe znaša 12.256,85 EUR. Ostala realizirana sredstva v znesku 42.023,02
EUR so porabljena za letno tekoče vzdrževanje javnih poti (globinske sanacije, asfaltacije in
gramoziranje). V letu 2021 so bile izvedene naslednje sanacije oz. rekonstrukcije: rekonstrukcija
ceste Vrhek – Sončnik (odsek ceste št. 596014) ter rekonstrukcija ceste Vrhek (odsek ceste št.
596011).
Navezava na projekte v okviru proračunske 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.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Menimo, da smo v okviru realnih možnosti v letu 2021 proračunska sredstva uporabili
gospodarno in učinkovito, predvsem glede na primerjavo med planiranimi in realiziranimi
sredstvi proračuna.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16 PROSTORSKO PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

54.280 €

IN

STANOVANJSKO
65 2 €

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

652 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z
infrastrukturo, predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen
nivo komunalne opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Tržišče.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Menimo, da dolgoročne cilje uspešno dosegamo.
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

652 €

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
Dolgoročne cilje ne moremo ocenjevati, saj je s spremenjenim odlokom skrb za pokopališko
dejavnost vrši podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče

652 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Znesek na kontu Drugih operativnih odhodkov predstavlja stroške za izplačilo nagrade
govorniku in nošenju zastave na pogrebih izvajalcu Mateja Novak s.p.
Krajevna skupnost Tržišče je v finančnem načrtu za leto 2021 predvidevala financiranje
razširitev pokopališča v Tržišču v znesku 4.000,00 EUR. Skladno z Zakonom o pogrebni in
pokopališki dejavnosti (ZPPDej) in Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini
Sevnica je Občina Sevnica upravljavec vseh pokopališč na območju Občine Sevnica. Vsled
tega smo z Občino Sevnica 1.6.2021 podpisali sporazum, da se planirana sredstva v finančnem
načrtu 2021 v znesku 4.000,00 EUR prenese na Občino Sevnica, ki je investicijo izvedla
skladno z zakonodajo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
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402999 Drugi operativni odhodki

652 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
28 . 99 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

28.990 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je
Krajevna skupnost Tržišče.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo, kar se kaže v aktivnosti društev in njihovim
sodelovanjem s krajevno skupnostjo.
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18039003 Ljubiteljska kultura

12.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v
proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo, kar se kaže v aktivnosti društev in njihovim
sodelovanjem s krajevno skupnostjo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Sredstva so izplačana za dotacije društvom za njihovo delovanje, ki delujejo v KS Tržišče na
podlagi njihovih letnih programov in vlog na razpis.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilj je dosežen skladno s sprejetim finančnim načrtom.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039005 Drugi programi v kulturi

12.000 €
16.990 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov, spominskih
sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko
vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in
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investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
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
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da so objekti v upravljanju zgledno
vzdrževani ob podpori strokovnih služb Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

18083 Vzdrževanje večnamenskih domov

16.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Sredstva so porabljena za dobavo kurilnega olja za ogrevanje kulturne dvorane.
TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
Sredstva so porabljena za izvedbo pleskarskih del na objektu sedeža krajevne skupnosti.
NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA
Sredstva so porabljena za izdelavo kuhinje, nabavo hladilnikov in jedilnega pribora za prostore
AKŽ Tržišče.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljene cilje smo dosegli s prerazporeditvijo sredstev iz postavke tekočega vzdrževanja
cest, saj nam je bil cilj sobo celostno urediti.
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.496 €

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.302 €

OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE
420204 Nakup drugega pohištva

14.192 €
14.192 €
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5009 KS ZABUKOVJE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

77.969 €
7. 0 77 €

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

7.077 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih
uporabnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Zabukovje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da KS nemoteno deluje ob podpori
strokovnih služb Občine Sevnica.

06039001 Administracija občinske uprave

7.077 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj menimo, da KS nemoteno deluje ob podpori
strokovnih služb Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni letni cilj je dosežen.

60090 Administracija - KS Zabukovje

264 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Pisarniški material in storitve zajema stroške nabave kuvert, kartuše za potrebe administracije
delovanja krajevne skupnosti.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Na kontu so prikazani stroški pogostitve Krekove konjenice.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 cilj je dosežen, saj je razvidno, da je realizacija za administrativne stroške veliko
nižja od načrtovane.
402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje

60 €
204 €
2.364 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Predstavljajo stroške porabljeno el. energije v VNMO in gasilskemu domu Trnovec.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Stroški ogrevanje predstavljaje stroške ogrevanja (kurilno olje) za večnamenski dom Zabukovje.
TELEFON
Stroški telefona zajemajo širokopasovni priključek JATEL.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so doseženi.
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402200 Električna energija

1.342 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

731 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

291 €

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

4.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Drugi operativni odhodki v višini 4.449,73 EUR-ov predstavljajo: plačilo org. pooblaščenim za
plačilni promet, izvedbo rednih dimnikarskih storitev, plačilo nagrade predsedniku ter sejnine
članom sveta KS ter drugih manjših stroškov, ki jih v začetku leta ne moremo predvideti
(izdelava plaket, aranžmaji ob raznih prireditvah in obletnicah,...).
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 je uspešno dosežen.
402099 Drugi splošni material in storitve
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402905 Sejnine udeležencem odborov
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

25 €
253 €
4.167 €
5€

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 3. 0 00 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru
naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z
zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Sevnica. Resolucija o
nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2009 do 2015.
(od 2016-2022 je v pripravi)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o
zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu
cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi
bilo življenje varnejše in kakovostnejše.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

3.000 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
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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:
7407039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 07039002 Delovanje
sistema za zaščito, reševanje in pomoč Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je
Krajevna skupnost Zabukovje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje dosegamo glede na finančne zmožnosti.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3.000 €

Opis podprograma
Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih
organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in
vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru
naravnih nesreč in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o
gasilstvu,Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseganje zadostne pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z veljavno
zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Usposobljenost enot PPCZ, usposabljanje in opremljanje štaba CZ, izvedba štabnih vaj
za posamezne nesreče, ki lahko prizadenejo občino Sevnica in regijo Posavja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje podprograma dosegamo glede na finančne zmožnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljene letne cilje običajno uspešno realiziramo.

70090 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Zabukovje

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na programu Varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, proračunska postavka Investicijski
transferi za požarno varnost - KS Zabukovje smo skladno s sklepom sveta KS Zabukovje
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trnovec odobrili 3.000,00 EUR sredstev kot pomoč pri
nabavi gasilnega vozila.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-21-0025 TRANSFER ZA NAKUP OPREME - KS 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
Cilj je uspešno realiziran.

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

3.000 €

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
3.000 €

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN

62 . 09 2 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

62.092 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilje dosegamo glede na finančne zmožnosti.
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

12.790 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letne cilje dosegamo skladno s finančnim načrtom glede na finančne možnosti.

13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje

12.790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - KS Zabukovje v
znesku 12.790,27 EUR so zajeta izplačana sredstva za popravila asfaltov na javnih poteh,
popravila prepustov in sanacija na javnih poteh, tekoče vzdrževanje makadamskih javnih poti,
gramoz in dovoz gramoza krajanom, ki sami uredijo makadamske odseke javnih poti (asfaltacija
Vranje, ureditev ceste Sv. Jurij – Kmetija – Laše, izdelava skalometa pri potoku). Na istem
kontu je vključen tudi porabljen znesek za izvajanje zimske službe na območju krajevne
skupnosti Zabukovje v sezoni 2020/2021, katera skrbi za zagotavljanje prevoznosti cest v
zimskem obdobju (pluženje in posipavanje na javnih poteh). Na postavki je beležen tudi nakup
posipnega materiala. Celotni strošek zimske službe znaša 3.638,20 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 preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilj je uspešno realiziran.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

12.790 €
49.302 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih
poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske
poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letne cilje dosegamo skladno s finančnim načrtom glede na finančne možnosti.

13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje

49.302 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje je beležena
poraba sredstev za investicijsko vzdrževanje javnih poti, in sicer:
STRŽIŠČE-ČANJE, GRADNJA PROPUSTA NA JP ŠT 596197 (9.851,50 EUR),
PUSTOL-ŠPEC, REKONSTRUKCIJA Z ASF. JP ŠT. 596491 (15.304,09 EUR),
OGRADE-POŽUN, REKONSTRUKCIJA Z ASF. JP ŠT. 596551 (14.443,55 EUR),
BUDNA FRANC-MRZLA PL., REK. Z ASF. JP ŠT. 596321 (9.702,59 EUR).
Pri sofinanciranju posodobitve cestne infrastrukture sodelujejo tudi krajani sami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-21-0021 STRŽIŠČE - ČANJE, GRADNJA PROPUSTA NA JP ŠT. 596197
OB110-21-0022 PUSTOL - ŠPEC, REKONSTRUKCIJA Z ASFALTACIJO JAVNE POTI ŠT.
596494
OB110-21-0023 OGRADE - POŽUN, REKONSTRUKCIJA Z ASFALTACIJO JP ŠT. 596551
OB110-21-0024 BUDNA FRANC - MRZLA PLANINA, REKONSTRUKCIJA Z ASFALTACIJO JP
ŠT. 596321
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 cilj je dosežen skladno s finančnim načrtom.

310

OB110-21-0021 STRŽIŠČE-ČANJE, GRADNJA PROPUSTA NA JP ŠT 596197 9.852 €
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

9.852 €

OB110-21-0022 PUSTOL-ŠPEC, REKONSTRUKCIJA Z ASF. JP ŠT. 596491 15.304 €
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

15.304 €

OB110-21-0023 OGRADE-POŽUN, REKONSTRUKCIJA Z ASF. JP ŠT. 59655114.444 €
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-21-0024 BUDNA FRANC-MRZLA PL., REK. Z ASF. JP ŠT. 596321
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

14.444 €
9.703 €
9.703 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
5. 8 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

5.800 €

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,
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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
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo, kar se kaže v aktivnosti društev in njihovim
sodelovanjem s krajevno skupnostjo.

18039003 Ljubiteljska kultura

5.800 €

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 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
Dolgoročne cilje podprograma uspešno dosegamo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje

5.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Postavka predstavlja predvidena sredstva za pomoč neprofitnim organizacijam pri organizaciji
prireditev v KS, v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev v Krajevni
skupnosti Zabukovje za leto 2021, ki bil razpisan 18.2.2021.
Sredstva, ki so bila v finančnem načrtu zagotovljena za pomoč PGD Trnovec za nabavo
novega gasilnega vozila v znesku 3.000,00 EUR smo prenesli na novo ustrezno postavko 312

70030 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Zabukovje.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 cilj je dosežen skladno s finančnim načrtom.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5010 KS DOLNJE BREZOVO
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

5.800 €
5.581 €
69 6 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

696 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo.

06039001 Administracija občinske uprave

696 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
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materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu.
Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje podprograma uspešno dosegamo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo

696 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so prikazani stroški plačila banki za vodenje poslovnega računa in izvedbo temelja
za razsvetljavo ter obešanje in razobešanje zastav ob praznikih. V letu 2021 ne beležimo
stroškov reprezentance, saj zaradi epidemiološke slike ni bilo mogoče realizirati nekaterih
načrtovanih dogodkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 cilj je dosežen skladno s sprejetim finančnim načrtom.
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

0€

402999 Drugi operativni odhodki

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

695 €

INFRASTRUKTURA

IN

4. 7 32 €

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

4.732 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, kar ocenjujemo skozi zadovoljstvo krajanov.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4.732 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje podprograma uspešno dosegamo, saj smatramo, da so javne poti zgledno
urejene.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Menimo, da namenska sredstva racionalno in gospodarno porabljamo.
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13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo

4.732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru vzdrževanja cest smo v letu 2021 izvedli ureditev ceste Kozinc-Perc in asfaltacijo javne
poti od Sinkovič do Perc
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 je uspešno dosežen skladno s sprejetim finančnim načrtom.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

4.732 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 15 3 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni program športa v RS
- Letni program športa v občini Sevnica
- Letni program kulture v občini Sevnica
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

153 €

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.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18059001 Programi športa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo.

18059001 Programi športa

153 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe, nagrade za športnike in
športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje
športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna
športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa
invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški,
zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup,
gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00, 26/14)
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09,
100/13)
- Letni program športa v občini Sevnica
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 94/05, 51/09, 46/14)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje investicij na področju športa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da cilje uspešno dosegamo tudi z vidika gospodarnosti.

18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTAKS DOLNJE BREZOVO
153 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za namen posodobitve otroškega igrišča smo nabavili novo otroško igralo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilj je dosežen.

OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO
420299 Nakup druge opreme in napeljav

153 €
153 €
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III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

127.192 €

0603 Dejavnost občinske uprave

12 7 .1 9 2 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
127.192 €
OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

6.743 €

Namen in cilj
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
V letu 2021 so se izvedle preureditev pisarniškega pohištva v stavbi OU, izdelava nosilca za
blagajno ter izvedel nakup 175 novih stolov za večnamenski dom Razbor.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME

4.120 €

Namen in cilj
NAKUP PISARNIŠKE OPREME
Občina je v letu 2021 izvedla nakup nove opreme zaradi dotrajanosti le-te za zaposlene v
občinski upravi ( treh stolov in fotoaparata Sony).
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV

8.969 €

Namen in cilj
NAKUP RAČUNALNIKOV
Občina je v letu 2021 nakupila računalniške opreme le za zamenjavo dotrajanih računalnikov
(enega tiskalnika, dveh monitorjev, uničevalca opreme, spletne kamere, tipkovnice, miške).
Izvedla se je tudi nadgradnja prostora na strežniku ter kupil nov mobilni terminal za popis
osnovnih sredstev.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

7.907 €

Namen in cilj
NAKUP OPREME ZA HLAJENJE
Občina Sevnica je v letu 2021 kupila klimatsko napravo za prostor serverja v lasti Občine
Sevnica, zaradi dotrajanosti le-te ter razvlaževalnik prostorov - rekuperator v novo urejenih
prostorih Trškega dvorca.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.
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OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

92.114 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV
Sredstva na kontu investicijskega vzdrževanja občinskih objektov so bila namenjena zamenjavi
oken in vrat na objektu Kvedrova 8 v Sevnici, ureditvi prostora za društva na sedežu Krajevne
skupnosti Tržišče (elektroinštalacije in obrtniška dela), ureditvi sanitarnih prostorov in kuhinje v
objektu na Češnjicah, za krovska dela na objektu vaškega mladinskega prostora na Artu,
ureditev novega ogrevanja na sedežu Krajevne skupnosti Blanca, izvedbi hidroizolacije in
sušilnega kanala objekta Glavni trg 19 ob državni cesti ter izgradnji predelne stene v Loki 17.
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
Sredstva so se tudi namensko porabila glede na predloge participativnega proračuna, in sicer:
- za vaški mladinski prostor Arto je Občina Sevnica kupila pisarniško pohištvo za urejen
mladinski prostor (1.900,00 EUR);
- za ureditev društvenega prostora Kolonija 54 je Občina Sevnica zamenjala okna na zadnjem
delu objekta ter renovirala glavna vhodna vrata in okno ( 4.500,00 EUR);
- za dokončno ureditev društvenega prostora v Tržišču je Občina Sevnica kupila gospodinjske
aparate za AKŽ Tržišče(5.000,00 EUR).
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

4.973 €

Namen in cilj
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Občina Sevnica je v letu 2021 zagotovila vsem zaposlenim službeni mobilni telefon kot obvezno
delovno sredstvo. Sredstva za nakup so se dodatno zagotovila s sklepom o prerazporeditvi.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-13-0026 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

2.318 €

Namen in cilj
NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME
Občina Sevnica je v letu 2021 kupila licenčno programsko opremo za plačevanje upravne takse
ter za povezavo programa za upravno poslovanje ODOS s finančnim programom CADIS.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV

49 €

Namen in cilj
NAKUP GASILNIH APARATOV
Ob vsakoletnih pregledih gasilnih aparatov skladno z Zakonom o varstvu pred požarom se
ugotovi potreba po zamenjavi dotrajanih aparatov. Dobavljen je bil en nov gasilni aparat.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsako leto.
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07
OBRAMBA
DOGODKIH

IN

UKREPI

OB

IZREDNIH
108.450 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
10 8 .4 5 0 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB110-07-0011
REŠEVANJA

IZDELAVA

OBČINSKIH

NAČRTOV

10.720 €

ZAŠČITE

IN

10.500 €

Namen in cilj
IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Občina Sevnica je v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - UPB
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in v skladu z
določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16,
26/19) dolžna izdelati načrte ZiR za posamezne vrste nesreč, ki izhajajo iz Ocene ogroženosti
za občino Sevnica, ki je tudi osnova za izdelavo načrtov zaščite in reševanja. V proračunskem
letu 2021 so se prenavljali in ažurirali dosedanji že sprejeti načrti ZiR v skladu z prioritetami
glede na ogrožanje. (10.500 EUR)
Stanje projekta
Projekt se izvaja skladno s pogodbo med Občino Sevnico in Gasilsko zvezo Sevnico.

OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR

220 €

Namen in cilj
NAKUP OS ZA ZIR
Planirala se je nabava opreme za zaščito in reševanje za nemoteno delovanje OŠCZ in ekip v
sestavu CZ občine Sevnica v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Ur l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), Uredbo o
organiziranju in opremljanju enot in drugih sestavov Civilne zaščite (Ur.l.RS št 92/07, 54/09,
23/11 in 27/16) in Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine
Sevnica (Ur.l.RS št.78/09). Za te potrebe je bil nakupljen material za potrebe zaščite ob pojavu
COVID 19. (219,60 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

97.731 €

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME

85.231 €

Namen in cilj
TRANSFER ZA NAKUP OPREME
Sredstva bodo namenjena za nabavo oziroma sofinanciranje deleža pri nabavi vozil in druge
zaščitno reševalne tehnike gasilskim društvom, ki delujejo v okviru GZ Sevnica. V postavki so
bila sredstva v skladu s pogodbo o najemu avtolestve PGE Krško za reševanje iz višin. Večina
sredstev je bila namenjena sofinanciranju vozila za reševanje iz višin in globin), ki ga bo Občina
Sevnica skupno z GZ Sevnica nabavila. PGD Sevnica, kot gasilska enota širšega pomena in
osrednje društvo v občini, bo z tem vozilom upravljalo. Občina Sevnica sofinancira nabavo in
najem opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ter Odlokom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sevnica (Ur.l.RS; št. 78/09). (85.230,56 EUR)
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Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

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

4.500 €

Namen in cilj
Pomoči Prostovoljnemu gasilskemu društvu Breg pri nabavi gasilskega vozila.
Stanje projekta
Končan.

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

5.000 €

Namen in cilj
Sredstva so izplačana kot finančna pomoč Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sevnica pri
dograditvi garaž gasilskega doma.
Stanje projekta
Končano.

OB110-21-0025 TRANSFER ZA NAKUP OPREME- KS ZABUKOVJE3.000 €
Namen in cilj
Na programu Varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, smo skladno s sklepom sveta KS
Zabukovje Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trnovec dodelili 3.000,00 EUR sredstev kot
pomoč pri nabavi gasilnega vozila.
Stanje projekta
Končan.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
556.332 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

50 1 .8 8 2 €
68.154 €

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA
13.000 €

Namen in cilj
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
Občina Sevnica navedena sredstva, skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Sevnica, nameni prijaviteljem na javni razpis, katerega namen je
pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine. Cilji
ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih. Obstoječi uredbi
de minimis, pod katero se dodeljujejo sredstva za pokrivanje operativnih stroškov cestnega
tovornega prometa iz odročnih krajev, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje
trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve ukrepa za leto 2021 ni potrebna izvesti.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.
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OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

45.064 €

Namen in cilj
NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
Skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Sevnica občina namenja sredstva za ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
V okviru proračunske postavke 11401 se izvedeta dva podukrepa: Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev in Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Sredstva so namenjena prijaviteljem
na javni razpis, katerega namen je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske
proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu
in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini. Sredstva so namenjena naložbam v lastno
primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Cilj ukrepa je izboljšanje splošne učinkovitosti in
trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem
in preusmeritvijo proizvodnje; izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za
dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije; vzpostavljanje in
izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in
varčevanjem z energijo in vodo.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-19-0043 NADZOR ZA PROJEKTE LAS

10.090 €

Namen in cilj
NADZOR ZA PROJEKTE LAS
V okviru CLLD projektov, ki zajemajo tudi investicijo, je bilo potrebno zagotoviti tudi strokovni
nadzor in koordinatorja za varstvo pri delu, za kar je bilo porabljenih 10.090,15 EUR.
Stanje projekta
V fazi priprave.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB110-07-0306
SEKTORJU

ZAGOT.TEHNIČNE

PODPORE

433.728 €

KMETIJSKEMU
2.000 €

Namen in cilj
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v
kmetijskem in gozdarskem sektorju v okviru ukrepa po pravilniku Pomoč za dejavnosti prenosa
znanja in informiranja. Upravičeni stroški so stroški za izobraževanje, usposabljanje in
informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-07-0307
DOP.DEJ.

NALOŽBE

V

PRED.IN

TRŽENJE

KMET.PROIZV.6.935 €

Namen in cilj
NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV - DOPOLNILNE
DEJAVNOSTI
V skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja občina
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namenja sredstva vlagateljem v okviru razpisa za ukrep Pomoč za naložbe v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji. Cilj
pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški so: stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji, stroški
gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter
nekmetijske dejavnosti na kmetiji in stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in
trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti. Obstoječi uredbi de minimis pod katero se
dodeljujejo sredstva za naložbe v dopolnilo dejavnost, je evropska komisija samodejno
podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023
ni potrebno izvesti.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA
6.000 €

Namen in cilj
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE DRUŠTVOM
Sredstva so namenjena registriranim stanovskim in interesnim združenjem, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije,
ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter
predelave in trženja. Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in
usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na
kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske
proizvodnje. Upravičeni stroški so: stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in
strokovne ekskurzije, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov; stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; stroški strokovnih
gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano z nekmetijskimi dejavnostmi
ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; stroški udeležbe na sejmih, povezanih z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Obstoječi uredbi de
minimis pod katero se dodeljujejo sredstva za pomoč društvom za izvedbo izobraževanj in
usposabljanj, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato
nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potreb.

OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA

3.013 €

Namen in cilj
TRŽNICA SEVNICA
Sredstva se namenjajo za operativno delovanje objekta Tržnica Sevnica. Sredstva so bila
namenjena za čiščenje javnih sanitarij pri NLB v znesku 3.012,65 EUR.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-17-0038 RIBA JE IN

15.308 €

Namen in cilj
RIBA JE IN
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Nosilec projekta Riba je in je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM Sevnica, Društvo kmetic
Sevnica, Društvo kmetic Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvo podeželskih
žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, ribogojsko podjetje Akval d. o. o. z Blance in Občina
Krško. Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
znaša 272.522,50 evrov, predvideni znesek sofinanciranja pa je 199.993,15 evrov. Projekt je bil
zaključen aprila 2021. Vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 148.838,73 EUR, od
navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 105.461,74 EUR. Glavni strošek
projekta je bila prenova prostora v Trškem dvorcu v izmeri 48,16m2. Prenova razstavno turističnega in izobraževalnega prostora je zajemala nove funkcionalne tlorisne zasnove objekta
ter predvsem sanacijo vlage zidov in ometov, temeljev, zamenjavo notranjega stavbnega
pohištva, sanacijo propadlih stropov, zamenjavo in dodelavo obstoječih vodov elektro inštalacij
in novo izvedbo instalacij ogrevanja. V navedenem razstavno - turističnem in izobraževalnem
prostoru se je pripravila tudi razstava. V projektu se je kupilo 10 prenosnih samostoječih
panojev za postavitev ulične razstave v novem delu Sevnice na temo Save in rib. Po Posavju se
je izvedlo 5 izobraževalnih kuharskih delavnic in 8 strokovnih obiskov ribogojnic. Izvedena je
bila tudi promocija projekta. V letu 2021 so stroški projekta znašali 15.308,23 EUR za namene
promocije, pogostitve, izobraževanj in prevozov.
Stanje projekta
Zaključen.

OB110-17-0044 RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH

821 €

Namen in cilj
RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH
Namen projekta Ribe na šolskih krožnikih je bil povečati ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani in
povečati prehrano z ribami in ribjimi izdelki pri učencih, učiteljih, starših in splošno prebivalcih
območja LAS. S tem pa posredno prihaja tudi do razvoja ribogojstva kot pomembne
gospodarske dejavnosti območja LAS, ki jo je potrebno razviti in utrditi, da bi lahko uspešno
delovala na širšem trgu. Vodilni partner Občina Krško in partnerji Ribogojstvo Goričar d.o.o.,
Občina Sevnica, OŠ Jurija Dalmatina, Krško, Vrtec Krško, OŠ Brežice in OŠ Jožeta Gorjupa
Kostanjevica so se združili in skupaj pripravili projekt, ki je na šolske krožnike pripeljal več ribjih
jedi. Projekt je trajal od maja 2019 in se končal maja 2021. Sevniški del projekta je v letu 2019
zajemal izvedbo naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici Ribogojstva Goričar v
Kostanjevici, v letu 2020 je zajemal ureditev učne učilnice na ribogojnici na Lazah ter izvedbo
naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici Laze in v letu 2021 pa je zajemal zaključni
dogodek projekta na ribogojnici Laze. Vrednost sevniškega dela projekta znaša 40.383,54 EUR
z DDV, s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa je bilo v prvi in drugi fazi
projekta v letu 2020 pridobljenih 28.373,82 EUR, v letu 2021 pa še 2.571,25 EUR. V juniju 2021
je bil izveden zaključek projekta z novinarsko konferenco, za kar je bilo porabljenih 821,25 EUR.
Stanje projekta
Zaključen.

OB110-19-0007 Z RIBAMI DO ZDRAVJA

218.151 €

Namen in cilj
Z RIBAMI DO ZDRAVJA
Nosilec projekta Z ribami do zdravja je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM, Akval d.o.o. z
Blance in Športno kulturno društvo Mini kraljestvo. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del so se
na naslovu Podgorica 36, 8290 Sevnica, preuredili nastanitveni prostori v obstoječem objektu
Tončkovega doma. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica. Občina Sevnica je v obstoječi etaži
mansarde objekta Tončkovega doma na Lisci, uredila nastanitvene prostore (5 sob in
samostojni tuš) ter uredila razstavni prostor in prostor za druženje. Kupili so se tablični
računalniki za izvedbo spletne aplikacije za interaktivno iskanje zakladov. V preteklem projektu
se je v občini Sevnica, natančneje na zbirnem centru odpadkov postavila filtrirna postaja, ki
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zbrano olje prečisti, da je lahko uporabno za pogonsko gorivo. V okviru projekta pa se je kupil
še agregat z nadgradnjo delovanja na odpadno jedilno olje, ki je pomemben okoljski vidik.
Skupna vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 248.556,82 EUR z DDV, s strani
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pa bo pridobljenih 117.967,06 EUR. V letu 2021 je
za investicijo bilo že pridobljenih 106.634,20 EUR.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-19-0023 CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ
168.049 €

Namen in cilj
CENTRI INTERPRETACIJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ
V operaciji sodelovanja Centri interpretacije zavarovanih območij so vključeni 4 LASi in sicer:
LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO, LAS POSAVJE, LAS S CILJEM in LAS PRI DOBRIH
LJUDEH 2020. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del so se na naslovu Podgorica 36, 8290
Sevnica preuredili nastanitveni prostori v etaži nadstropja v obstoječem objektu Tončkovega
doma. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica. S predvidenim posegom se je zagotovila
racionalnejša izraba prostorov.
Vrednost projekta za Občino Sevnica v letu 2021 in 2022 znaša 204.374,73 EUR, od
navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 85.506,24 EUR. V letu 2021 so nastali
stroški v znesku 168.049,40 EUR, v letu 2022 pa bodo v znesku 5.815,16 EUR.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-21-0010 ODVODNJAVANJE ARŠKEGA POLJA

13.451 €

Namen in cilj
ODVODNJAVANJE ARŠKEGA POLJA
Pred leti je bila na Arškem polju narejena prva komasacija kmetijskih zemljišč. Na Arškem polju
je velika težava poplavljanja meteornih in zalednih voda, zato se je vzpostavilo odvodnjavanje
meteornih in zalednih voda. Poraba v znesku 13.450,50 EUR je sledila v juliju 2021.
Stanje projekta
Zaključen.

1104 Gozdarstvo

54 . 45 0 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

54.450 €

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

54.450 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 –
ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10-ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZdavNepr, 17/14, 22/14 –odl.
US in 24/15) določa vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. Sem spada investicijsko vzdrževanje
gozdnih poti, dela ki zagotavljajo vzpostavljanje novih cestnih povezav, ohranjanje dobrega
stanja gozdnih cest in preprečevanje zmanjševanja prevoznosti: vzdrževanje vozišča, koritnic in
bankin, vzdrževanje drugih naprav za odvodnjavanje ter manjša popravila naprav in objektov
cestnega telesa.
Vzdrževalna dela na gozdnih cestah se izvajajo na podlagi letne pogodbe med Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije ter Občino Sevnica. Letni
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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
skrbela za realizacijo letnega plana ter pripravila zaključno poročilo o izvedenih delih. Občina
Sevnica je v letu 2021 izvedla investicijsko vzdrževanje gozdnih poti v finančnem obsegu, ki so
bile zakonsko določene ter je zato pridobila namenska sredstva. (54.450,19 EUR)
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

12
PRIDOBIVANJE
ENERGETSKIH SUROVIN

IN

DISTRIBUCIJA
6.100 €

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave
in distribucije nafte in zemeljskega plina
6. 1 00 €
12049001 Oskrba s plinom

6.100 €

OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA

6.100 €

Namen in cilj
PLINIFIKACIJA BOŠTANJA
Predvideva se razširitev plinovodnega omrežja v Boštanju. V letu 2021 je bila izdelana idejna
zasnova za širitev omrežja plinovoda. (6.100 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1.845.554 €
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA

1. 8 11 .8 8 3 €
1.556.014 €
37.488 €

Namen in cilj
PROMETNA SIGNALIZACIJA
Sredstva so bila porabljena za nabavo in vzdrževanje vertikalne in talne prometne signalizacije
na občinskih cestah. Le-ta se obnavlja in postavlja na osnovi evidentiranih potreb ter zakonskih
predpisov. V sklopu urejanja talne prometne signalizacije se urejuje talna signalizacija v okolici
šol in varnih šolskih poti, ureditev parkirnih mest, zaris intervencijskih poti itd. V sklopu
vertikalne prometne signalizacije pa gre za ureditev signalizacije ob cestišču; usmerjevalne in
obveščevalne signalizacije, s katero se zagotavlja varna vožnja v prometu. (37.487,81 EUR).
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.
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OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.
16.784 €

Namen in cilj
GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INVESTICIJE NA CESTNEM PODROČJU
Sredstva so bila porabljena za geološki in gradbeni nadzor pri investicijah na cestnem področju.
(16.784,38 EUR)
Stanje projekta
Izvedeno.

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC34.675 €
Namen in cilj
RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON
V okviru oddelka so bila sredstva namenjena tudi za razvoj komunalne infrastrukture za
opremljanje poslovnih con. Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in
Blance se je na dostopih do poslovnih con, skupaj z investitorji, urejala komunalna javna
infrastruktura. Izdelana je bila dokumentacija v vrednosti 32.138,00 EUR za komunalno
opremljanje v PC Sevnica, PGD in PZI za ureditev izven nivojskega križanja enotirne
železniške proge Trebnje - Sevnica s Hermanovo in Savsko cesto. V znesku 2.536,80 EUR se
je naročilo mnenje ZVKDS o rešitvah projekta, vezano na izdelavo idejnega preizkusa umestitve
novih proizvodnih kapacitet kompleksa podjetja Siliko v prostoru ob Tariškem dvorcu.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-17-0023 REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO
43.615 €

Namen in cilj
REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ
Sredstva so porabljena za izvedbo prestavitve (novogradnje) kapele za potrebe ureditve
križišča regionalne ceste in javnih poti za osnovno šolo ter pokopališče v Šentjanžu, kot
sodelovanje Občine pri začetku investicije MZI-DRSI za ureditev odseka regionalne ceste R3738 Šentjanž-Glino.
Dela so končana. (43.614,76 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

714.260 €

Namen in cilj
KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA
Sredstva so porabljena za plačilo izvajalca, strokovnega nadzora in koordinatorja VZD pri
gradnji nadvoza na Savski cesti ter ukinitvi obstoječega nivojskega prehoda po sklenjenih dveletnih pogodbah.
Dela so potekala po planu in bodo predvidoma končana v letu 2022. (714.259,51 EUR)
Rekonstrukcije in adaptacije (691.643,71 EUR)
Investicijski nadzor (19.565,80 EUR)
Načrti in druga projektna dokumentacija (3.050,00 EUR)
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Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-19-0012 REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UR. PLOČ. V PIJAVICAH
15.000 €

Namen in cilj
REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UREDITVIJO PLOČNIKOV V PIJAVICAH
Sredstva so bila porabljena za naročilo izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo
mostu z ureditvijo pločnikov v Pijavicah. Gre za nadaljevanje sanacije cestišča v Pijavicah.
Ureditev križišča v Pijavicah je bila izvedena v letu 2018, gre za nadaljevanje investicije. Zaradi
obsežnosti izdelave projektne dokumentacije je bila ponudbena vrednost večja, kot so bila
zagotovljena sredstva. Preostala del pogodbene obveznosti bo Občina Sevnica poravnala v letu
2022. (14.999,90 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-19-0020 DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE
8.744 €

Namen in cilj
DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE
Sredstva so porabljena za plačilo izdelave elaborata dejanske rabe zemljišč za javno cestno
infrastrukturo, ki je zakonska obveznost Občine. Elaborat je izdelan in predan v pridobivanje
mnenja Direkcije RS za infrastrukturo.(8.744,08 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-19-0053 SANACIJA LC ŽIROVNICA-RADEŽ

5.000 €

Namen in cilj
SANACIJA LC ŽIROVNICA - RADEŽ
Sredstva so bila porabljena za pričetek izdelave projektne dokumentacije za sanacijo
makadamskega odseka lokalne ceste Žirovnica - Radež. Zaradi ozkosti cestišča so potrebne
razširitve z ureditvijo odvodnjavanja zalednih kot površinskih voda, ureditev brežin ter sanacijo
cestišča z asfaltacijo. Zaradi obsežnosti izdelave projektne dokumentacije je bila ponudbena
vrednost večja, kot so bila zagotovljena sredstva. Preostala del pogodbene obveznosti bo
Občina Sevnica poravnala v letu 2022. (4.999,56 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-20-0015 UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA

102.229 €

Namen in cilj
UREDITEV CESTE PRIMOŽ - HUBAJNICA
Sredstva so bila porabljena za ureditev križišča v Hubajnici ter ureditev ceste v smeri Primoža.
Ureditev je vključevala nadvišanje in razširitev križišča, ureditev odvodnjavanja ter asfaltacija
cestišča. Z ureditvijo se je zagotovila večja preglednost in varnost za vse uporabnike cestišč.
(102.228,95 EUR)
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Stanje projekta
Izvedeno.

OB110-20-0016 UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE

99.962 €

Namen in cilj
UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE
Sredstva so bila porabljena za ureditev in razširitev ceste v naselju Ponikve. Sanirani so bili
večji posedki cestišča, z ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo opornega zidu, razširitvijo cestišča
ter asfaltacijo cestišča. (99.961,75 EUR)
Stanje projekta
Izvedeno.

OB110-20-0017 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA

84.826 €

Namen in cilj
UREDITEV CESTE GRAHOVICA - JABLANICA
Sredstva so bila porabljena za ureditev najbolj poškodovanega dela ceste na odseku od
Grahovice v smeri Jablanica. Na posameznih odsekih cestišč, so bile izvedene globinske
sanacije cestišča, urejena je bila meteorna kanalizacija ter razširitev cestišča z asfaltacijo.
(84.274,86 EUR).
Sredstva so bila namenjena izdelavi tehničnega poročila s popisom del za sanacijo srednjega
odseka ceste Grahovica - Jablanica. (549,00 EUR).
Stanje projekta
Izvedeno.

OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK

92.237 €

Namen in cilj
UREDITEV CESTE BLANCA - POKLEK
Sredstva so bila porabljena za sanacija dela cestišča na odseku lokalne ceste Blanca v smeri
Poklek. Cesta je bila urejena na območju, kjer se je v letu 2020 sanirala nevarna brežina.
Cesta je bila odmaknjena stran od potoka in se je nadvišala, razširila, uredili smo meteorno
odvodnjavanje, sanirali večje posedke cestišča in zamenjali prepust v cestišču. V sklopu
sanacije ceste je bila zaščitena tudi brežina cestišča z varovalno mrežo. (92.237,46 EUR).
Stanje projekta
Izvedeno.

OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

77.741 €

Namen in cilj
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO
Predvidena je izvedba ureditve odseka lokalne Ceste na Dobravo, v dolžini prib. 160 m, iz smeri
Trga svobode do križišča pri OŠ Ana Gale. Predvidena je gradnja mešane in elektro-kabelske
kanalizacije, sanacija podpornih zidov, rekonstrukcija vozišča ter gradnja enostranskega
pločnika. V letu 2021 se je izvedla rekonstrukcija mešane kanalizacije. (77.4740,73 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-20-0029 UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRHČANJE
53.215 €
Namen in cilj
UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL - ŽIGRSKI VRH-ČANJE
Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo dela lokalne ceste Žigrski Vrh - Čanje. Zaradi
velikih posedkov na cestišču je Občina Sevnica naročila izdelavo geološko - geomehanskega
poročila s predlogom sanacije cestišča. Zaradi zelo slabe geološke sestave tal, je sanacija
zahtevala izgradnjo globokih drenaž in stabilizacijo brežine cestišča z železnimi I profili, kar je
znatno podražilo načrtovano sanacijo. V fazi sanacije je bilo ugotovljeno, da je drenaža
izvedena na globini 4,5m, zaradi česar je geolog podal priporočilo, da je asfaltacija smiselna v
letu 2022, ko se bo zemljina posedla in stabilizirala. (53.214,82 EUR)
Stanje projekta
Izvedeno.

OB110-20-0030 INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM

15.213 €

Namen in cilj
INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev nove intervencijske
poti nad bazenom, ki bo tudi dostopna cesta do stanovanjskih objektov. (15.213,40 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0004 SANACIJA MOSTU GRAHOVICA

5.000 €

Namen in cilj
SANACIJA MOSTU GRAHOVICA
Sredstva so bila porabljena za pričetek izdelave projektne dokumentacije za sanacijo mostu
Grahovica. Zaradi dotrajanosti mostu je potrebno pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije
za nov most, z izhodišči zagotoviti prevoznost za vsa vozila ter zagotoviti poplavno varnost
objektov na vplivnem območju. Zaradi obsežnosti izdelave projektne dokumentacije je bila
ponudbena vrednost večja, kot so bila zagotovljena sredstva. Preostala del pogodbene
obveznosti bo Občina Sevnica poravnala v letu 2022. (4.999,56 EUR).
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0005 REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE

3.550 €

Namen in cilj
REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE
Zaradi zagotavljanja večje varnosti cestišča so bila sredstva namensko porabljena za izdelavo
IDZ Rekonstrukcijo ceste z dograditvijo pločnika na LC Boštanj - Vrh - Brezovec. (3.550,20
EUR)
Pričetek izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste na Telčah je načrtovan v letu
2022.
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-21-0011 JP 872952 BLANCA- HŠ 96.97

4.760 €

Namen in cilj
Sredstva porabljena za ureditev ceste JP 872952 BLANCA- HŠ 96.97.
Stanje projekta
Končano.

OB110-21-0012 JP 872971 BLANCA- GRADEC- ČANJE

13.920 €

Namen in cilj
Planirana so porabljena za ureditev z asfaltacijo javne poti Blanca - Gradec Čanje.
Stanje projekta
Končano.

OB110-21-0017 UREDITEV JP CEROV BREG NA LOGU

77.487 €

Namen in cilj
Sredstva so porabljena za gradnjo javne poti Cerov Breg na Logu
Stanje projekta
Končan.

OB110-21-0018 UREDITEV JP JELŠA

1.008 €

Namen in cilj
Sredstva so porabljena za minimalno ureditev javne poti Jelša. Projekt ni bil izveden zaradi
neusklajenosti uporabnikov ceste.
Stanje projekta
Končan.

OB110-21-0021 STRŽIŠČE-ČANJE, GRADNJA PROPUSTA NA JP ŠT
596197
9.852 €
Namen in cilj
Sredstva so porabljena za gradnjo Prousta Stržišče - Čanje.
Stanje projekta
Končan.

OB110-21-0022 PUSTOL-ŠPEC, REKONSTRUKCIJA Z ASF. JP ŠT.
596491
15.304 €
Namen in cilj
Sredstva so porabljena za rekonstrukcijo javne poti z asfaltacijo Pustol - Špec, št. JP 596494.
Stanje projekta
Končan.
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OB110-21-0023 OGRADE-POŽUN, REKONSTRUKCIJA Z ASF. JP ŠT.
596551
14.444 €
Namen in cilj
Sredstva so porabljena za rekonstrukcijo javne poti z asfaltacijo Ograde - Požun, št. JP.
596551.
Stanje projekta
Končan.

OB110-21-0024 BUDNA FRANC-MRZLA PL., REK. Z ASF. JP ŠT. 596321
9.703 €

Namen in cilj
Sredstva so porabljena za rekonstrukcijo javne poti z asfaltacijo Budna Franc- Mrzla Planina, št.
JP 596321.
Stanje projekta
Končan.

13029003 Urejanje cestnega prometa

183.154 €

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD. AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ18.617
€

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za obnovo obstoječih in postavitev novih avtobusnih
postajališč v občini Sevnica, predvsem za potrebe osnovnošolcev. (18.616,72 EUR)
Stanje projekta
Investicija se odvija vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

111.029 €

Namen in cilj
INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN
Sredstva so bila namenjena za izvedbo dodatnih parkirišč v NHM v Sevnici in sicer novo
parkirišče pri objektu Komunala d.o.o. Sevnica.
Del sredstev je bil namenjen za izdelavo projektne dokumentacije za novo parkirišče na začetku
parka v Krmelju (ob lokaciji stare bencinske črpalke). (111.028,60 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
3.865 €

Namen in cilj
PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
V okviru programov za transnacionalno sodelovanje so sredstva namenjena tudi za prijavo na
razpise CLLD, v okviru katerih so sredstva sofinancirana iz Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo, Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje in Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Sredstva v znesku 3.865,00 EUR so bila porabljena za pripravo izrisov in
popisov za projekta Centri interpretacije zavarovanih območij in Z ribami do zdravja.
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Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0001 UREDITEV PARKIRIŠČA LEKARNA - ZD SEVNICA49.644 €
Namen in cilj
UREDITEV PARKIRIŠČA LEKARNA - ZD. SEVNICA
Parkirišče pred Lekarno in ZD Sevnica je bilo zaradi gradnje prizidka ZD Sevnica in sanacije
dela kanalizacije poškodovano. Ob rekonstrukciji kanalizacije na Prvomajski, so bile
poškodovane tudi korenine dreves ob parkirišču. Sredstva so bila porabljena za ureditev
parkirišča in novo hortikulturno ureditev pred Lekarno in ZD Sevnica. (49.643,74 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

13029004 Cestna razsvetljava

72.714 €

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

72.714 €

Namen in cilj
Na javni razsvetljavi v občini Sevnica se vsako leto povečuje potreba po investicijskem
vzdrževanju le te za doseganje določil mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja. Večino
energijsko potratnih svetilk je že zamenjanih. Občina Sevnica je v letu 2021 pospešeno
menjavala neustrezna svetila. (72.713,96 EUR)
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

1306 Telekomunikacije in pošta

33 . 67 2 €

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

33.672 €

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

28.463 €

Namen in cilj
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje Wi-Fi, širitev OŠO omrežja (Podgorje, Tržišče in
Knjižnica Sevnica) in druge aktivnosti na tem področju.
Del sredstev je bil porabljen za vpis sprememb in dopolnitev poteka telekomunikacijskega
omrežja v kataster GJI. (28.463,25 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST

5.208 €

Namen in cilj
PAMETNA LOKALNA SKUPNOST
Sodobne tehnologije omogočajo lokalnim skupnostim realizacijo digitaliziranih pametnih rešitev,
ki izboljšujejo kakovost bivanja in pospešujejo lokalni gospodarski razvoj. S tem se preprečuje
izseljevanje mladih in hkrati ohranja okolje, ki je prijazno tudi za generacije v jeseni življenja.
Občina Sevnica stremi k tovrstnemu razvoju in realizaciji zastavljenih ciljev digitalne
preobrazbe.
Občina Sevnica je v letu 2021 sklenila Konzorcijsko pogodbo št. 1 za izvedbo operacije "
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Implementacija pametnih rešitev in vzpostavitev celovite platforme z namenom vzpostavitve
pametnih mest in skupnosti" 354-149/2021 O 503. (5.208,39 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

14 GOSPODARSTVO

343.955 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
10 5 .9 3 3 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

105.933 €
12.138 €

Namen in cilj
POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
Razpoložljiva sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih
pomoči Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem z
namenom sofinanciranja stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnic pri udeležbi na sejmih.
Sredstva so namenjena promociji izdelkov in storitev malih in srednje velikih podjetij za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica. Obstoječi uredbi de minimis pod katero
se dodeljujejo sredstva za pospeševanje promocije podjetij, je evropska komisija samodejno
podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023
ni potrebno izvesti.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.
63.862 €

Namen in cilj
NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ
Sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih pomoči
Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem za naložbe v
nakup nove opreme in nematerialnih investicij, izvedenih v razpisnem obdobju. Namen ukrepa
je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za
opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in jo tudi dejansko opravlja, ter nakup
nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje). Investicijska vlaganja se nanašajo na
ustanovitev novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali uvajanja novega proizvodnega
oziroma storitvenega programa. Obstoječi uredbi de minimis pod katero se dodeljujejo sredstva
v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, je evropska komisija samodejno podaljšala
obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni
potrebno izvesti.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-18-0025 RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN
POSAVJE
29.471 €
Namen in cilj
RAZVOJ IN PROMOCIJA TURISTIČNE PONUDBE VODILNE DESTINACIJE ČATEŽ IN
POSAVJE
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Vse posavske občine so RRA Posavje v letu 2018 in 2019 sofinancirale izvajanje projekta
''Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje'' v okviru Javnega
razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij.
Občine so sofinancirale stroške plač, posredne stroške in stroške aktivnosti projekta (Sklop
aktivnost: Razvoj turističnih produktov in sklop aktivnosti: Vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij
in digitalna promocija turistične ponudbe). Za čas izvajanja aktivnosti za doseganje trajnosti in
učinkov projekta pa bodo vse občine v trajanju 5 (pet) let po koncu projekta pokrivale še stroške
plače zaposlenega na projektu in stroške aktivnosti za doseganje trajnosti in učinkov projekta.
Občina Sevnica se je, poleg ostalih posavskih občin, priključila projektu E-Gradovi Posavja. Za
navedeno je bilo skupaj porabljenih 29.471 EUR.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-19-0018 INVESTICIJSKI TRANSERI RRA

462 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKI TRANSFERI RRA
Sredstva so bila namenjena tudi pokrivanju stroškov nabave osnovnih sredstev za izvajanja
nalog in programov RRA Posavje, ki se opravljajo v javnem interesu (konto 4323 Investicijski
transferi javim zavodom). Letošnja poraba je znašala 461,95 EUR.
Stanje projekta
V izvajanju.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
23 8 .0 2 3 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

238.023 €

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
103.815 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
Občina Sevnica je konec leta 2014 s strani Planinskega društva Lisca Sevnica brezplačno
pridobila nepremičnine na Lisci in od leta 2015 dalje prihodek iz naslova najemnine Tončkovega
doma ter dodatna proračunska sredstva, namenja za investicijsko vzdrževanje Tončkovega
doma in okolice. V okviru investicijskega vzdrževanja v vrednosti 103.814,93 EUR se je
obnovila kapelica Marije Snežne pri Tončkovem domu, v Tončkovem domu se je izvedla
ureditev avtomatskega javljanja požara in varnostna razsvetljava, v skladu z ugotovitvami pri
pripravi izkaza požarne varnosti so se odpravile manjše pomanjkljivosti, ki so nastale pri obnovi
objekta Tončkovega doma v zadnjih štirih letih, za potrebe skladiščenja se je za najemnika
nabavil novi kontejner, izvedla se je rekonstrukcija dvorišča pri Tončkovem domu, pripravila se
je PID dokumentacija izvedenih del zadnjih štirih let objekta Tončkovega doma, izvedla se je
konstrukcija regala, naročili so se 3D napisi za objekt Tončkovega doma in zaradi posledic
neurja z viharjem in točo avgusta 2020, se je sanirala streha, katere stroški so bili povrnjeni s
strani zavarovalnice.
Stanje projekta
V izvajanju.
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OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU
TURIZMA
41.000 €
Namen in cilj
INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE TURIZMA
Sredstva so se namenila za investicijske transfere v vrednosti 41.000,00 EUR za razvoj
kolektivne blagovne znamke, programsko opremo in materialno poslovanje ter opremo novih
prostorov Turistično informacijskega centra.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-16-0048 POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME

14.636 €

Namen in cilj
POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME
Občina Sevnica je posodobila postajališče za avtodome pod sevniškim gradom v znesku
14.635,91 EUR. Postavil se je nov stebriček za priključke za elektriko in vodo ter podstavek za
izpraznjevanje WC kasete ali rešetke. Glede na to, da je stebriček ogrevan, bo v uporabi celo
sezono. Stebriček sprejema kovance in tako nudil plačljive storitve elektrike in vode za potrebe
avtodomarjev. Cena dobave in oskrbe z električno energijo in vodo je enotna po celotni Sloveniji
in širše, omogoča pa se tudi nastavitev drugačnih cen oskrbe. Plačilo oskrbe je prihodek
proračuna Občine Sevnica.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-20-0006 ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA
LISCI
78.572 €
Namen in cilj
ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI
Občina Sevnica je izvedla energetsko sanacijo Tončkovega doma na Lisci v vrednosti
78.571,71 EUR. Obnova je obsegala: sanacijo obstoječega objekta z obnovo celotnega
zunanjega ovoja stavbe, vključno z zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo toplotno izolacijske
fasade in izvedbo toplotne izolacije stropov, kolenčnih sten ter čelnih zidov mansarde ter
obnovo kompletne kotlarne z zamenjavo obstoječega kotla s kotlom na lesne palete, vgradnjo
zalogovnikov za palete in sanitarno vodo s potrebnimi ustreznimi razvodi in razdelilci.
Stanje projekta
Zaključen.
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15
VAROVANJE
DEDIŠČINE

OKOLJA

IN

NARAVNE
685.919 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
64 1 .3 5 1 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD

38.381 €
4.323 €

Namen in cilj
OBNOVITVENE INVESTICIJE- CEROD
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture med
občinam družbenicam in podjetjem Cerod iz leta 2010 ter letnega potrjenega poslovnega plana
podjetja, so definirane obnovitvene in razširitvene investicije na Cerod-u. Obnovitvene
investicije na področju odpadkov se financirajo iz najemnine in jih vodi podjetje Cerod.
(4.323,35 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA

32.995 €

Namen in cilj
ZBIRNI CENTER SEVNICA
Zbirni center za ravnanje z odpadki v Sevnici deluje že vrsto let. V tem času je bila zgrajena
nova dostopna cesta mimo Mercator centra na Savski cesti in nov manipulacijski prostor, s
katerimi je omogočeno občanom prijaznejše sprejemanje vseh vrst odpadkov. Sredstva so bila
namenjena za vzdrževanje zbirnega centra za odpadke Sevnica in ureditev ekoloških otokov po
občini. (32.995 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-20-0013 VARUJ O(KO)LJE

1.062 €

Namen in cilj
VARUJ OKOLJE
V okviru projekta Varuj o(ko)lje so Občina Sevnica, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica,
Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.,
Kostak d.d. ter Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. kandidirali za nepovratna sredstva na
Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na
območju LAS Posavje v letu 2020. Namen operacije je zmanjševanje obremenitve okolja in
naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem, bolj čisto in zdravo okolje, zagotavljanje ekološke
osveščenosti, inovativno reševanje in oskrba okolja v primeru naravnih nesreč ter s tem dvig
kvalitete življenja prebivalcev na celotnem območju LAS Posavja. Občina Sevnica je v okviru
projekta v drugi polovici leta 2021 izvedla informiranje in obveščanje javnosti v znesku 1.062,28
EUR.
Stanje projekta
V izvajanju.
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo

602.970 €

OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

187.382 €

Namen in cilj
CENOVNA SUBVENCIJA - ČN
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na
osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - čiščenje
komunalne odpadne vode, katerega je Občinski svet sprejel junija 2020, so vrednosti
subvencije usklajene med Občino in Komunalo. (187.381,83 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA

164.196 €

Namen in cilj
OBNOVITVENE INVESTICIJE - KANALIZACIJE
Sredstva so namenjena za vzdrževanje kanalizacijskih sistemov na območju občine Sevnica.
Sekundarna kanalizacija v mestu Sevnici in Boštanju, ki se priključuje na primarni kanal do
centralne čistilne naprave Sevnica, je na nekaterih delih dotrajana in poddimenzionirana, zato
so potrebna večja vzdrževalna dela. Za ta namen je potreba po rekonstrukciji sekundarne
kanalizacije v Boštanju in Sevnici. Sredstva so povečana zaradi predvidenega začetka obnove
kanala na trasi Bowling - Policija - Kvedrova. (164.196,13 EUR)
Stanje projekta
Investicija se odvija vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA

186.262 €

Namen in cilj
CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na
osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - odvajanje
komunalne odpadne vode, katerega je Občinski svet sprejel junij 2020, so vrednosti subvencije
usklajene med Občino in Komunalo. (186.261,96 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI

5.000 €

Namen in cilj
AŽURIRANJE KATASTRA GJI
Sredstva v proračunu so namenjena za ažuriranje baze podatkov katastra gospodarske javne
infrastrukture na področju vodooskrbe in kanalizacije v občini Sevnica. (5.000 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

48.037 €

Namen in cilj
OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN
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Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje čistilnih naprav. Na centralni čistilni napravi Sevnica
so po času obratovanja potrebna večja vzdrževalna dela na sistemu dehidracije blata in za
izvedbo predčiščenja na RČN Studenec. (48.037,46 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-17-0026 ODV, IN ČIŠČ. OD, VODE V P. S. SAVE-OBČINA
SEVNICA
12.093 €
Namen in cilj
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V SEVNICI
Na sekundarnem kanalizacijskem omrežju Sevnice je predvidena izgradnja manjkajoče
kanalizacije in sanacija obstoječega omrežja ter objektov. Občina Sevnica je za projekt pridobila
evropska nepovratna sredstva. Projekt se bo tako financiral iz Operativnega programa za
izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v
vodni sektor. V letu se 2021 so bila sredstva namenjena za izdelavo investicijskega programa in
izdelavo PZI projektne dokumentacije. (12.093 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

44 . 56 8 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

44.568 €

OB110-21-0002 OBVODNE UREDITVE OB SEVNIČNI

44.568 €

Namen in cilj
OBVODNE UREDITVE OB SEVNIČNI
Ob protipoplavnih ureditvah Sevnične v Šmarju - I. faza, ki se izvajajo in katerih investitor je
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Občina Sevnica pa soinvestitorka za
izdelavo projektne dokumentacije, se je izkazala smiselnost in nujnost izvedbe nekaterih
ureditev na področju prometne infrastrukture na območju posegov, ki niso predmet investicije
povečanja poplavne varnosti, temveč prometne varnosti in izboljšanja stanja prometne
infrastrukture v naselju oziroma upravljanju Občine.
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za dograditev pločnika ob Planinski cesti, v dolžini 100
m z javno razsvetljavo. (35.013,74 EUR)
Planirana sredstva so bila porabljena za pripravo potrebne projektne dokumentacije. (9.553,82
EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.
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16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
IN
STANOVANJSKO
KOMUNALNA
DEJAVNOST
1.733.277 €

1602
Prostorsko
administracija

in

podeželsko

planiranje

in

54 . 48 4 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

19.167 €

OB110-07-0074 URBANIZEM

19.167 €

Namen in cilj
URBANIZEM
Na področju urbanističnega načrtovanja namenjamo proračunska sredstva za izdelavo
strokovnih podlag (študij, elaboratov, idejnih zasnov in rešitev), namenjenih za pripravo
projektov in prostorskih ureditev, ki jih moramo v tekočem letu izdelati v postopkih priprave
izvedbenih prostorskih aktov. Izdelava je potrebna v postopku priprave prostorskih aktov in
projektov zaradi zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora in mnenjedajalcev.
Občina naroča izdelavo strokovnih podlag tudi za potrebe širitve dejavnosti posameznih podjetij
v občini s področja umeščanja v prostor in s tem nadaljnjega razvoja in zagotavljanja novih
delovnih mest, ter podlage za urejanje stanovanjskih območij in družbene infrastrukture.
(19.166,84 EUR)
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno oz. se prilagaja zahtevam v postopkih priprave prostorskih
aktov.

16029003 Prostorsko načrtovanje

35.317 €

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA

12.200 €

Namen in cilj
OPN OBČINE SEVNICA
V Uradnem listu RS, št. 35/18 z dne 25.5.2018, je bil objavljen sklep župana o pričetku priprave
tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica.
Z javnim pozivom smo zbrali cca. 340, obdelanih pa je bilo v postopku cca. 540 razvojnih
pobud, ki so bile vrednotene v skladu z navodili prostorske zakonodaje in le pozitivno ocenjene
vključene v postopek tretjih rednih sprememb OPN. Vse prejete pobude smo digitalizirali z
ustrezno programsko opremo, kar je izdelovalcu, po prejemu podatkov, omogočilo takojšnje
nadaljevanje dela na vrednotenju posameznih pobud.
V začetku decembra 2018 je bil zaključen postopek izbora izdelovalca tretjih sprememb OPN in
z njim podpisana pogodba.
Sredstva v navedenem znesku so bila v letu 2019 namenjena za plačilo dela pogodbenih
obveznosti, preostanek plačil izdelovalcu pa se izvede po situacijah do zaključka in sprejema
sprememb in dopolnitev OPN 3 in predaji končnega akta v predpisani obliki.
V septembru 2019 smo oddali vlogo za izdajo prvih mnenj k osnutku OPN, po prejemu mnenj in
izvedenih uskladitvah z nosilci urejanja, bo v pomladnih mesecih okviroma izvedena javna
razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN.
Tridesetdnevna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN 3 je potekala v jesenskih
mesecih 2020, v decembru 2020 je občinski svet v 1. obravnavi obravnaval dopolnjen osnutek
prostorskega dokumenta in se opredelil do stališč in pripomb javnosti z javne razgrnitve.
V letu 2021 so bila s 23.12.2021, ko smo prejeli še zadnje pozitivno mnenje MKGP k predlogu
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SD OPN 3, s tem so bili izpolnjeni vsi pogoji za izdelavo usklajenega predloga SD OPN 3.
(12.200,00 EUR)
Stanje projekta
Postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN 3 je v izvajanju, v septembru in oktobru 2019
pridobivamo prva mnenja nosilcev urejanja prostora k osnutku prostorskega akta.

OB110-19-0008 OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD
13.429 €

Namen in cilj
OPPN STANOVANJSKA SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI - ZAHOD
Sredstva so namenjena za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjsko pozidavo ob Drožanjski cesti - zahodni del, v območju nad
obstoječo
stanovanjsko pozidavo.
Območje je namenjeno gradnji eno in dvo-stanovanjskih stavb s spremljajočimi objekti za
potrebe območja, ki naj z obstoječim stanovanjskim območjem na vzhodni strani tvori
funkcionalno povezano in urbanistično skladno prostorsko območje. Skladno s preverjenimi in
ugotovljenimi potrebami je treba v območju zagotoviti preskrbo s storitvenimi dejavnostmi (npr.
lokalna trgovina za osnovno preskrbo). V območju se uredi osrednja odprta javna površina za
potrebe druženja in preživljanja prostega časa.
Razlogi za pripravo OPPN so v prejetih pobudah in izkazanih razvojnih potrebah pobudnikov:
Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Osnovne šole Ana Gale Sevnica in Občine
Sevnica.
Poleg eno in dvostanovanjske gradnje, je na delu območja predviden tudi sklop umestitve
primernih kapacitet za različne ciljne skupine starejših v občini Sevnica (širitev kapacitet za
institucionalno varstvo starejših oseb – dom 4. generacije, medgeneracijskega centra v
neposredni povezavi na območje doma upokojencev in gradnja oskrbovanih stanovanj), na delu
območja OPPN pa se predvideva izgradnja javnega objekta – osnovne šole s posebnimi
potrebami ali druge vzgojne ustanove predšolskega varstva. DUO Impoljca se sooča z vse
večjim problemom zagotavljanja zadostnih in ustreznih kapacitet za institucionalno varstvo
starejših oseb. V obstoječih starejših objektih standardi bivanja niso v skladu z veljavnimi
normativi, zato je nujen pristop k tehnološkim izboljšavam in zagotavljanju novih nastanitvenih
kapacitet.
V letu 2019 smo pridobili geodetski načrt območja OPPN, v novembru 2019 je izbran izvajalec
Zavod za raziskavo konstrukcij in materialov iz Ljubljane (ZRMK) pričel s kompleksno izvedbo
geoloških in hidrogeoloških raziskav območja.
Rezultati študije ZRMK in Geološkega zavoda Slovenije kot podizvajalca, pridobljeni v aprilu
2020 so podali pogoje in usmeritve za določitev sistema kontroliranja, zbiranja in odvajanja
podzemnih ter padavinskih voda, kontrolo eventualne plazljivosti temeljnih tal in pogoje za
temeljenje objektov. Nadzor stanja podzemnih voda bomo na podlagi vrtin izvajali še do leta
2022.
Po izboru izdelovalca OPPN smo v 2020 pridobili zasnovo posegov v prostor, ki je usklajena z
izsledki geoloških raziskav, pridobljena so bila mnenja o ustreznosti načrtovanih posegov na
podlagi izhodišč Občine, ter odločba Ministrstva za okolje in prostor, da za načrtovane posege z
OPPN ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.
V letu 2021 smo pridobili rezultate predhodnih arheoloških raziskav območja OPPN, izveden je
bil javni posvet z zainteresirano javnostjo pri oblikovanju izhodišč, izdelan je IDP zasnove
elektrifikacije območja. V nadaljevanju je bil izdelan osnutek OPPN, ki je bil posredovan
nosilcem urejanja prostora za izdajo prvih mnenj. (13.429,15 EUR)
Stanje projekta
Smo v postopku priprave.
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OB110-19-0036 ZN IC SEVNICA-ŠMARJE

5.400 €

Namen in cilj
ZN IC SEVNICA - ŠMARJE
Na območju, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta, je v veljavi Odlok o
zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16,
17/16, 9/17, 17/17, 69/17 in 59/17)(v nadaljevanju: ZN).
Z OPN je obravnavano območje, ki se nahaja v industrijski coni v osrednjem delu mesta
Sevnica med železniško progo Ljubljana – Dobova in Sevnica – Trebnje, ter reko Savo na
jugozahodni strani območja, opredeljeno kot enota urejanja prostora (EUP) z oznako SE42.pin.
Podrobnejša namenska raba območja SD ZN 9 je pretežno opredeljena kot površine
gospodarske cone (IG), v manjšem obsegu pa kot osrednje območje centralnih dejavnosti (CU).
Z uveljavitvijo OPN ja na navedeni EUP ostal v veljavi zazidalni načrt z vsemi spremembami in
dopolnitvami.
Ker veljavni prostorsko-izvedbeni akt na skrajnem severozahodnem delu v območju ne definira
natančno novih posegov, pojavile pa so se potrebe po umestitvi novih objektov in dodatnih
programov v okviru razvoja obstoječih dejavnosti, kar je izkazano s potrebami in pobudami
družbe Tanin d.d. in lastnikov zemljišč v tem območju, se je Občina Sevnica odločila, da za
predvideno območje pristopi k pripravi sprememb in dopolnitev ZN.
Na podlagi prejetih pobud ter izdelanih idejnih zasnov, želi Občina s spremembo prostorskega
akta omogočiti racionalno in namensko izrabo obstoječega stavbnega zemljišča za gradnjo
objektov glede na izkazane potrebe posameznih pobudnikov.
Za del območja IV. je bila v postopku priprave sprememb in dopolnitev za umestitev avtomatske
ročne avtopralnice v letu 2017 izdelana za celotno območje IV. strokovna podlaga, ki je
situativno prikazala razvoj preostalega dela območja z umeščanjem cestne infrastrukture in
stavb ter rezervacijo prostora za umestitev nadvoza preko železniške proge Sevnica – Trebnje,
z novo cestno navezavo na območje industrijske cone Sevnica.
Postopek je bil začet v 2019, v 2020 so bile izdelane dodatne vizualizacije prostora na podlagi
zahteve Ministrstva za kulturo, pridobljena so bila mnenja nosilcev urejanja prostora in izvedena
je bila javna razgrnitev dopolnjenega osnutka.
Prostorski akt je bil sprejet na seji občinskega sveta v začetku leta 2021 in objavljen v Uradnem
listu RS, št. 61/21). (5.400,00 EUR)
Stanje projekta
Po pridobitvi geodetskega načrta, izhodišč za pripravo odloka in zasnove umestitve ter
identifikacijske številke prostorskega akta, ki jo dodeli Ministrstvo za okolje in prostor, smo
oktobra z vlogo pozvali nosilce urejanja prostora, da izdajo mnenje o verjetnosti pomembnejših
vplivov plana na okolje in konkretne smernice v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo.
K prostorskemu aktu so pridobljena 2. mnenja nosilcev urejanja prostora, obravnava in potrditev
akta je predvidena na seji občinskega sveta v marcu 2021.

OB110-20-0020 OPPN ZD IN LEKARNA

4.288 €

Namen in cilj
OPPN ZD IN LEKARNA
V letu 2021 smo na podlagi pobud ZD Sevnica in lekarne Sevnica, po zagotavljanju dodatnih
poslovnih površin za izvajanje dejavnosti, ki so potrebne zaradi nemotenega delovanja
poslovnih subjektov, pristopili k izdelavi sprememb in dopolnitev veljavnega prostorskega akta.
S sprejemom sprememb akta, bodo zagotovljene možnosti za projektiranje, pridobitev
gradbenih dovoljenj in gradnjo. (4.288,30 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.
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1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

1. 1 91 .5 6 7 €
1.087.991 €
9.978 €

Namen in cilj
OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA
Sredstva so porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, načrtov za namen povezovanja
vodovodov in izdelavo študije za nove vodne vire v občini Sevnica. (9.770,70 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

262.340 €

Namen in cilj
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA
Leta 1999 je bila sprejeta na Občinskem svetu "Študija dolgoročne oskrbe s pitno vodo občine
Sevnica". Osnovna usmeritev Študije je bila: izvedba novih vrtin za oskrbo s kvalitetno pitno
vodo in povezovanje obstoječih vodovodnih sistemov. Značilnost takratne vodooskrbe v Občini
Sevnica je bila izredna razpršenost vodovodnih sistemov.
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za povezovanje, vzdrževanje, rekonstrukcije in
adaptacije na javnih vodovodnih sistemih v skladu s potrebami in razpoložljivimi proračunskimi
sredstvi, predvsem na območju KS Blanca in KS Krmelj. (262.340,48 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA734.818 €
Namen in cilj
HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA
Občina Sevnica je pričela z gradnjo projekta javnega vodovodnega sistema pod imenom
Hidravlične izboljšave v občini Sevnica. Projekt se financira iz Operativnega programa za
izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020. Izvedba projekta se nadaljuje po terminskem
planu in bo zaključena 2023. Namen projekta je povezati 10.000 uporabnikov na en javni
vodovodni sistem v občini Sevnica za kar bo potrebno izgraditi preko 20 km vodovodnih vodov.
Rekonstrukcije in adaptacije 707.780,00 EUR
Investicijski nadzor 7.187,80 EUR
Načrti in druga projektna dokumentacija 19.850,00 EUR
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0003 NOVI VODNI VIRI SEVNICA

80.855 €

Namen in cilj
NOVI VODNI VIRI SEVNICA
Občina Sevnica vseskozi išče nove vodne vira zaradi nemotenega zagotavljanja oskrbe s pitno
vodo. V letu 1999 je bila izvedena in potrjena na občinskem svetu Študija dolgoročne preskrbe
s pitno vodo za občino Sevnica, ki predvideva iskanje novih vodnih vrtin in povezovanje
obstoječih in novih vodovodnih sistemov v omrežja.
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Z Geološkim zavodom Slovenije že mnogo let sodelujemo glede iskanja novih vodnih virov. Za
leto 2021 so bila sredstva porabljena za izvedbo nove vodne vrtine na območju Dolnjega
Brezovega. (80.855,30 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

65.120 €

OB110-19-0030 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ
43.672 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE VEŽIC IN POKOPALIŠČ
Občina Sevnica je v letu 2021 izvedla naslednja investicijsko vzdrževalna dela: na objektu
mrliške vežice Gabrijele (prenova kuhinje),
v Loki pri Zidanem Mostu (izvedba kamnoseških del in montaža tlaka pod pokritim platojem) ter
ureditev prostora za raztros pepela na pokopališču v Boštanju.
Sanacija objekta mrliške vežice v Sevnici zaradi posedanja in plazenja terena ter nakup
kuhinjske niše za mrliško vežico Studenec se nista izvedli zaradi premalo zagotovljenih
sredstev glede na pridobljene ponudbe.
Stanje projekta
Občina Sevnica bo opravljenih ogledih pridobila popise in izbrala izvajalca del.

OB110-20-0004 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

13.433 €

Namen in cilj
IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK
Novogradnje
Občina Sevnica je v letu 2021 skupaj z Elektrom Celje d.o.o. izvedla prestavitev TP postaje na
Velikem Cirniku.
Gradbenega dovoljenja za izgradnjo mrliške vežice Veliki Cirnik Občina Sevnica še ni prejela,
zato se izbor izvajalca ter dela niso začela.
Načrti in druga projektna dokumentacija
V letu 2021 se je plačala dokumentacija za prestavitev TP postaje.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-20-0005 IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V
TRŽIŠČU
8.015 €
Namen in cilj
IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU
Novogradnje
Občina Sevnica je v letu 2021 planirala po pridobljenem gradbenem dovoljenju (rok za izdelavo
DGD in PZI dokumentacije je konec marca 2021) izbrati izvajalca izgradnje žarnega zidu na
pokopališču v Tržišču ter dela zaključiti do konca leta 2021. Postopek izdaje gradbenega
dovoljenja se je zaradi vključitve stranskih udeležencev podaljšal. Upravna enota Sevnica
gradbenega dovoljenja še ni izdala.
Načrti in druga projektna dokumentacija
Za izgradnjo žarnega zidu je bila na Upravno enoto Sevnica oddana vsa dokumentacija za
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gradbeno dovoljenje, zato je strošek slednje plačan.
Stanje projekta
V pripravi.

16039003 Objekti za rekreacijo

23.537 €

OB110-19-0027 OBJEKTI ZA REKREACIJO

23.537 €

Namen in cilj
OBJEKTI ZA REKREACIJO
Zaradi vse večje ozaveščenosti zdravega sloga življenja, na območju občine Sevnica, je
potrebno zagotoviti infrastrukturo in pripadajočo urbano opremo. (23.537,18 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
Nasproti gostišča Janc na Studencu je bila postavljena kolesarnica ter pipa za vodo. Klopi so
nameščene na igrišče poleg igral.
Na Dolnjem Brezovu ob igrišču so postavljena stojala za kolesa.
Ob avtobusni postaji na Jablanici je postavljena solarna svetilka.
Na Logu ob pešpoti so nameščene 4 klopi in 2 na pokopališču.
V Krmelju se je na tenis igrišču zamenjala razsvetljava, ki bo omogočala igranje tenisa v noč.
Na Škovcu ob kozolcu je Občina Sevnica postavila dve solarnih svetilki.
Na Okroglicah, Razborju in zaselku Lisce je Občina Sevnica postavila 3 oglasne kozolčke.
Stanje projekta
V izvajanju.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

14.919 €

OB110-20-0027 NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN14.919 €
Namen in cilj
NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
V letu 2021 je bil kupljen snežni plug z dodatno opremo in posipalnik. (14.919,10 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

47 . 10 7 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

47.107 €

OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ

47.107 €

Namen in cilj
OBNOVA STANOVANJ
Za potrebe celovite prenove posameznih stanovanj v lasti Občine Sevnica so se v postavki
uporabljala sredstva za investicijsko prenovo stanovanj na področju celotne občine Sevnica,
predvsem pa na območju Krmelja. Predhodno je bil izdelan tudi projekt za izvedbo in fazno
prenovo starejšega objekta na področju Krmelja. V letu 2021 se je izvedla prenova praznega
stanovanja v pritličju v objektu Krmelj 20. V letu 2022 se bo prenova nadaljevala. (47.106,63
EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno
dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 44 0 .1 1 9 €
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

113.772 €

OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV

81.030 €

Namen in cilj
RUŠENJE OBJEKTOV
Občina Sevnica je v letu 2021 izvedla rušitve nekaterih starejših objektov. Dela so se izvajala z
dolgoročnim namenom ureditve in zagotovitve večje preglednosti cest in priprave zemljišč za
nadaljnje posege v prostor. Zaradi potreb so se izvedle rušitve na področju Velike Cirnika in
Tržišča (vila in stara šola) Za namene rušitev je bilo potrebno izdelati dodatne projekte za
izvedbo ter pridobiti ustrezna soglasja, delno pa je bilo prestavljeno tudi elektro omrežje zaradi
napajanja ostalih delov Tržišča. (81.030,08 EUR)
Stanje projekta
Izvedba v letu 2021.

OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.
32.741 €

Namen in cilj
OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOMUNALNO OPREMLJANJE
V letu 2017 je Občinski svet sprejel program komunalnega opremljanja za stanovanjski del v
območju OPPN Sveti križ v Boštanju. Sredstva v letu 2021 so bila namenjena za nadaljnjo
izvedbo povezovalne ceste, kanalizacijskega sistema za odvod odpadne in meteorne vode ter
vodovodnega sistema iz predvidenega stanovanjskega območja. (32.741,46 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

16069002 Nakup zemljišč

326.347 €

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ

326.347 €

Namen in cilj
DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI
Ob sklenitvi pogodb o ustanovitvi služnostnih pravic za projekte izgradnje javne infrastrukture
mora Občina plačati tudi potrebne odškodnine zaradi posegov na zemljišča, in sicer Republiki
Sloveniji, Direkciji RS za vode. Občina Sevnica je na podlagi sporazuma z Republiko Slovenijo,
Direkcijo RS za infrastrukturo plačnica odškodnin oziroma nadomestil ob rekonstrukciji
regionalne ceste Tržišče - Hotemež.
NAKUP ZEMLJIŠČ
Na tej postavki so se zagotovila sredstva za nakupe zemljišč ob odmerah cest, ko se urejajo
neurejena dejanska stanja s katastrom ali ob investicijskih posegih.
Iz te postavke so bili izvedeni tudi naslednji nakupi:
- nakup oziroma menjava zemljišč v območju nadvoza čez trebanjsko železnico na Savski cesti,
- nakup zemljišč za infrastrukturo na območju OPPN sveti Križ,
- nakup zemljišča pri ZP Krmelj - Inkos d.o.o. Sevnica,
- nakup objekta Veliki Cirnik 2,
- nakup objekta zaradi ureditve javne poti v Podborštu.
- nakup zemljišč na Čanju (razširitev cestnega telesa lokalne ceste) ter
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- nakup objekta Tržišče 31 s pripadajočim zemljišč (plačilo prvi obrok).
Stanje projekta
V pripravi.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

322.750 €

1702 Primarno zdravstvo

16 . 25 0 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

16.250 €

OB110-19-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV

10.053 €

Namen in cilj
NAKUP DEFIBRILATORJEV
Občina Sevnica je v letu 2021 nadaljevala s širjenjem javne mreže defibrilatorjev na lokacijah, ki
je predhodno uskladila z Zdravstvenim domom Sevnica glede na dostopnost oziroma pokritost
posameznih območij z že obstoječo mrežo defibrilatorjev. Občina je v letu 2021 nabavila štiri
nove defibrilatorje z ogrevanimi omaricami.
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
Občina Sevnica je že drugo leto zapored izvedla participativni proračun "Sobivam, sodelujem,
soodločam". Komisija, imenovana s sklepom župana, je vse prejete vloge obravnavala in
odobrila nakup defibrilatorjev na Artu, Jablanici (Novi grad) in na Logu. Vsi defibrilatorju so se
vključili v javno mrežo.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

OB110-21-0043 NAKUP SISTEMA NMP3000

6.198 €

Namen in cilj
NAKUP SISTEMA NMP 300:
Občina Sevnica se je prijavila na javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2021 in dobila odobrena sredstva v višini 4.064 EUR za
nakup programa za sledenje in dispečiranje v Zdravstvenem domu Sevnica. Razliko v višini
2.133,60 EUR je zagotovila Občina.
Stanje projekta
Končan.

1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
OB110-20-0021
PROGRAMOV

NAKUP

PROSTOROV

30 6 .5 0 0 €
306.500 €

ZA

IZVAJANJE

ZDR.

306.500 €

Namen in cilj
Občina Sevnica je za potrebe izvajanja zdravstvenih programov Zdravstvenega doma Sevnica
kupila potrebne prostore Mercatorja (bivši Cenko), ki bodo služila za izvajanje zdravstvenih
programov in tudi za druge socialne ter družbene programe.
Stanje projekta
V pripravi.
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18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

IN

NEVLADNE
296.727 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

46 . 94 7 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina
OB110-20-0009
SEVNICI

UREDITEV

BRIVSKO

46.947 €

FRIZERSKEGA

SALONA

V

44.039 €

Namen in cilj
Brivsko frizerski salon Kreutz v starem mestnem jedru Sevnica je opredeljen kot kulturni
spomenik lokalnega pomena, sedaj v lasti Občine Sevnica. V letu 2021 je podjetje Gnom d.o.o.
ob sodelovanju Posavskega muzeja Brežice izvedlo konservatorsko restavratorske posege na
opremi brivsko frizerskega salona, vhodnih vratih in izložbeni vitrini, tlakih in stenah ter izdelalo
inventarno knjigo, v skupni vrednosti 37.684,58 EUR. Dela so bila izvedena na podlagi izdanih
kulturno-varstvenih pogojev in soglasja ZVKDS OE Celje, ki je dela tudi nadzorovala. Na novo
je bilo potrebno urediti tudi električne inštalacije ter ogrevanje prostora. S tem projektom se je
Občina Sevnica javila na razpis Ministrstva za kulturo, na katerem je bila uspešna in za ta
namen prejela 17.601,42 EUR.
Stanje projekta
Projekt je v fazi izvajanja.

OB110-21-0008 REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVEGA DOMA

2.908 €

Namen in cilj
Za objekt v starem mestnem jedru, ki je tudi opredeljen kot kulturni spomenik lokalnega
pomena, je Občina Sevnica v letu 2005 naročila in pridobila Poročilo o preiskavah materialno
tehničnega stanja in analizi potresne odpornosti objekta Slomškov dom v Sevnica. Pred
dejansko obnovo in rekonstrukcijo objekta, je ZVKDS OE Celje zahteval še opravljeno revizijo
tega poročila, na osnovi katerega bo izdal nadaljnje kulturno-varstvene pogoje in soglasje za
posege na objektu.
Sredstva so bila namenjena za pripravo izvedenskega izvida že pripravljenega statičnega
poročila.
Stanje projekta
Projekt je v fazi izvajanja.

1803 Programi v kulturi

53 . 62 8 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

237 €

OB110-18-0022 BIBLIOBUS

237 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje, vezano na sam bibliobus.
Stanje projekta
Projekt je končan.
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18039002 Umetniški programi

33.199 €

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE
KULTURE
33.199 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objektov, ki jih ima v upravljanju
KŠTM Sevnica. V letu 2021 so bila sredstva namenjena za ureditev elektroinštalacij ter sanacijo
tal v Lutrovski kleti, za nakup naprave za razvlaževanje na gradu Sevnica, za delno ureditev
Grajske kavarne ter za sanacijo vodnega zbiralnika na Ajdovskem gradcu.
Stanje projekta
Projekt je izveden.

18039005 Drugi programi v kulturi

20.192 €

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
6.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za redno investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v Knjižnici
Sevnica in izposojevališču v Loki pri Zidanem Mostu. Knjižnica za vsako tekoče leto izrazi
potrebe, kaj je nujno potrebno za vzdrževanje objekta.
V letu 2021 so bila sredstva za investicijsko vzdrževanje porabljena za nakup strežnika.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oziroma po potrebi.

OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE

14.192 €

Namen in cilj
Sredstva so porabljena za izdelavo kuhinje, nabavo hladilnikov in jedilnega pribora za prostore
AKŽ Tržišče.
Stanje projekta
Končano.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ

19 6 .1 5 2 €
196.152 €
4.504 €

Namen in cilj
Nastali odhodki so bili namenjeni za izdelavo tlakov o objektu Češnjice, kitanje in beljenje na
objektu Češnjice ter dobava in montaža vrat.
Stanje projekta
Končano.

OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAV

5.661 €

Namen in cilj
NAKUP FITNES NAPRAV
V preteklih letih so se na več lokacijah (Sevnica, Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu)
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uredile zunanje fitnes naprave, s strani posameznih krajevnih skupnosti oz. krajev pa je interes,
da se nekaj zunanjih fitnes naprav uredi tudi na drugih lokacijah. Občina bo v skladu z
možnostmi sledila potrebam po celotni občini.
V sklopu PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA so bila v letu 2021 postavljene zunanje fitnes
naprave na Češnjicah.
Stanje projekta
Projekt je izveden.

OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO

153 €

Namen in cilj
Za namen posodobitve otroškega igrišča smo nabavili novo otroško igralo.
Stanje projekta
Zaključen.

OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE
ŠPORTA
27.445 €
Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objektov na športnem
področju, ki so v upravljanju KŠTM Sevnica in sicer za nakup kontejnerja za opremo pri
Športnem domu Sevnica ter za nakup bazenskega sesalca.
Stanje projekta
Projekt je izveden.

OB110-16-0037 INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN
OBJEKTOV
155.699 €
Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME
Občina Sevnica v sklopu investicijskega vzdrževanja športne opreme sledi potrebam, ki
nastajajo pri izvajanju športnih dejavnostih na igriščih in ostalih športnih površinah v Občini
Sevnica. V letu 2021 je bila v parku ob reki Savi postavljena velika skakalna blazina ter
zamenjano polomljeno vzmeteno igralo z novim. Obstoječe športno igrišču v Florjanski ulici je s
položitvijo umetne trave postalo multifunkcijsko igrišče, ki zagotavlja tudi možnost igranja tenisa.
Na tem istem igrišču sta bila postavljena dva nova koša, travnati del roba igrišča ima vgrajeno
novo gumeno zaščito, pred njegovim vhodom pa je bilo na novo postavljeno otroško igrišče. Za
nemoteno vadbo na nogometnem igrišču z umetno travo na Drožanjski cesti sta bila nabavljena
dva nova prenosna gola za trening. V prizidku za borilne in rekreacijske dejavnosti k telovadnici
OŠ Krmelj imajo novo stropno mešalo. Novo asfaltno prevleko je dobilo igrišče v Račici. Novo
je športno igrišče na Velikem Cirniku, ki je v letu 2021 poleg asfaltne podlage pridobilo tudi
športno opremo. V športnem parku Krmelj je bilo narejeno novo javno teniško igrišče z umetno
travo ter prestavljeno ter povečano igrišče za igranje odbojke na mivki.
V sklopu PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA sta bila v letu 2021 za igrišče na Dolnjem
Brezovem nabavljena dva nova prenosna gola z utežmi za pritrjevanje na podlago ter
opremljena nova otroška igrišča na Češnjicah, Škovcu ter na Razborju.
Odbojkarsko igrišče na mivki ob Drožanjski cesti, ki naj bi bilo tudi urejeno v sklopu
participativnega proračuna, ni bilo narejeno, ker predračunska vrednost njegove izvedbe ni bila
v skladu z opredeljeno vrednostjo za posamezni projekt, ki je bil določen v razpisu. O tem je bil
predlagatelj projekta tudi obveščen.
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Stanje projekta
Projekt je končan.

OB110-21-0013 INVESTICIJSKA VLAGANJA V REK. POVR. - KS
BLANCA
2.692 €
Namen in cilj
Sredstva so porabljena za financiranje zaščitne ograje na balinarski stezi.
Stanje projekta
Končan.

19 IZOBRAŽEVANJE

1.362.041 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
OB110-07-0124
PRED.VZGOJE

68 1 .7 0 7 €
681.707 €

INVESTICIJSKO

VZDRŽEVANJE

OBJEKTOV
100.685 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PREDŠOLSKE VZGOJE
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica vrtcev dolžna zagotavljati sredstva za obnovo njihovih
prostorov, nakup opreme in igral. Po predlogih, ki jih podajo vrtci vsako leto, se sredstva
namenijo za nujna investicijsko vzdrževalna dela. V letu 2021 so bila izvedena naslednja
investicijsko vzdrževalna dela na naslednjih objektih:
Enota vrtca Blanca: nabava kompleksnega igrala za vrtec;
Enota vrtca Krmelj: obnova notranjega tlaka Sika Comfortfloor;
Vrtec Ciciban Sevnica: namestitev nove talne obloge na zunanjih terasah igralnic v Centralnem
vrtcu, nakup in montaža zaščitne ter dodatne opreme za vrtec Panorama v Boštanju;
Enota vrtca Šentjanž: postavitev panelne ograje okoli otroškega igrišča, ureditev terase pri
igralnicah.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-19-0038 NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI

498.635 €

Namen in cilj
DOZIDAVA VRTCA V SEVNICI
V letu 2021 je bila zaključena dozidava Vrtca Ciciban Sevnica. Z dozidavo so obstoječemu
objektu dodani trije oddelki in potrebni spremljajoči prostori. Pogodba je bila podpisana julija
2020, izbrani izvajalec, VG5 d.o.o., pa je z deli pričel avgusta 2020. Po pogodbi je bil rok za
dokončanje del 8 mesecev od uvedbe v delo. V letu 2020 so bila izvedena dela v višini
494.373,26 EUR, v letu 2021 pa v višini 412.891,73 EUR. Za dozidavo je Občina Sevnica v
mesecu aprilu pridobila Uporabno dovoljenje. Stroški nastali v postopku pridobitve uporabnega
dovoljena (stroški strokovnjaka elektro in strojne stroke), so znašali 966,00 EUR.
INVESTICIJSKI NADZOR
Skladno z zakonodajo mora občina naročiti tudi investicijski nadzor za izgradnjo dozidave vrtca.
Nadzornik je bil izbran po Zakonu o javnem naročanju. Nadzornik izstavi račun glede na
vrednost situacije. Stroški nadzora so v letu 2021 znašali 13.668,43 EUR.
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NAKUP OPREME ZA VRTEC
Ob koncu leta 2020 je bilo objavljeno javno naročilo Dobava in montaža opreme za prizidek
Vrtca Ciciban Sevnica. Dobavitelj opreme je bil izbran v začetku leta 2021 in sicer je bilo
izbrano podjetje GONZAGA – PRO d.o.o., ki je opremo v vrednosti 71.109,16 EUR dobavil in
montiral po zaključku gradbeno obrtniških del.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

OB110-20-0024 OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU

82.387 €

Namen in cilj
OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU
Občina Sevnica in podjetje GIP Kodrič d.o.o., kot lastnik nepremičnine, sta podpisala pismo o
nameri, s katerim sta se dogovorila, da bosta po ustrezni preureditvi objekta – prostorov za
vrtec, sklenila najemno pogodbo za celotno nepremičnino. V skladu s pismom o nameri je
lastnik objekta na svoje stroške ustrezno preuredil prostore za namen izvajanja predšolske
vzgoje v skladu z vsemi normativi, uredil spremembo namembnosti objekta za namen izvajanja
vzgoje in izobraževanja ter pridobil uporabno dovoljenje. Občina Sevnica pa je do začetka
izvajanja predšolske vzgoje v prenovljenem objektu naročila premo za izvajanje dejavnosti
(mizice, stolčki, previjalne mize, ležalniki, oprema kuhinje, kotički, igralne blazine,I). Izbrani
dobavitelj opreme na podlagi javnega naročila je bilo podjetje Atlas oprema. Vrednost pogodbe
znaša 73.419,60 EUR z DDV.
INVESTICIJSKI NADZOR
Skladno z zakonodajo je morala Občina naročiti tudi strokovni nadzor nad montažo opreme.
NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Za opremo za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v objektu Panorama v Boštanju je bil
naročen načrt notranje opreme Vrtca Panorama Boštanj.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

68 0 .3 3 4 €

19039001 Osnovno šolstvo

483.934 €

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

286.990 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKI TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradb in opreme v osnovnih šolah. Občina mora v skladu
z zakonodajo zagotavljati sredstva investicijskega vzdrževanja za izvajanje osnovnošolskega
programa. Po predlogih, ki jih podajo posamezne osnovne šole vsako leto, se sredstva
namenjajo za nujna investicijska vzdrževanja oziroma večja dela.
V letu 2021 so bila izvedena naslednja dela na/v objektih:
Osnovna šola Ane Gale Sevnica: nakup potrebnega pohištva v učilnicah NIS1 in NIS2, prenova
knjižnice in svetovalne pisarne, nakup interaktivnega zaslona, nakup opreme za izvajanje
meritev ŠVK, nakup opreme za naravoslovje, nakup zaščitne opreme za delo pri TIT, nakup
vreč za sedenje, nakup dveh prilagojenih koles, nakup IKT opreme – interaktivna tla;
Osnovna šola Blanca: zamenjava obtočne črpalke, popravilo plinskega kotla;
Osnovna šola Boštanj: nakup in montaža opreme v gospodinjski učilnici, preplastitev igrišča;
Osnovna šola Krmelj: sanacija podpornega zidu pri stari osnovni šoli, sanacija stropov in
balkonov stare osnovne šole, sanacija odstopanj ugotovljenih pri meritvah elektroinštalacij,
popravilo inštalacij, montaža luči v računalniški učilnici, montaža projektorjev in zamenjava
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žarnic v sklopu zamenjave oz. sanacije stropov;
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž: ureditev gospodinjske učilnice, nakup
eksperimentalnega pulta, prenova pisarne ravnateljice in tajništva, montaža ozvočenja po
učilnicah, nakup ognjevarne omare, montaža klime v zbornici, nakup kuhinjskega elementa,
prenova sanitarij, posek in obžagovanje nevarnih dreves ob šoli z uporabo dvigala in gozdarske
prikolice, popravilo avtomatskega zapiranja in odpiranja oken v šolski telovadnici, ki je vezano
na izdajo potrdila za delovanje sistema avtomatskega odkrivanja, javljanja in alarmiranja
požara;
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica: vzpostavitev prezračevalnega sistema v enem delu šole,
preplastitev talnih površin na hodnikih starega dela v 1. nadstropju, zamenjava strežnika,
izvedba meritev električnih inštalacij za objekt OŠ Sevnica s podružnicama, izvedba meritev
strelovodnih naprav za objekt OŠ Sevnica s podružnicama, zamenjava senzorjev za pisoarje na
moških straniščih, napeljava tople vode po vertikali starega dela šole, projekt ureditve športnih
površin pri OŠ Sava Kladnika Sevnica (IZP);
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica - Podružnica Loka: ureditev razdelilnih omaric in
zamenjava talilnih vložkov z avtomatskimi varovalkami;
Osnovna šola Tržišče: postavitev ograje pri igrišču, ureditev dvižne ploščadi in nadstreška,
postavitev zaščitnih mrež v telovadnici;
Glasbena šola Sevnica: zamenjava plinske peči.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-19-0039 NOVA ŠOLA ANA GALE

70.016 €

Namen in cilj
UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE SEVNICA
V letu 2021 je Občina Sevnica objavila javno naročilo za izbor izvajalca za izdelavo DGD in PZI
dokumentacije za novo šolo Ane Gale Sevnica. Izbrani izvajalce na podlagi javnega naročila je
TMD Invest d.o.o., pogodbena vrednost je znašala 70.015,80 EUR. Izbrani izvajalec je izdelal
DGD in PZI dokumentacijo z vsemi mnenji in na UE vložil vlogo za gradbeno dovoljenje.
Gradbeno dovoljenje se pričakuje v mesecu februarju 2022. Projekt bo v višini 1.096.897,26
EUR sofinanciran s strani MIZŠ, sredstva pričakujemo v letu 2023 in 2024.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-19-0040 GRADNJA OŠ KRMELJ

79.286 €

Namen in cilj
GRADNJA OŠ KRMELJ
Osnovna šola Krmelj trenutno deluje na dveh lokacijah in sicer v spodnji šoli je prva triada
učencev, v zgornji šoli pa drugi dve triadi. Zgornja šola je stara in nefunkcionalna ter brez
jedilnice, ustrezne knjižnice, večnamenskega prostora. Prav tako je spodnja šola sicer
energetsko sanirana, vendar z dotrajano in premajhno kuhinjo, slabimi notranjimi prostori
(zamakanje, dotrajane vodovodne inštalacije). Glede na podatke o gibanju natalitete v šolskem
okolišu OŠ Krmelj (po podatkih MŠŠ, baza Sokol) se kaže izvajanje pouka v perspektivi v
naslednjih letih v 8 oddelkih (en kombiniran), pri čemer število otrok na oddelek ne bo preseglo
21. Občina Sevnica je v letu 2020 naročila idejno zasnovo umestitve nove OŠ Krmelj v prostor z
vsemi projektnimi pogoji za nadaljnje pridobivanje gradbenega dovoljenja. V letu 2021 je bil
izbran izvajalec za izdelavo DGD in PZI dokumentacije za novo šolo Krmelj. Izbrani izvajalec je
podjetje Savaprojekt Krško d.d.. Pogodba je bila podpisana septembra 2021, pogodbena
vrednost znaša 109.177,80 EUR, rok za izdelavo dokumentacije z vsemi mnenji pa je 6
mesecev od podpisa pogodbe. V letu 2021 je bil plačan del pogodbenih vrednosti in sicer v
višini 79.286,00 EUR, del pogodbenih obveznosti pa bo plačan v letu 2022. Rok izvedbe vse
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dokumentacije je marec 2022.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-20-0010 DOGRADITEV OŠ BLANCA

47.642 €

Namen in cilj
DOGRADITEV OSNOVNE ŠOLE BLANCA
Občina Sevnica je v letu 2020 naročila idejno zasnovo za dograditev nujnih manjkajočih
prostorov za Osnovno šolo Blanca (razširitev kuhinje in dodatnih kletnih prostorov). Na podlagi
idejne zasnove za dograditev nujnih manjkajočih prostorov za Osnovno šolo Blanca (razširitev
kuhinje in dodatnih kletnih prostorov) z vsemi projektnimi pogoji, ki jo je pripravilo podjetje
Boson d.o.o. iz Ljubljane, je Občina Sevnica v letu 2021 objavila javno naročilo za izdelavo
DGD in PZI dokumentacije za dograditev OŠ Blanca in izbrala izvajalca - Savaprojekt Krško
d.d., vrednost pogodbe 41.955,80 EUR. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je že
vložena na UE Sevnica.
Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave.

19039002 Glasbeno šolstvo
OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

196.400 €
13.403 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju opreme in objekta Glasbene šole Sevnica. V letu
2021 so bila sredstva porabljena za zamenjavo plinske peči in za dodatno asfaltacijo in
namestitev ograje na ploščadi pred šolo.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-20-0025 IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA

96.589 €

Namen in cilj
IZVEDBA PLOŠČADI PRED GLASBENO ŠOLO SEVNICA
Občina Sevnica je v letu 2019 pridobila projekt za izvedbo ploščadi pred Glasbeno šolo
Sevnica, ki ga je pripravilo podjetje Demida d.o.o.. Razpis za izbor izvajalca del je bil objavljen v
spomladanskem času, izbrano je bilo podjetje Afirmat d.o.o. iz Krškega. Pogodbene vrednost je
znašala 91.199 EUR. Sama ploščad oz. objekt je uporaben v dveh nivojih, in sicer v kletni etaži
ter pritličje objekta, ki je hkrati streha in se uporablja kot ploščad pred glasbeno šolo. Na njej sta
postavljeni dve klopi in parkirna mesta za kolesa. Drvarnice so nove z enotno obliko. Objekt je v
celoti vkopan na severni in zahodni strani. Ta dva zidova sta se ohranila. Projekt je bil usklajen
z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Celje.
Občina je izbrala tudi nadzornika, Mirana Tomšiča s.p. - pogodbena vrednost 4.700 EUR,
koordinator varstva pri delu pa je bil Kozole Branko s.p., pogodbena vrednost je znašala 690
EUR.
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-21-0009 OBNOVA GLASBENE ŠOLE

86.408 €

Namen in cilj
OBNOVA GLASBENE ŠOLE
Glasbena šola je objekt, ki v sklopu energetskih sanacij šolskih objektov, ni bil saniran. Zato je
bila v letu 2021 na objektu obnovljena fasada, urejeno je bilo odvodnjavanje in okolica objekta.
Dela je izvedlo podjetje Afirmat d.o.o., skupna vrednost izvedenih del je znašala 79.883,96
EUR.
INVESTICIJSKI NADZOR
Skladno z zakonodajo je morala občina naročiti tudi strokovni nadzor za izvedbo del.
NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Za izvedbo obnove Glasbene šole je bilo potrebno naročiti projekt prenova fasade Glasbene
šole Sevnica. Projekt je pripravilo podjetje Boson d.o.o., prav tako je bilo potrebno naročiti
varnostni načrt in koordinacija VZD.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

357

7. LETNO POROČILO OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021

LETNO POROČILO

OBČINE SEVNICA

ZA LETO 2021

Sevnica, 25.02.2022

KAZALO

1

PREDSTAVITEV OBČINE SEVNICA .......................................................... - 5 -

1.1

EKONOMSKI KAZALNIKI IN GOSPODARSTVO OBČINE SEVNICA.................. - 6 -

1.2

NALOGE JAVNEGA POMENA............................................................................. - 7 -

1.3

PREDSTAVITEV OBČINSKE UPRAVE OBČINE SEVNICA................................. - 8 -

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

Oddelek za družbene dejavnosti ............................................................ - 8 Oddelek za finance ................................................................................ - 8 Oddelek za gospodarske dejavnosti ...................................................... - 9 Oddelek za okolje in prostor ................................................................... - 9 Splošna služba ..................................................................................... - 10 Kabinet župana .................................................................................... - 11 -

2
POROČILO O IZVEDENIH PROJEKTIH IN OSTALIH AKTIVNOSTIH
OBČINE SEVNICA V LETU 2021 ........................................................................ - 11 2.1

SPLOŠNO O PRORAČUNU OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021 ....................... - 11 -

2.2

OBČINSKI SVET ................................................................................................. - 15 -

2.3

NADZORNI ODBOR............................................................................................ - 16 -

2.4

ŽUPAN ................................................................................................................ - 16 -

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

Nadomestilo za delo župana in podžupana.......................................... - 16 Materialni stroški urada župana ........................................................... - 16 Izvedba protokolarnih dogodkov .......................................................... - 17 Transferji neprofitnim organizacijam .................................................... - 17 Splošna proračunska rezervacija ......................................................... - 17 -

SPLOŠNA SLUŽBA ............................................................................................ - 18 -

2.5.1 Stroški dela .......................................................................................... - 18 2.5.2 Oglaševanje občinske uprave .............................................................. - 18 2.5.3 Izdatki za pisarniški material, blago in storitve ..................................... - 18 2.5.4 Energija in komunalne storitve za delovanje OU .................................. - 18 2.5.5 Prevozni stroški in storitve OU in izdatki za službena potovanja OU ... - 19 2.5.6 Drugi odhodki v zvezi z delom občinske uprave, vzdrževanje objektov in
naprav ter nakup osnovnih sredstev ................................................................. - 19 2.5.7 Financiranje Medobčinskega inšpektorata–skupnega prekrškovnega
organa ............................................................................................................. - 19 2.5.8 Vzdrževanje objektov in opreme .......................................................... - 20 2.5.9 Nakup osnovnih sredstev ..................................................................... - 21 2.5.10 Geodetske storitve ............................................................................... - 21 2.5.11 Nakup zemljišč ..................................................................................... - 21 2.5.12 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost .......................................... - 22 -

-2-

2.6

ODDELEK ZA FINANCE ..................................................................................... - 23 -

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI ......................................................... - 28 -

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.7.7
2.8

Strateški cilji delovanja Oddelka za finance ......................................... - 23 Proračun in njegovo izvrševanje .......................................................... - 23 Participativni proračun .......................................................................... - 24 Operativne naloge Oddelka za finance ................................................ - 25 Ocena uresničitve strateških ciljev na letni ravni .................................. - 27 Zdravstvo ............................................................................................. - 28 Šport..................................................................................................... - 28 Kultura .................................................................................................. - 30 Predšolska vzgoja ................................................................................ - 31 Izobraževanje ....................................................................................... - 32 Mladina................................................................................................. - 36 Socialna varnost ................................................................................... - 36 -

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR ............................................................... - 38 -

2.8.1 Vodooskrba .......................................................................................... - 38 2.8.2 Ravnanje z odpadki .............................................................................. - 39 2.8.3 Gradnja kanalizacij in čistilnih naprav................................................... - 39 2.8.4 Gradnja telekomunikacijskih vodov ...................................................... - 41 2.8.5 Urejanje prostora .................................................................................. - 41 2.8.6 Izdajanje lokacijskih informacij ............................................................. - 43 2.8.7 Izdaja potrdil o namenski rabi zemljišč in izjav o (ne)uveljavljanju
predkupne pravice ............................................................................................ - 44 2.8.8 Sodelovanje pri izdaji gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte....... - 44 2.8.9 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ..................................... - 45 2.8.10 Odmera komunalnega prispevka ......................................................... - 46 2.8.11 Projektna dokumentacija za področje prometne infrastrukture............. - 48 2.8.12 Lokalne ceste – vzdrževanje ................................................................ - 48 2.8.13 Državna cestna in železniška infrastruktura ......................................... - 50 2.8.14 Stanovanjsko gospodarstvo ................................................................. - 51 2.8.15 Zaščita, reševanje in pomoči ................................................................ - 51 2.8.16 Uporaba občinske proračunske rezerve–rezerva za naravne nesreče - 52 2.8.17 Urejanje občinskih zemljišč .................................................................. - 53 2.8.18 Vodotoki ............................................................................................... - 53 2.8.19 Izdaja projektnih pogojev in soglasij za posege v varovalnem pasu
občinskih cest ter dovoljenj za zapore prometa ................................................ - 54 2.9

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI ................................................. - 55 -

2.9.1
2.9.2
2.9.3

Gospodarstvo ....................................................................................... - 55 Turizem ................................................................................................ - 59 Kmetijstvo............................................................................................. - 63 -

2.10

KRAJEVNE SKUPNOSTI.................................................................................... - 70 -

3

RAČUNOVODSKO POROČILO OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021 ....... - 71 -

3.1

BILANCA STANJA OBČINE SEVNICA NA DAN 31.12.2021............................. - 71 -

3.2

RAČUNOVODSKO POJASNILO K BILANCI STANJA ZA LETO 2021 ............. - 72 -

-3-

3.3

IZRAČUN PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU ZA LETO 2021 ................... - 74 -

4
POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021 ..................... - 75 4.1

OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA ............................................ - 75 -

4.1.1 Povzetek bilance stanja........................................................................ - 75 4.1.2 Obrazložitev dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah .... - 76 4.1.3 Struktura stanja denarnih sredstev računa EZR po poslih ................... - 76 4.1.4 Struktura stanja denarnih sredstev računa EZR po strankah ............... - 77 4.1.5 Poročilo o zapadlih ter nezapadlih terjatvah in obveznostih iz financiranja
na dan 1.3.2021 ................................................................................................ - 78 4.1.6 Obrazložitve splošnega sklada............................................................. - 78 4.2
EZR

OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA LIKVIDNOSTI SISTEMA
............................................................................................................................ - 78 -

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

Sprememba stanja na računih ............................................................. - 78 Sprememba dobroimetja EZR pri bankah ............................................ - 79 Sprememba stanja denarnih sredstev EZR.......................................... - 79 Sprememba denarnih sredstev zakladniškega podračuna ................... - 80 Letni učinki upravljanja ......................................................................... - 80 -

5
POROČILO O OPRAVLJENEM POPISU OSNOVNIH SREDSTEV NA DAN
31.12.2021............................................................................................................ - 81 5.1

Ugotovitve, mnenja in pojasnila popisne komisije .......................................... - 81 -

-4-

1 PREDSTAVITEV OBČINE SEVNICA

Površina

272,2 km2
1,34 % površine Republike Slovenije

Število krajevnih skupnosti

11
Blanca, Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu,
Primož, Sevnica, Studenec, Šentjanž, Tržišče,
Zabukovje, Dolnje Brezovo

Število naselij

119

Število prebivalcev

17.651 (0,84 % prebivalcev Republike Slovenije)
*podatki po www.stat.si (2021H2)
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1.1 EKONOMSKI KAZALNIKI IN GOSPODARSTVO OBČINE SEVNICA
Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po občinah in po skupinah,
stanje na zadnji dan četrtletja leta 2021
Gospodarske
družbe

Zadruge

Samostojni
podjetniki
posamezniki

Pravne
osebe
javnega
prava

Nepridobitne
organizacije –
pravne osebe
zasebnega
prava

Društva

Druge
fizične
osebe, ki
opravljajo
registrirane
oziroma s
predpisom
določene
dejavnosti

276

3

725

28

61

185

81
Vir: www.ajpes.si

Občina
Sevnica

Republika
Slovenija

Bruto plača na zaposlenega
(2021M11)

1.895,41 EUR

2.084,38 EUR

Neto plača na zaposlenega
(2021M11)

1.244,27 EUR

1.363,86 EUR

Vir: www.stat.si

Kazalci gibanj na trgu dela
Urad za
delo Sevnica

Slovenija

Registrirana brezposelnost
stanje ob koncu XII 2021
razlika XII 2021 / XII 2020 (v %)

625
-14,0

65.969
-24,4

Delovno aktivno prebivalstvo
XI 2021
razlika XI 2021 / XI 2010 (v %)

5.693
+0,1

913.420
+2,7

6,6
-1,2

6,7
-1,9

Stopnja registrirane brezposelnosti (v %)
XI 2021
razlika XI 2021 / XI 2020 (v odst. točkah)

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje / SURS
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1.2 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 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 itd.), ki je osnova za kakovost življenja in gospodarske dejavnosti.

Urejenost javne infrastrukture ter visoka raven javnih storitev in služb prebivalcem
omogočata varnost in dobro počutje. Z uspešnim črpanjem evropskih sredstev ter državnimi
in občinskimi investicijami v cestno, komunalno in družbeno infrastrukturo se podoba
prostora stalno izboljšuje. Praktično vsa občina je prepletena z optičnim omrežjem.
Občanke in občani v Sevnici dostopajo do upravnih in zdravstvenih storitev, trgovin in
številnih drugih storitvenih dejavnosti.
Občina je ustanoviteljica Zdravstvenega doma Sevnica, Lekarne Sevnica, Javnega podjetja
Komunala Sevnica, dejavnosti katerega se je pripojila tudi dejavnost plinovoda, 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
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.
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.
V občini delujejo štirje vrtci, in sicer Vrtec Ciciban Sevnica, Enota vrtca pri OŠ Blanca, Enota
vrtca pri OŠ Krmelj in Enota vrtca pri OŠ Milana Majcna Šentjanž. V vrtce na območju
sevniške občine, ki delujejo na osmih lokacijah, je bilo 1. septembra 2021, ob pričetku
novega šolskega leta, vključenih 752 otrok v 43 oddelkih.
Sedem osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodih v ustanoviteljstvu Občine Sevnica
deluje 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. V novo šolsko leto je 1. septembra 2021
vstopilo 1554 šolarjev, med njimi 183 prvošolcev.
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.
Sevniška občina je prijazna do mladih in starejših, do otrok in družin. Urejene javne površine,
številna otroška igrišča in park ob Savi ponujajo priložnosti za prostočasne dejavnosti na
prostem, urejeni športni in drugi večnamenski javni objekti pa omogočajo športno
udejstvovanje vse dni v letu.
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1.3 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. 2021 zaposlenih 34 javnih
uslužbencev, od tega 2 za določen čas za opravljanje projektnega dela.
1.3.1

Oddelek za družbene dejavnosti

Oddelek za družbene dejavnosti pripravlja in uresničuje akte občine v zvezi z ustanavljanjem
javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa in
socialnega skrbstva; programe razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok,
osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva.
Oddelek materialno skrbi za vzgojno-varstvene ustanove ter krije materialne stroške za
osnovno šolstvo. Organizira mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške
dejavnosti, mrliške ogledne službe ter v skladu z zakoni podeljuje koncesije. Občanom
svetuje glede osebne pomoči, pomoči družinam na domu, subvencioniranja najemnin. Skrbi
in nadzoruje vzdrževanje objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti
neposredno s strani občine ali preko javnih zavodov na tem področju.
Oddelek pospešuje in financira kulturne dejavnosti in ustanove ter skrbi za programsko
usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine. Poleg tega pospešuje
tudi šport in rekreacijo ter ustvarja pogoje za delovanje institucij civilne družbe.
Oddelek sodeluje z Odborom za družbene dejavnosti. Oddelek pripravlja predpise iz svojega
delovnega področja; spremlja uradne objave, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s
področja družbenih dejavnosti; planira in nadzoruje porabo sredstev proračuna, potrebnih za
izvajanje nalog družbenih dejavnosti, ter opravlja druge naloge s področja družbenih
dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
Na Oddelku za družbene dejavnosti so bile na dan 31. 12. 2021 zaposlene 4 uslužbenke.
1.3.2

Oddelek za finance

Oddelek za finance pripravlja in razlaga občinski proračun, rebalanse, zaključni račun ter
premoženjsko bilanco. Koordinira pripravo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov
občinskega proračuna.
Oddelek skrbi za finančno in blagajniško poslovanje ter skrbi za računovodstvo in
knjigovodstvo. Izvaja postopke zadolževanja. Skrbi za redno poročanje o izvrševanju
proračuna.
Sodeluje z odborom za finance in proračun. Odbor obravnava akte in problematiko, ki se
nanaša na: osnove in merila za oblikovanje proračuna občine, izvajanje proračuna, njegovih
sprememb in zaključnega računa, izvajanje davčne politike v občini, predpisovanje in
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izvajanje lokalnih davkov, prispevkov, taks in drugih prihodkov. Oddelek sodeluje tudi z
nadzornim odborom občine.
Na Oddelku za finance so bile na dan 31. 12. 2021 zaposlene 4 uslužbenke.
1.3.3

Oddelek za gospodarske dejavnosti

Oddelek za gospodarske dejavnosti zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva: pospeševanje
gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti.
Oddelek načrtuje razvoj občine in spremlja gospodarska gibanja. Pripravlja predpise s
svojega delovnega področja ter spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobitev
sredstev s področja gospodarstva.
Zagotavlja pogoje za razvoj in pospeševanje kmetijstva in agromelioracijske ukrepe na
področju kmetijskih zemljišč itd.
Pripravlja in izvaja javne razpise s področij razvoja gospodarstva, kmetijstva in turizma ter s
področij podeljevanja štipendij za mlade prevzemnike kmetij, za deficitarne poklice ter za
mlade nadarjene študente umetniških smeri.
Sodeluje z odborom za gospodarstvo in kmetijstvo. Oddelek planira in nadzira porabo
sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog oddelka.
Naloge oddelka za gospodarske dejavnosti: področje prijave investicij za pridobitev
evropskih in državnih sredstev, vodenje posameznih manjših investicij, izvajanje vseh javnih
naročil za Občino Sevnica, krajevne skupnosti in javne zavode, koordinacija področja
ravnanja z zapuščenimi živalmi, urejanje prijav obratovalnega časa gostinskih lokalov,
spremljanje plačil turističnih taks.
Na Oddelku za gospodarske dejavnosti je bilo na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 5
uslužbencev.
1.3.4

Oddelek za okolje in prostor

Oddelek za okolje in prostor skrbi za gradnjo, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest ter
rekreacijskih in drugih javnih površin. Skrbi za razvoj in delovanje lokalnih javnih služb, ki so:
oskrba s pitno vodo, oskrba s plinom, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje
javnih poti in poti za pešce, urejanje javnega prevoza, urejanje javnih parkirišč, urejanje trgov
in ulic, pokopališka in pogrebna služba.
Oddelek pripravlja strokovne podlage za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje
stanovanjskih problemov, zlasti socialnih kategorij, ter s tem v zvezi skrbi za pripravo,
komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemljišč. Ureja splošne stanovanjske zadeve in
upravlja s stanovanjskim skladom.
Pripravlja strokovne podlage in organizira sprejemanje prostorskega plana občine in
prostorskih izvedbenih aktov; pripravlja in izvaja ukrepe s področja varstva okolja oziroma
ekologije iz pristojnosti občine ter podeljuje koncesije v skladu z zakoni.
Oddelek skrbi za vzdrževanje, popravila in obnovo nepremičnega premoženja občine ter za
izvedbo javnih prireditev. Organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za javni red in mir v
občini. Ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišč za potrebe občine. Sodeluje z Odborom
za okolje in prostor.
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Oddelek določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerim se kršijo predpisi občine.
Planira in nadzoruje porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog občine za
dejavnosti oddelka. Pripravlja predpise iz svojega delovnega področja ter spremlja uradne
objave, razpisov, natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine.
Poleg tega oddelek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gospodari s stavbnimi zemljišči v skladu z zakonom o stavbnih zemljiščih;
vodi evidenco stavbnih zemljišč;
vodi evidenco zavezancev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
obračunava višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in izvaja nadzor nad
plačili;
obračunava višino komunalnega prispevka, izdaja ustrezne odločbe, vodi evidenco o
izdanih odločbah in plačilih komunalnega prispevka;
obračunava in vodi evidenco komunalnih taks ter izdaja ustrezne odločbe;
pripravlja in vodi investicije ter upravlja in gospodari z infrastrukturnimi objekti,
napravami ipd.;
vodi kataster infrastrukturnih objektov gospodarskih javnih služb;
vodi evidenco poslovnih prostorov, izvaja operativne naloge v zvezi z oddajo
poslovnih prostorov v najem, vodi evidenco plačanih najemnin;
sodeluje pri izdelovanju investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč za
posamezna območja;
skrbi za izvajanje investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč ter odloča o
oddaji investicijskih del izvajalcem;
izdaja potrdila, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna
pravica;
uveljavlja predkupno pravico občine.

Oddelek skrbi tudi za požarno varnost ter organizira pomoč in reševanje za primere
elementarnih in drugih nesreč. Opravlja druge naloge iz občinske pristojnosti na področju
okolja in prostora ter opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in predpisi občine.
Na Oddelku za okolje in prostor je bilo na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 9 uslužbencev.
1.3.5

Splošna služba

Dejavnosti Splošne službe :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

organizira občinsko upravo;
pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine;
upravlja občinsko premoženje;
opravlja upravno nadzorstvo;
pripravlja splošne akte;
sklepa pogodbe o odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah in drugih razmerjih;
skrbi za izvedbo lokalnih volitev in volitev predstavnikov lokalnih interesov v državni
svet;
ustvarja pogoje za delo političnih strank;
sodeluje z odborom za priznanja in z odborom za vloge in pritožbe;
opravlja strokovne, organizacijske in administrativne naloge za občinski svet,
nadzorni odbor, občinske komisije in odbore;
opravlja tehnične in druge naloge za delovanje uprave;
skrbi za zavarovanje in vzdrževanje premičnega in nepremičnega premoženja
občine;
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•
•
•
•
•
•
•
•

vodi razgovore s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi
službami, podjetji in drugimi organizacijami;
pripravlja osnove in strokovne podlage ter dokumente za investicije in razvoj ter skrbi
za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni razvoj;
povezuje, zbira, analizira podatke vseh oddelkov občinske uprave v zvezi z
investicijami in razvojem;
spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobitev sredstev za delovanje in
razvoj občine;
planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog službe;
opravlja druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za
občinske uprave;
nudi pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju;
ter opravlja naloge s področij glavne pisarne.

V Splošni službi je bilo na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 10 uslužbencev.
1.3.6

Kabinet župana

Področja dela kabineta župana: organizacija sestankov in razgovorov pri županu, izvajanje
strokovnih in administrativnih nalog kabineta župana, organizacija poslovnih in protokolarnih
dogodkov, sprejemov, delovnih srečanj ter javnih prireditev, občinski praznik, organizacija in
izvedba jubilejnih porok, sprejemanje vlog.
V kabinetu župana je bila na dan 31. 12. 2021 zaposlena ena uslužbenka.

2 POROČILO O IZVEDENIH PROJEKTIH IN OSTALIH
AKTIVNOSTIH OBČINE SEVNICA V LETU 2021

2.1 SPLOŠNO O PRORAČUNU OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021

Proračun Občine Sevnica za leto 2021 je bil sprejet z odlokom seji Občinskega sveta Občine
Sevnica dne 23.12.2020 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 202/20.
Proračun je bil pripravljen v skladu s predpisi ter usmeritvami proračunskega priročnika, ki ga
za občine vsako leto pripravi Ministrstvo za finance, vsebinsko pa skladno z usmeritvami
dolgoročnih dokumentov Občine Sevnica, zakonskimi obveznimi nalogami ter trenutnimi
potrebami proračunskih uporabnikov in drugih deležnikov financiranja iz našega proračuna.
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 skladno
z institucionalno, programsko in ekonomsko klasifikacija, sledi 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., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18) 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
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določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike (Uradni
list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in
82/18) ter programsko klasifikacijo, ki jo določa Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08). V letu 2021
je Občinski svet obravnaval polletno poročilo o izvrševanju proračuna na seji septembra,
medtem ko so občinski svetniki in člani Nadzornega odbora gradivo prejeli v juliju 2021.
Med letom smo proračun usklajevali enkrat z rebalansom, ki je bil sprejet na seji Občinskega
sveta z dne 31.03.2021 in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 54/21.
Vse obveznosti na dan 31.12.2021, ki so navedene v bilanci stanja izvirajo iz tekočega
poslovanja
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 učinkovito skrbela za vsestransko uravnotežen razvoj. 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 2021 so zajeti vsi prihodki, ki so bili nakazani na transakcijski
račun do 31.12.2021 in vsi odhodki, ki so odlili z računa do istega dne.
V spodnjem grafu so nanizane primerjave višin proračunov Občine Sevnica v letih od 2016
do 2021.
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Odhodkovni del zaključnega računa obsega tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske
odhodke in investicijske transfere. Spodnji graf prikazuje gibanje le-teh v letih 2016 do 2021.

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. V primerjavi s predhodnim letom so narasli.
Tekoči transferi obsegajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere
neprofitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere.
Investicijski odhodki in transferi zajemajo sredstva namenjena nakupu in gradnji osnovnih
sredstev neposredno iz občinskega proračuna ter posredno pri naših proračunskih
uporabnikih ter javnih zavodih. Seveda se kot posledica premajhnih sistemskih virov,
povečevanja odhodkov za obvezne naloge, pa tudi še vedno ne dovolj aktivne oziroma
občinam naklonjene finančne perspektive EU, temu ustrezno odziva naložbena aktivnost
Občine Sevnica.
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Trend nakazuje, da se vračamo k naložbenim potencialom Občine Sevnica pred covid krizo
ter tudi pred gospodarsko krizo v letih 2008-2009.
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 je imela prva dva meseca leta 2021 vzpostavljen sistem zakladnice v katero
so bili vključeni vsi njeni proračunski uporabniki. Od 1.3.2021 dalje smo pridruženi državni
zakladnici.
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
rezultat sestavljen iz rezultata proračuna in rezultatov vseh enajstih krajevnih skupnosti.

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. 37/15) so se v letu 2021 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 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 2018. Sredstva so se po dvanajstinah redno nakazovala političnim strankam. V letu 2021
so bila koriščena sredstva tudi za delovanje štirih svetniških skupin.
Letni cilj kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti,
izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih
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aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno
sodelovanje je bil v celoti dosežen v okviru planiranih sredstev z izvedbo osmih (8) sej
občinskega sveta, izvedbo sej delovnih teles glede na potrebe resornega delovnega telesa in
financiranjem političnih strank ter svetniških skupin.

2.3 NADZORNI ODBOR
Pet članski nadzorni odbor je, v okviru svojega dela, na osmih (8) rednih sejah ter izvedenih
nadzorih, v okvirih sprejetega letnega programa dela, bil upravičen do sejnin in nagrad za
opravljeno delo 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). Občina je
zagotovila tudi sredstva za materialne stroške nadzornega odbora. Člani nadzornega odbora
se v letu 2021 niso udeležili strokovnih izobraževanj, zato stroški kotizacij in potni stroški niso
nastali.
Letni cilj nadzornega odbora izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad
porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica skladno s sprejetim programom dela za leto
2021 je bil v celoti dosežen, v okviru planiranih sredstev, z realizacijo vseh izvedenih
posamičnih nadzorov ter izvedbo osmih (8) redni sej.

2.4 ŽUPAN
2.4.1

Nadomestilo za delo župana in podžupana

Župan opravlja svojo funkcijo poklicno. Imenovani podžupan Občine Sevnica je svojo
funkcijo opravljal nepoklicno. Župan je prejemal plačo v skladu z Zakonom o sistemu plač v
javnem sektorju, podžupan pa je prejemal 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, z izvedbo novinarskih konferenc ter z vse večjo vključenostjo občine
preko digitalnih medijev.
Občina Sevnica znotraj kabineta župana zagotavlja sredstva za gostinske storitve ob
poslovnih in protokolarnih dogodkih, ki jih organizira ali soorganizira Občina Sevnica, med
njimi prireditve ob občinskem prazniku v mesecu novembru, prireditve in dogodke 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 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 v letu 2021 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
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praznikih in občinskem prazniku v Sevnici in Boštanju. Za izvedbo občinskega praznika so se
naročila 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 tudi darila za izvedbo
jubilejnih porok.
2.4.3

Izvedba protokolarnih dogodkov

Občina je v letu 2021 izvedla številne protokolarne dogodke, med katere uvrščamo prireditve
ob občinskem prazniku v mesecu novembru, prireditve in dogodke 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
se poslovnim partnerjem za dobro sodelovanje podelijo novoletna darila manjše vrednosti.
Občina Sevnica je v letu 2021 naročila posodobitev celostne grafične podobe Občine
Sevnica.
2.4.4

Transferji neprofitnim organizacijam

Občina Sevnica je v letu 2021 sredstva iz konta transferji neprofitnim organizacijam društvom
in organizacijam pomagala pri organizaciji prireditev in dogodkov širšega lokalnega pomena
ter na podlagi 57 vlog s 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, mednje sodi tudi sofinanciranje dogodkov ob
veselem decembru. Občina iz tega vira sofinancira tudi delovanje zvez v občin Sevnica.
Iz sredstev transferjev so bili Zavodu Sopotniki, zavodu za medgeneracijsko solidarnost,
sofinancirane aktivnosti v projektu »Sopotniki«. Izvajanje projekta je neprofitno in v javnem
interesu, saj je namen projekta organiziranje brezplačnih prevozov starostnikom in jim s tem
pomagati pri vključevanju v aktivno družbeno življenje.
V letu 2021 dvodnevni potapljaški dogodek »Pogled u plavo« ni bil izveden iz razlogov
sprejetih ukrepov preprečevanja širjenja Corona virusa.
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:
- izvedbo hidroizolacije stavbe Glavni trg 19 ob državni cesti, saj so dela presegla predviden
strošek,
- rušitev objektov na naslovu Tržišče 35 in 42,
- sanacijo škode na stanovanjski hiši, ki je nastala na požaru dne 01.02.2021,
- tekoče vzdrževanje Mrliške vežice Stranje,
- plačilo odškodnine po sodni poravnavi GOŠO,
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- pridobivanje gradbenega dovoljenja za večnamenski dom Jablanica, za zaključevanje del v
kulturnem domu Lukovec, za izvedbo gradbenih del in nakup industrijskih dvižnih vrat na
gasilskem domu v Boštanju,
- sanacijo škode na stanovanjski hiši vlagatelja, ki je nastala v požaru dne 16.07.2021 in
- plačilo storitve prenosa podatkov osnovnih sredstev iz krajevnih skupnosti na občino
Sevnica.
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 stroškov prehrane
med delom, povračilo stroškov prevoza na delo ter nadurno delo s pripadajočimi prispevki. V
letu 2021 je Občina Sevnica vsem zaposlenim izplačala sredstva za nadurno delo za
obdobje petih let skladno z zakonodajo in spremenjeno sodno prakso. Skladno z Zakonom o
sistemu plač v javnem sektorju se je v letu 2021 pričelo z izplačilom redne delovne
uspešnosti. Občina Sevnica izvaja izplačilo delovne uspešnosti kvartalno - vsake tri mesece.
Zaposleni so bili v letu 2021 upravičeni tudi do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah
skladno s Kolektivno pogodbo za javni sektor, sredstva za izplačilo slednjih je zagotovila
Republika Slovenija iz proračuna države.
Letni cilj zagotoviti zakonita in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za
delo občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev je bil dosežen v celoti z
rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Pisnih pritožb zaposlenih v zvezi z
organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica ni.
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.
Letni cilj sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno
izvajanje protokolarnih nalog je bil v celoti dosežen z rednimi objavami splošnih in
posamičnih aktov v uradnem glasilu in na spletni strani Občine Sevnica ter s številnimi
vpogledi na spletno stran Občine Sevnica.
2.5.3

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.
2.5.4

Energija in komunalne storitve za delovanje OU
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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. Tekoči stroški se plačujejo tudi za druge objekte,
ki so v lasti Občine Sevnica (na Trgu Svobode 38, Gornje Impolje 4, Loka pri Zidanem mostu
7, bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici, ribarnice, električne polnilnice pri železniški postaji,
parkirišča za avtodome na Lisci). Plačujejo se stroški poštnega prometa in
telekomunikacijske storitve na podlagi sklenjenih pogodb po cenikih izvajalcev.
2.5.5

Prevozni stroški in storitve OU in izdatki za službena potovanja OU

V letu 2021 je Občina skrbela tudi za vzdrževanje petih motornih vozil v lasti Občine, eden je
namenjen za izvajanje projekta Sopotniki. Občina je v skladu s predpisi plačevala tudi
izdatke v zvezi s službenimi potovanji.
2.5.6

Drugi odhodki v zvezi z delom občinske uprave, vzdrževanje objektov in naprav
ter nakup osnovnih sredstev

V letu 2021 je Občina Sevnica na osnovi pogodb o delu plačevala organizacijo spremstva pri
porokah na sevniškem gradu.
Med druge operativne odhodke sodijo tudi stroški tekočega vzdrževanja počitniškega objekta
v Novi gradu, izvedene revizorske storitve tako za Občino Sevnica, krajevne skupnosti in
javne zavode, v letu 2021 je bilo izvedenih 14 notranjih revizij.
Občina omogoča opravljanje obvezne delovne prakse študentom in dijakom ter jim v skladu
z zakonodajo zagotavlja nagrado za njihovo delo.
Občina skrbi za redno izobraževanje javnih uslužbencev, zagotavlja sredstva za plačilo
notarskih in odvetniških storitev ter cenitev, ki so potrebne za prodajo ali nakup nepremičnin
za potrebe Občine. V letu 2021 je bil izveden tudi razpis za sofinanciranje izobraževanja
zaposlenih za namen pridobitve dodatne izobrazbe; sredstva v višini 1.500 EUR so bila
razdeljena trem zaposlenim. Sredstva za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodne
izvedence, tolmače, notarje in druge so bila porabljena nad planiranimi, saj je Občina
poravnala stroške odvetnikom za pomoč in pravno svetovanje v odškodninskih tožbah.
Občina Sevnica je v letu 2021 izplača tudi dve odškodnini po pravnomočnih sodnih
postopkih, in sicer 74.830,17 EUR po Sodbi Višjega sodišča v Ljubljani, Pg 2462/2019, v
zadevi Geoplin d.o.o. glede vlaganj v plinovodno omrežje ter 52.117,72 EUR Republiki
Sloveniji, zanjo Ministrstvu za javno upravo po sklenjeni sodni poravnavi pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, VII Pg 2228/2019 z dne 20.5.2021 glede zadeve OŠO (prvi del
odškodnine).
V proračunu so bila zagotovljena tudi sredstva za stroške plačilnega prometa in bančne
storitve ter davčne postopke. Občina Sevnica je s 1. marcem 2021 zaprla Enotni zakladniški
račun (EZR) Občine Sevnica in se vključila v EZR držav, do takrat se je iz tega konta
mesečno plačevalo negativne obresti enotnega zakladniškega računa.
V letu 2021 je imela Občina Sevnica sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z
invalidskim podjetjem INDE d.o.o. Sevnica.
2.5.7

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
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jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi
občin ustanoviteljic na tem področju.
Občina Sevnica skladno z odlokom o ustanovitvi kot soustanoviteljica zagotavlja svoj delež
(23,59 %) 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.
2.5.8

Vzdrževanje objektov in opreme

Občina vzdržuje občinsko stavbo ter druge stavbe v lasti Občine Sevnica in skrbi za njihovo
postopno obnovo.
Občina Sevnica glede na pripadajoče deleže kot lastnica plačuje tekoče stroške upravljanja
prostorov v TPC, Prešernova ulica 1, za objekte v upravljanju krajevnih skupnosti ter
plačevanje rezervnega sklada. Na objektih v lasti Občine so se izvajala redna vzdrževalna
dela, kot so popravila sanitarij, pleskanje pisarn, zamenjava radiatorskih ventilov. Med tekoče
vzdrževanje objektov sodi tudi ureditev vetrolova stavbe OU (izvedba nadstreška,
elektroinštalacije, dobava IR panela in pleskarska dela), prenova sanitarij na sedežu
Krajevne skupnosti Primož, ureditev elektro instalacij, zamenjava luči in reflektorjev v kulturni
dvorani Krmelj, obnova fasade na objektu Arto, sanacija fasade in žlebov na objektu KD
Loka, krovsko kleparska dela na objektu Razbor, celovita preureditev pisarn sedeža
Krajevne skupnosti Studenec in Loka (slednje plačilo v letu 2022).
V sklopu investicijskega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela zamenjava oken in vrat
na objektu Kvedrova 8 v Sevnici, ureditev prostora za društva na sedežu Krajevne skupnosti
Tržišče (elektroinštalacije in obrtniška dela), ureditev sanitarnih prostorov in kuhinje v objektu
na Češnjicah, krovska dela na objektu vaškega mladinskega prostora na Artu, ureditev
novega ogrevanja na sedežu Krajevne skupnosti Blanca, izvedba hidroizolacije in sušilnega
kanala objekta Glavni trg 19 ob državni cesti ter izgradnja predelne stene v Loki 17
V sklopu participativnega proračuna je Občina Sevnica v letu 2021 izvedla naslednja
investicijsko vzdrževalna dela:
- za vaški mladinski prostor Arto je Občina Sevnica kupila pisarniško pohištvo za urejen
mladinski prostor (1.900,00 EUR);
- za ureditev društvenega prostora Kolonija 54 je Občina Sevnica zamenjala okna na
zadnjem delu objekta ter renovirala glavna vhodna vrata in okno ( 4.500,00 EUR);
- za dokončno ureditev društvenega prostora v Tržišču je Občina Sevnica kupila
gospodinjske aparate za AKŽ Tržišče(5.000,00 EUR)
Občina Sevnica z Ministrstvom za notranje zadeve ni uspela uskladiti sporazuma v zvezi
izgradnje protihrupne zaščite na strelišču Izem na Radni. Predstavljena je bila možnost
uvedbe dušilcev na strelnem orožju, skladno s spremembo zakona o orožju. Predlagana je
uvedba slednjih ter izvedba novih meritev. Aktivnosti v zvezi izgradnje protihrupne zaščite bi
sledile novim izsledkom meritev.
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Redno se je namenjala skrbi tudi za popravila in vzdrževanje opreme v lasti Občine ter za
vzdrževanje računalniških programov in opreme.
2.5.9

Nakup osnovnih sredstev

V letu 2021 se je kupilo nekaj nove opreme, in sicer klimatska naprava za prostor serverja v
lasti Občine Sevnica, zaradi dotrajanosti le-tega, razvlaževalnik prostorov - rekuperator za
novo urejene prostore Trškega dvorca, 175 novih stolov za večnamenski dom Razbor, tri
stole za zaposlene v občinski upravi, fotoaparata Sony, računalniško opremo le za
zamenjavo dotrajanih računalnikov (enega tiskalnika, dveh monitorjev, uničevalca opreme,
spletne kamere, tipkovnice, miške), izvedla se je preureditev pisarniškega pohištva v stavbi
OU, izdelava nosilca za blagajno ter nakup enega gasilnega aparata. Občina je izvedla
nadgradnjo prostora na strežniku ter kupila nov mobilni terminal za popis osnovnih sredstev.
V letu 2021 se je vsem zaposlenim zagotovil službeni mobilni telefon kot obvezno delovno
sredstvo. Zaradi procesov digitalizacije je Občina pristopila k nakupu licenčne programske
opreme za plačevanje upravne takse ter za povezavo programa za upravno poslovanje
ODOS s finančnim programom CADIS.
V letu 2021 je Občina Sevnica naročila novo službeno vozilo, vendar zaradi razmer na trgu v
povezavi s corona krizo slednjega še ni prejela.
Letni izvedbeni 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 v celoti dosežen, kljub zagotovitvi dodatnih sredstev. Dela so bila
kakovostno in pravočasno izvedena. Pritožb zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo ustreznih
delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica ni bilo.
2.5.10 Geodetske storitve
Občina Sevnica je v letu 2021 preko izbranega izvajalca geodetskih storitev za urejanje
odmer cest ter za izvedbo potrebnih geodetskih zadev ob investicijah (geodetski načrti, nove
izmere po končani investiciji) zaključila 60 geodetskih postopkov, od tega 46 geodetskih
odmer cestne oziroma druge komunalne infrastrukture, 10 geodetskih načrtov ter tri
postopke evidentiranja podatkov v katastru stavb.
Letni izvedbeni cilj nadaljevanje s postopki odmere občinskih cest, ki potekajo po zasebnih
zemljiščih ter izvedba drugih geodetskih postopkov v okviru občinskih investicij je bil v celoti
dosežen v okviru zagotovljenih sredstev.
2.5.11 Nakup zemljišč
Občina Sevnica je v letu 2021 izvedla nakupe zemljišč po izvedenih odmerah cest, kjer se je
urejalo neurejena dejanska stanja s katastrom ali ob investicijskih posegih.
Izvedeni so bili tudi večji nakupi zemljišč oziroma objektov:
- nakup oziroma menjava zemljišč v območju nadvoza čez trebanjsko železnico na Savski
cesti,
- nakup zemljišč za infrastrukturo na območju OPPN sveti Križ,
- nakup zemljišča pri ZP Krmelj - Inkos d.o.o. Sevnica,
- nakup objekta Veliki Cirnik 2,
- nakup objekta zaradi ureditve javne poti v Podborštu.
- nakup zemljišč na Čanju (razširitev cestnega telesa lokalne ceste) ter
- nakup objekta Tržišče 31 s pripadajočim zemljišč (plačilo prvi obrok).
Ob sklenitvi pogodb o ustanovitvi služnostnih pravic za projekte izgradnje javne infrastrukture
mora Občina plačati tudi potrebne odškodnine zaradi posegov na zemljišča, in sicer
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Republiki Sloveniji, Direkciji RS za vode. Občina Sevnica je na podlagi sporazuma z
Republiko Slovenijo, Direkcijo RS za infrastrukturo plačnica odškodnin oziroma nadomestil
ob rekonstrukciji regionalne ceste Tržišče – Hotemež.
Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij in ki so predvidene v proračunu za
tekoče leto ter v NRP, je delno dosežen, saj del planiranih odkupov, zaradi neuspešnih
dogovorov ali nedokončanih predhodno potrebnih geodetskih postopkov, ni izvedenih.
2.5.12 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Na osnovi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in Odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 252/19) je bila dne
27.11.2019 sklenjena Pogodba o prenosu izvajanja pokopališke dejavnosti – najem, uporaba
in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, št. 3544-0003/2019, na podlagi katere je s
1.1.2020 Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica prevzela izvajanje gospodarske javne
službe upravljanje pokopališč. Občina Sevnica se je zavezala skrbeti za pokopališča in
mrliške vežice kot dober gospodar, s čimer je prevzela nalogo investicijskega vzdrževanja leteh. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica pa je z izvajanjem gospodarske javne službe
prevzela nalogo upravljanje - vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic skladno s pogodbo.
Občina Sevnica je v letu 2021 izvedla naslednja investicijsko vzdrževalna dela: na objektu
mrliške vežice Gabrijele (prenova kuhinje), v Loki pri Zidanem Mostu (izvedba kamnoseških
del in montaža tlaka pod pokritim platojem) ter ureditev prostora za raztros pepela na
pokopališču v Boštanju. Sanacija objekta mrliške vežice v Sevnici zaradi posedanja in
plazenja terena ter nakup kuhinjske niše za mrliško vežico Studenec se nista izvedli zaradi
premalo zagotovljenih sredstev glede na pridobljene ponudbe.
Občina Sevnica je na podlagi sporazuma z Občino Krško zagotovila znesek v višini 10.000
EUR za tekoče vzdrževanje mrliške vežice v Stranjah, kjer so pokopani tudi občani občine
Sevnica.
Občina Sevnica je v letu 2021 skupaj z Elektrom Celje d.o.o. izvedla prestavitev TP postaje
na Velikem Cirniku, kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izgradnjo nove mrliške
vežice na Velikem Cirniku. Gradbenega dovoljenja za izgradnjo mrliške vežice Veliki Cirnik
Občina Sevnica še ni prejela, zato se izbor izvajalca ter dela niso začela.
Občina Sevnica je v preteklem letu planirala po pridobljenem gradbenem dovoljenju (rok za
izdelavo DGD in PZI dokumentacije je konec marca 2021) izbrati izvajalca izgradnje žarnega
zidu na pokopališču v Tržišču ter dela zaključiti do konca leta 2021. Za izgradnjo žarnega
zidu je bila na Upravno enoto Sevnica oddana vsa dokumentacija za gradbeno dovoljenje,
strošek izdelave dokumentacije je v celoti plačan. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja pa
se je zaradi vključitve stranskih udeležencev podaljšal. Upravna enota Sevnica gradbenega
dovoljenja še ni izdala.
Letni izvedbeni cilj vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne službe
pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter Odlokom,
in sicer ustrezno sanirati infrastrukturo za izvajanje pokopališke dejavnosti ni bil v celoti
dosežen, saj se gradnja mrliške vežice na Velikem Cirniku in izgradnja žarnega zidu v
Tržišču ni izvedla. O morebitnih pritožbah uporabnikov gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti s strani upravljavca nismo prejeli.
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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 iz 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
Izvedba razpisa za participativni proračun

Proračun in njegovo izvrševanje

V letu 2021 je oddelek za finance opravljal naslednje naloge:
 priprava in razlaga občinskega proračuna, rebalansa, obdobnih poročil in
zaključnega računa,
 finančno poslovanje,
 obračun in izplačilo plač, nadomestila za delo podžupana, podjemnih in
avtorskih pogodb ter sejnin;
 poročanje o izplačanih plačah;
 obračun in izplačilo nadomestila družinskim pomočnikom;
 obračun in izplačilo sredstev novorojenčkom;
 izplačilo štipendij;
 obračun in izplačilo socialnih transferov;
 obračun DDV;
 blagajniško poslovanje,
 upravljanje s parkomati ter davčna blagajna,
 računovodstvo in knjigovodstvo,
 priprava premoženjske bilance Občine Sevnica ter konsolidirane 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,
 spremljanje prihodkov turističnih taks preko modula Ttaksa – Ajpes,
 poročanje o turističnih taksah - Ujpnet
 opravljanje projektnega dela z drugimi oddelki OU na področju planiranja
investicijskega razvoja, obračunavanja in pregledovanja začasnih in končnih
situacij, 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,
 sodelovanje in 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,
 spremljanje področne zakonodaje ter informiranje ostalih sodelavcev o
predvidenih novostih,
 sodelovanje v Komisiji za proračun in javne finance pri Skupnosti občin
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vse navedene aktivnosti smo izvajali tudi za JZ Knjižnico Sevnica ter za vse
Krajevne skupnosti.

V letu 2021 smo izvedli razpis za izvedbo participativnega proračuna za leto 2022 ter projekt
pripeljali do konca v celoti. Prvič je bilo izvedeno SMS glasovanje za uvrstitev pobud.
Temeljne aktivnosti zaposlenih na Oddelku za finance v proračunskem letu 2021 so bile:
1. PRIPRAVA PRORAČUNA OBČINE SEVNICA
Oddelek za finance je pripravljavec dokumentov proračuna. Skrbimo za zakonitost vsebine
dokumentov, tehnično pravilno sestavo proračuna, transparentnost poročil, doseganje rokov
ter spoštovanje določil proračunskega priročnika ter ostalih predpisov s področja priprave in
oblikovanja proračunskih gradiv.
Vodja Oddelka za finance se udeležuje tudi sej delovnih teles, kadar le-ta obravnavajo
proračunska gradiva.
2. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
Oddelek za finance spremlja izvrševanje proračuna in o tem poroča vodjem oddelkov,
županu ter direktorju. Dnevno skrbimo za ažurno in pravilno knjiženje, saj imajo skrbniki in
vodstvo stalen dostop do računovodske aplikacije.
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 plačevanje občinskih upravnih taks v
upravnih in drugih postopkih ter gotovino iz parkomata.
3. PRIPRAVA REBALANSOV MED LETOM
V letu 2021 smo Občinskemu svetu predložili v sprejem en rebalans.
4. PRIPRAVA POSLOVNEGA in LETNEGA POROČILA
Oddelek za finance je bil nosilec in koordinator priprave poslovnega poročila, njegov
računovodski del s pojasnili pa pripravimo na Oddelku za finance. Poročilo je sestavni del
zaključnega računa proračuna ter letnega poročila.
2.6.3

Participativni proračun

Občina Sevnica je v letu 2020 drugič izvedla razpis za participativni proračun, ki ga je
poimenovala »Sobivam, sodelujem soodločam«. Pozvali smo občanke in občane k
neposrednemu podajanju predlogov v proračun za leto 2021 – v obliki tako imenovanega
participativnega proračuna, za kar je bilo namenjenih 120.000 EUR.
Cilj participativnega proračuna je, da zajame ideje in predloge, ki omogočajo izvedbo širše
uporabne vrednosti – takšne ureditve, ki prispevajo kamenček v mozaik prijetnega bivanja v
posameznem kraju. Prestavljamo ureditve, ki so bile izvedene v letu 2021 v skupnem znesku
96.480 EUR:
 Kolesarnica, pipa za vodo, 3 klopi za igrišče (Studenec);
 Stojala za kolesa na igrišču (Dolnje Brezovo);
 Goli za mali nogomet (Dolnje Brezovo);
 Brušenje neenakomerno položenih pločnikov (Dolnje Brezovo);
 Ureditev hidranta (Arto);
 Defibrilator in pisarniško pohištvo za vaški mladinski prostor (Arto);
 Avtobusna postajališča (Arto);
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2.6.4

Odbojkarsko igrišče na mivki ob Drožanjski cesti;
Zamenjava stavbnega pohištva na domu gasilcev in vaščanov na Okiču;
Razsvetlitev AP na Jablanici;
Namestite klopi in smetnjakov (Log);
Prenova kuhinje v Večnamenskem domu Šmarčna, končna ureditev nadstreška;
Dva rokometna gola za igrišče na Kompolju;
Defibrilator (Jablanica-Novi grad);
Defibrilator (Log);
Informacijske table pri železnih skulpturah (Krmelj);
Ureditev društvenega prostora Kolonija 54;
Obnova spominskega parka (Murnice);
Razsvetljava tenis igrišča (Krmelj);
Izdaja predstavitvene zloženke KS Šentjanž;
Oprema pohodne poti po Krekovih stezicah z usmerjevalnimi tablicami in klopjo na
razgledni točki;
Ureditev društvenega prostora v Tržišču;
Postavitev igral na igrišču na Češnjicah;
Postavitev zunanjega fitnesa na igrišču na Češnjicah;
Fitnes naprave na Škovcu;
Postavitev dveh solarnih uličnih svetilk na Škovcu;
Otroška igrala pri domu krajanov na Razborju;
Oglasne table, stebrički, kozolčki na Razborju;
Pomoč dvoživkam, ohranimo biodiverziteto (Loka).
Operativne naloge Oddelka za finance

1. SPREMLJANJE REALIZACIJE PRORAČUNA
Oddelek je predlagal ukrepe za učinkovito realizacijo proračuna. Posamezne oddelke
občinske uprave ter skrbnike je sprotno seznanjal s porabo sredstev na posameznih
postavkah in skrbel za pravilno porabo sredstev proračuna. Navedene aktivnosti se ne
morejo numerično ali kako drugače ovrednotiti, saj potekajo ves čas.

2. NAČRTOVANJE LIKVIDNOSTI OBČINSKEGA PRORAČUNA
V letu 2021 je bilo vknjiženih 5314 internih računov in eračunov, 711 eračunov in zahtevkov
pa je bilo izdanih. Odredbe in fakture so se razporedile po dejavnostih glede na postavke
proračuna, in sicer v 23 različnih dejavnosti. Razporejene so bile tudi glede na valuto plačila.
Značilnost leta 2021 so bili tudi računi za covid dodatke, kjer je občina odigrala vlogo agenta
med ministrstvi ter našimi posrednimi proračunskimi uporabniki ter koncesionarji.
Med usklajevanje dnevne likvidnosti sodi tudi priprava
asignacijskih in cesijskih pogodb in njihova realizacija.

kompenzacijskih

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. 2021 za leto 2020. 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.
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4. DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE
Občina Sevnica se v letu 2021 ni dolgoročno zadolževala.
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 2021 ni bilo
potreb 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;
 poročanje o plačanih davkih in prispevkih za uveljavjanje pravic delavcev;
 izračunavanje revalorizacije za različne potrebe – predvsem za umrle domske
oskrbovance, kjer ima občina prednostno pravico v dednem postopku;
 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
proračuna, za kar je potrebno predhodno zagotoviti konsolidirane podatke iz glavne knjige
občinskega proračuna.
V računovodstvu vodimo evidenco podračunov zakladnice občine za prihodke iz naslova
komunalnega prispevka, občinskih taks, nadomestila za degradacijo in uzurpacijo zemljišč,
evidenco plačila oskrbnin 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 z vsemi upniki in
dolžniki. Med letom smo sodelovali pri pripravi pogodb o prenosu v upravljanje za 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.
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2.6.5

Ocena uresničitve strateških ciljev na letni ravni











Zakonita priprava proračuna
CILJ JE DOSEŽEN – proračun Občine Sevnica za leto 2020 je bil sprejet
pravočasno.
Zagotavljanje tekoče likvidnosti med letom
CILJ JE DOSEŽEN.
Spremljanje zakonskih sprememb s področja javnih financ
CILJ JE DOSEŽEN – v letu 2020 je bilo v prvem valu epidemije uzakonjeno
plačevanje 8.dan (običajno je 30.ti dan), čemur smo sledili brez odklonov.
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 2020 odločilo za izvedbo
notranje revizije z zunanjimi izvajalci. Določeni ukrepi s tem v vezi so v teku. V
sklopu rednega revidiranja je Nadzorni odbor Občine Sevnica pregledal zaključni
račun za leto 2019, pri čemer je bilo njihovo mnenje da Občina Sevnica učinkovito
in gospodarno uporablja dodeljena proračunska sredstva in priporočil niso dali.
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 2020 smo pripravili zaključni račun leta 2019, ga do
konca februarja oddali na AJPES ter v zakonitem roku predložili Občinskemu svetu.
Dokumente so pregledali Nadzorni odbor, Odbor za finance ter vsa delovna telesa
občinskega sveta ter Občinski svet.
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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 zagotovila kritje prispevkov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za osnovno
zdravstveno zavarovanje občanov.
Sredstva za mrliško pregledno službo zagotavlja državni proračun, in sicer je Občina 2x letno
izdala pristojnemu ministrstvu zahtevek za povračilo sredstev.
V mesecu decembru 2020 je bil sprejet Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS,
št. 189/20), s katerim je obveznost plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje za
zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ uvedla neposredno plačilo
prispevkov države Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), pri
čemer prehodna določba 33. člena zakona določa, da je obveznost, ki je izvirala iz obdobja
pred začetkom uporabe tega zakona in za katero je bila prijava v zavarovanje prejeta do
začetka uporabe tega zakona, poravnala občina. Občina je tako poravnala znesek za
zavarovanje v mesecu januarju 2021 za mesec december 2020, v višini 14.350 EUR, od
februarja 2021 pa je plačilo prevzela država.
Občina Sevnica je v letu 2021 nadaljevala s širjenjem javne mreže defibrilatorjev na
lokacijah, ki je predhodno uskladila z Zdravstvenim domom Sevnica glede na dostopnost
oziroma pokritost posameznih območij z že obstoječo mrežo defibrilatorjev. Občina je v letu
2021 nabavila štiri nove defibrilatorje z ogrevanimi omaricami.
Občina Sevnica je že drugo leto zapored izvedla participativni proračun "Sobivam,
sodelujem, soodločam". Komisija, imenovana s sklepom župana, je vse prejete vloge
obravnavala in odobrila nakup defibrilatorjev na Artu, Jablanici (Novi grad) in na Logu. Vsi
defibrilatorju so se vključili v javno mrežo.
Občina Sevnica se je prijavila na javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2021 in dobila odobrena sredstva v višini 4.064 EUR za
nakup programa za sledenje in dispečiranje v Zdravstvenem domu Sevnica. Razliko v višini
2.7.2 Šport
Občina je skladno s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti
javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, le-temu 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 Sevnica, Športnim domom Sevnica,
skate parkom in Bazenom Sevnica. Za te objekte plačuje vse tekoče obratovalne stroške:
ogrevanje, vodo, kanalizacijo, odvoz odpadkov, električno energijo, varovanje, zavarovalno
premijo, 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 društva in klubi za izvajanje treningov, tekem in
rekreacije. V športnem domu se dajejo v najem pisarne in sejna soba, 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,..). V letu 2021 je bil izveden nakup kontejnerja za opremo pri Športnem
domu Sevnica ter nakup bazenskega sesalca.
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Občina Sevnica je v skladu s proračunom sredstva namenjala tudi za tekoče (1.691 EUR) ter
investicijsko vzdrževanje športne opreme in igrišč (155.699 EUR). V letu 2021 je bila v parku
ob reki Savi postavljena velika skakalna blazina ter zamenjano polomljeno vzmeteno igralo z
novim. Obstoječe športno igrišču v Florjanski ulici je s položitvijo umetne trave postalo
multifunkcijsko igrišče, ki zagotavlja tudi možnost igranja tenisa. Na tem istem igrišču sta bila
postavljena dva nova koša, travnati del roba igrišča ima vgrajeno novo gumeno zaščito, pred
njegovim vhodom pa je bilo na novo postavljeno otroško igrišče. Za nemoteno vadbo na
nogometnem igrišču z umetno travo na Drožanjski cesti sta bila nabavljena dva nova
prenosna gola za trening. Tudi športno igrišče na Dolnjem Brezovem ima dva nova prenosna
gola z utežmi za pritrjevanje na podlago. V prizidku za borilne in rekreacijske dejavnosti k
telovadnici OŠ Krmelj imajo novo stropno mešalo. Novo asfaltno prevleko je dobilo igrišče v
Račici. Nova otroška igrišča so bila postavljena na Češnjicah, Škovcu ter na Razborju. Novo
je športno igrišče na Velikem Cirniku, ki je v letu 2021 poleg asfaltne podlage pridobilo tudi
športno opremo. V športnem parku Krmelj je bilo narejeno novo javno teniško igrišče z
umetno travo ter prestavljeno ter povečano igrišče za igranje odbojke na mivki.
V letu 2021 so se sredstva za fitnes naprave namenila za nakup fitnes naprav na Češnjicah,
v skupni vrednosti 5.661 EUR.
Na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Sevnica so se v letu 2021 na podlagi javnega razpisa dodelila sredstva izvajalcem letnega
programa športa (LPŠ) v Občini Sevnica. Višina sredstev javnega razpisa je znašala 123.000
EUR in so bila razdeljena 34-im upravičencem.
Izgradnja atletskega stadiona
V marcu 2018 se je pričela izvedba del za stabilizacijo pobočja v območju predvidenega
atletskega stadiona z nogometnim igriščem. V skladu s projektom je bila izvedena
odstranitev vrtov in obstoječega travnatega nogometnega igrišča, odstranitev humusa na
celotnem pobočju ter deponiranje znotraj gradbišča, ureditev gradbiščne ceste, izvedba
odvodnjavanja območja z globokimi drenažami in drenažnimi rebri, odkop pobočja, izkop in
gradnja kamnito betonskega zidu v dolžini okrog 150 metrov ter vgrajevanje izkopnega
materiala v plasteh na platoju in terasah nad zidom, da se bo izvršila konsolidacija terena.
Po 8. juniju 2018, ko so se pojavili močni nalivi in padejo velike količine dežja, se je območje
zasitilo z vodo, zaradi česar je kasneje prišlo do poškodb opornega zidu in drsenja dela
brežine. Izvedle so se dodatne kamnito betonske pete v območju največjih poškodb, drenaža
pred ojačitvenimi rebri na globini 0,5 m pod koto temelja proti zahodu (Prvomajska ulica) ter
ponikovalnica na globini cca. 9 m pod koto osnovnega terena. Na terenu so bile izvedene
dodatne geološke vrtine z inklinometri, da se ugotovi, na kateri globini nastaja drsina.
Zaradi poslabšanja odvodnje in posledično škodljivih vplivov na zemljišču Prah so se v juliju
in avgustu 2019 izvedli ukrepi za dodatno odvodnjavanje na JV delu predvidenega stadiona.
Izvajalec del je bil Rafael d.o.o. Sevnica, vrednost izvedenih del je znašala 32.002,88 EUR.
Prav tako je bila novembra 2019 izvedena sanacija sten kletnih prostorov v objektu Prah
zaradi vlage, ki se je pojavila po izvedenih delih na območju stadiona v drugi polovici leta
2018 in prvi polovici leta 2019.
Občina Sevnica je zaradi problematike nestabilnosti terena pri Fakulteti za gradbeništvo in
geodezijo Univerze v Ljubljani aprila 2019 naročila pregled projektne dokumentacije in
izdelavo recenzije. Recenzijsko poročilo predlaga izvedbo aktivnosti in ukrepov za sanacijo
nestabilnega pobočja, in sicer izdelavo ustrezne dokumentacije glede dejansko izvedenih
del, posnetek zatečenega stanja, poročilo o opazovanjih pomikov, inženirsko geološko
poročilo o geološko geotehničnih razmerah v zatečenem stanju ter pripravo projekta
varovanja s sidrano pilotno steno, ki bi jo bilo potrebno umestiti za že zgrajen podporni zid ter
pobočje med zidom in pilotno steno še dodatno drenirati.
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V drugi polovici leta 2019 so bile izvedene dodatne geotehnične raziskave. Nadzornik in
projektant ISB d.o.o. je angažiral podjetje za geotehnično projektiranje in raziskave
Geoeng&co. d.o.o. (geolog dr. Dragotin Ocepek), kjer so območje terena in usada detajlno
inženirsko geološko pregledali, geomehansko popisali dodatno izvedeno vrtino ter izvedli
sondiranje z dinamičnim penetrometrom. Izvedene so bile laboratorijske preiskave odvzetih
vzorcev zemljin. Na podlagi geotehničnega načrta sanacije je projektant ISB d.o.o. izdelal
idejno zasnovo (IZP) dodatne stabilizacije pobočja v območju predvidenega atletskega
stadiona z nogometnim igriščem. Dokumentacija je bila predana v začetku leta 2020 in takoj
poslana v pregled in recenzijo.
Recenzija, ki jo je opravil gospod Škrabl, je pokazala, da je projekt pomanjkljivo pripravljen in
da je potrebno določiti in izvesti globlje meritve z inklinometri. Le – ti so bili vrtani v mesecu
maju in sicer do globine 20 metrov. Z opazovanjem dogajanja zemljine se je podrobno
ukvarjalo podjetje Geoeng&Co, ki je v mesecu novembru pripravilo končno geološko –
geotehnično poročilo o razmerah obočju splazitve terena. Poročilo je podlaga za pripravo
projektne dokumentacije IZP dodatne stabilizacije območja.
V letu 2021 je bil pripravljen ponovni popis del za stabilizacijo terena. Ocenjena vrednost del
je 1,5 mio EUR. Glede na to, da je ocenjena vrednost del res velika, bo Občina poskušala
začasno urediti le nujne sanacijske ukrepe in zazelenitev terena.
2.7.3

Kultura

Brivsko frizerski salon Kreutz v starem mestnem jedru Sevnica je opredeljen kot kulturni
spomenik lokalnega pomena, sedaj v lasti Občine Sevnica. V letu 2021 je podjetje Gnom
d.o.o. ob sodelovanju Posavskega muzeja Brežice izvedlo konservatorsko restavratorske
posege na opremi brivsko frizerskega salona, vhodnih vratih in izložbeni vitrini, tlakih in
stenah ter izdelalo inventarno knjigo, v skupni vrednosti 37.684,58 EUR. Dela so bila
izvedena na podlagi izdanih kulturno-varstvenih pogojev in soglasja ZVKDS OE Celje, ki je
dela tudi nadzorovala. Na novo je bilo potrebno urediti tudi električne inštalacije ter ogrevanje
prostora. S tem projektom se je Občina Sevnica javila na razpis Ministrstva za kulturo, na
katerem je bila uspešna in za ta namen prejela 17.601,42 EUR. Za salon je bilo v letu 2021
porabljenih 44.039 EUR proračunskih sredstev
Slomškov dom v starem mestnem jedru, ki je tudi opredeljen kot kulturni spomenik lokalnega
pomena, je Občina Sevnica v letu 2005 naročila in pridobila Poročilo o preiskavah materialno
tehničnega stanja in analizi potresne odpornosti objekta Slomškov dom v Sevnica. Pred
dejansko obnovo in rekonstrukcijo objekta, je ZVKDS OE Celje zahteval še opravljeno
revizijo tega poročila, na osnovi katerega bo izdal nadaljnje kulturno-varstvene pogoje in
soglasje za posege na objektu.
Sredstva v višini 2.908 EUR so bila namenjena za pripravo izvedenskega izvida že
pripravljenega statičnega poročila.
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 Sevnica in Ajdovskim gradcem, kot tudi s Kulturno
dvorano Sevnica, za katero ima sklenjeno najemno pogodbo z Gasilskim društvom Sevnica.
Za te objekte plačuje vse obratovalne stroške: ogrevanje, vodo, kanalizacijo, odvoz
odpadkov, električno energijo, varovanje, zavarovalno premijo, 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 2021 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 - seminarji, predavanja).
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Vse aktivnosti in dogodki so bili izvedeni v zelo okrnjeni obliki zaradi omejitev in varnostnih
ukrepov zaradi epidemije korona virusa. Sredstva so se namenjala za sprotno vzdrževanje
objektov (košnje v grajskem parku, oskrba vinograda in predelava grozdja, košnja okoli
Ajdovskega gradca).
V letu 2021 je bila izvedena ureditev elektroinštalacij ter sanacijo tal v Lutrovski kleti, za
nakup naprave za razvlaževanje na gradu Sevnica, za delno ureditev Grajske kavarne ter za
sanacijo vodnega zbiralnika na Ajdovskem gradcu, v skupni vrednosti 33.199 EUR.
Občina Sevnica je sodelovala s Posavskim muzejem Brežice pri naslednjih projektih, katere
je tudi finančno podprla (7.200 EUR):
• projekt Gradovi Posavja,
• nadaljnje aktivno sodelovanje in priprava ter razvoj regijskih projektov,
• nov večletni programski cikel Čuti: Po Posavju z žlico in čašo; 1. čut: Okus,
• sodelovanje pri izvedbi konservatorsko – restavratorskih posegov na Gradu Sevnica
in pri prenovi stalnih zbirk na Gradu Sevnica in sooblikovanje občasnih muzejskih ter
drugih razstav: prenova šolske zbirke – posegi na obstoječih predmetih v šolski zbirki
za postavitev nove razstave.
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter Zakona o Javnem skladu
RS za kulturne dejavnosti, Občina Sevnica zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov,
ki jih je OI JSKD Sevnica na podlagi pogodbe izvajala na območju Občine Sevnica, seveda
zopet v okrnjeni obliki zaradi omejitev zaradi epidemije korana virusa.
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 sredstva za
investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme (6.000 EUR), ki so bila porabljena za nakup
strežnika.
Nakup bibliobusa je bil v letu 2020 izveden za potrebe izvajanja knjižnične dejavnosti ter z
namenom zagotavljanja kakovostne in stalne dostopnosti do knjižničnega gradiva ter
knjižničnih storitev na oddaljenih območjih z manjšim številom prebivalcev na področju
posavskih občin Brežice. Bibliobus oziroma Posavska potujoča knjižnica je s svojim delom
pričela v oktobru 2020. Finančna obveznost Občine Sevnica za dejavnost Posavske potujoče
knjižnice je v letu 2021 znaša 24.501 EUR.
Skladno z določbami Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov in projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica, so se v letu 2021 preko
javnega razpisa dodelila sredstva v višini 48.000 EUR izvajalcem programov in projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v naši občini. Sredstva je prejelo 25 upravičencev za izvedbo
prijavljenih programov.
Občina Sevnica je v letu 2021 izvedla razpis za obnovo kulturnih spomenikov, ki so bili z
odlokom razglašeni za kulturne spomenike lokalnega pomena. Na javni razpis se je prijavilo
pet vlagateljev. Vsem petih vlagateljem so bila odobrena sredstva, v skupni višini 30.000
EUR. En vlagatelj ni vrnil pogodbe, drugi pa ni izvedel investicije, saj je v celoti dobil
sofinancirano investicijo s strani pristojnega ministrstva.
2.7.4

Predšolska vzgoja

Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih je Občina Sevnica iz proračuna vrtcem, ki izvajajo javno
službo, zagotavljala sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev.
Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih sestavljajo: stroški dela
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zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno
pogodbo; stroški materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa in stroški živil za
otroke. Sredstva zagotavlja občina za tiste otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je
vključen v vrtec, stalno prebivališče v Občini Sevnica oziroma ima stalno prebivališče skupaj
z otrokom vsaj eden od staršev, tudi v primeru, da otrok vrtec obiskuje v drugi občini. Občina
zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na
njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
Osnova je cena, ki jo na predlog vrtca določi Občina ustanoviteljica vrtca. Cena mora biti
oblikovana skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo ter z Zakonom o vrtcih. Za vrtce na območju Občine Sevnica so se
sredstva za delo zagotavljala po namenih. Na ta način so se vrtcem zagotovila vsa potrebna
sredstva za nemoteno delo.
Poleg teh sredstev je Občina Sevnica zagotavljala javnim zavodom tudi sredstva, ki niso
zajeta v ceni programov. Sredstva smo namenili :
• za bolnišnični oddelek vrtca v Bolnišnici Brežice;
• za stroške dodatne strokovne pomoči otrokom na podlagi Zapisnika
multidisciplinarnega tima oziroma Odločbe Zavoda za šolstvo;
• za stroške mobilne službe (zaposlena specialna pedagoginja);
• za spremljevalce otrok s posebnimi potrebami na podlagi Zapisnika
multidisciplinarnega tima oziroma Odločbe Zavoda za šolstvo.
Investicije na področju predšolske vzgoje
PRIZIDAVA VRTCA CICIBAN SEVNICA
Zaradi povečanega števila na novo vpisanih otrok v Vrtec Ciciban Sevnica, je Občina
Sevnica v letu 2019 naročila Izdelavo IZP projektne dokumentacije ter DGD in PZI
dokumentacije za prizidavo Vrtca Ciciban Sevnica. Prizidava obstoječega Vrtca Ciciban
Sevnica je obsegala tri dodatne igralnice in potrebne spremljajoče prostore, z neto tlorisno
površino 376,31 m². V letu 2020, je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, pogodba z izbranim
izvajalcem del je bila podpisana julija 2020, z deli pa so pričeli avgusta 2020. Dela so bila
dokončana v mesecu aprilu 2021, 12.4.2021 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za
objekt.
VRTEC V BOŠTANJU
Občina Sevnica in podjetje GIP Kodrič d.o.o., kot lastnik objekta Panorama v Boštanju, sta
podpisala pismo o nameri, s katerim sta se dogovorila, da bosta po ustrezni preureditvi
objekta – prostorov za vrtec, sklenila najemno pogodbo za celotno nepremičnino. V skladu s
pismom o nameri je lastnik objekta na svoje stroške ustrezno preuredil prostore za namen
izvajanja predšolske vzgoje v skladu z vsemi normativi, uredil spremembo namembnosti
objekta za namen izvajanja vzgoje in izobraževanja ter pridobil uporabno dovoljenje. Objekt
je bil delno dozidan ter rekonstruiran. Občina Sevnica pa je do začetka izvajanja predšolske
vzgoje v prenovljenem objektu naročila premo za izvajanje dejavnosti (mizice, stolčki,
previjalne mize, ležalniki, oprema kuhinje, kotički, igralne blazine,Q). Izbrani dobavitelj
opreme na podlagi javnega naročila je bilo podjetje Atlas oprema. Otroci so bili v oddelke
vključeni 1. oktobra 2021.
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 (plačilo varstva vozačev, sofinanciranje kuharice
za pripravo toplih malic in kosil za učence, sofinanciranje tekmovanj učencev v znanju).
Pogodbe s šolami so bile sklenjene po sprejetju Proračuna občine Sevnica za leto 2021,
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izplačila pa so se vršila na osnovi določil pogodbe o sofinanciranju dejavnosti. Občina
Sevnica je v skladu s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti, osnovnim šolam sofinancirala
fiksne materialne stroške (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve in voda), po dejanskih
stroških, na osnovi zahtevkov, ki so jih pripravile šole. Sredstva za druge materialne stroške,
pa je Občina osnovnim šolam v skladu s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti nakazala v
mesečnih dotacijah (dvanajstinah).
Sredstva v proračunu so namenjena tudi za dodatne dejavnosti osnovnih šol. V okviru
dodatnih dejavnosti so se sredstva namenila za sofinanciranje tekmovanj učencev v znanju
in tekmovanj učencev na področju športa. Občina je šolam sofinancira naslednje stroške:
- tekmovanja učencev v znanju (prijavnina, stroške DMFA, malica ter prevoz na tekmovanja);
- tekmovanja učencev v športu (prevoz na področno tekmovanje, četrtfinale, polfinale, finale,
stroške Zavoda za šport Brežice, malico).
Sredstva za sofinanciranje tekmovanj učencev so se nakazala na podlagi pisnega zahtevka,
ki ga je pripravila osnovna šola po udeležbi na tekmovanju.
V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli mora Osnovna šola učencem, ki morajo čakati
na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo. Varstvo vozačev financira Občina na podlagi
določila 82. člena ZOFVI. Višino urne postavke s šolami dogovorimo s Pogodbo o
sofinanciranju dejavnosti. Vrednost za opravljeno uro varstva vozačev je 6,50 evrov (bruto
bruto). Sredstva osnovnim šolam Občina nakazuje na podlagi prejetega zahtevka, ki ga šola
pripravi na podlagi dejansko izplačanih sredstev za varstvo vozačev.
Občina Sevnica že vrsto let šolam zagotavlja sredstva za del stroškov kuharja za pripravo
toplih malic in kosil za osnovnošolce. S tem Občina omogoča toplo malico osnovnošolcem
vsaj dvakrat tedensko ter tudi nižjo ceno malice in kosila. Pri določanju deleža delavca, se
upošteva kriterij: za tople malice: 40 % normativa kuharja, ki ga prizna ministrstvo za
pripravo malic; za kosila: 40 % normativa kuharja za kosila otrok (100 kosil/dan /kuharja).
Delež kuharja je odvisen od števila učencev in števila kosil.
Občina Sevnica je sofinancirala tudi del materialnih stroškov šole v naravi po izboru vsake
šole (letna ali zimska), na podlagi sprejetega Letnega delovnega načrta vsake šole. In sicer
eno šolo v naravi za eno generacijo v času njenega šolanja, za tiste učence, ki se je
dejansko udeležijo. Subvencija je znašala 90 EUR na učenca.
Ob koncu leta, je Občina Sevnica šolam in vrtcem namenila sredstva za obdarovanje
predšolskih in šolskih otrok v mesecu decembru oz. sofinanciranju prireditev za otroke v
mesecu decembru, ogledu gledaliških predstav in filmov.
Kot ustanoviteljica Glasbene šole Sevnica, smo Glasbeni šoli 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 mora na podlagi zakonodaje zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje in
sicer za vzdrževanje objektov in opreme. V letu 2021 so bila izvedena naslednja dela na/v
objektih:

- 33 -

-

-

-

-

-

Osnovna šola Ane Gale Sevnica: nakup potrebnega pohištva v učilnicah NIS1 in
NIS2, prenova knjižnice in svetovalne pisarne, nakup interaktivnega zaslona, nakup
opreme za izvajanje meritev ŠVK, nakup modelov za naravoslovje, nakup opreme za
naravoslovje, nakup zaščitne opreme za delo pri TIT, nakup vreč za sedenje, nakup
dveh prilagojenih koles, nakup IKT opreme – interaktivna tla, nakup dveh kompletov
instrumentov za glasbo;
Osnovna šola Blanca: zamenjava obtočne črpalke, popravilo plinskega kotla;
Enota vrtca Blanca: nakup kompleksnega igrala;
Osnovna šola Boštanj: nakup in montaža opreme v gospodinjski učilnici, preplastitev
igrišča;
Osnovna šola Krmelj: sanacija podpornega zidu pri stari osnovni šoli, sanacija
stropov in balkonov stare osnovne šole, sanacija odstopanj ugotovljenih pri meritvah
elektroinštalacij, popravilo inštalacij, montaža luči v računalniški učilnici, montaža
projektorjev in zamenjava žarnic v sklopu zamenjave oz. sanacije stropov;
Enota vrtca Krmelj: obnova tlaka Sika Comfortfloor;
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž: ureditev gospodinjske učilnice, nakup
eksperimentalnega pulta, prenova pisarne ravnateljice in tajništva, montaža
ozvočenja po učilnicah, nakup ognjevarne omare, montaža klime v zbornici, nakup
kuhinjskega elementa, prenova sanitarij, posek in obžagovanje nevarnih dreves ob
šoli z uporabo dvigala in gozdarske prikolice, popravilo avtomatskega zapiranja in
odpiranja oken v šolski telovadnici, ki je vezano na izdajo potrdila za delovanje
sistema avtomatskega odkrivanja, javljanja in alarmiranja požara;
Enota vrtca Šentjanž: ureditev pokrite terase, postavitev panelne ograje okoli
otroškega igrišča;
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica: vzpostavitev prezračevalnega sistema v enem
delu šole, preplastitev talnih površin na hodnikih starega dela v 1. nadstropju,
zamenjava strežnika, izvedba meritev električnih inštalacij za objekt OŠ Sevnica s
podružnicama, izvedba meritev strelovodnih naprav za objekt OŠ Sevnica s
podružnicama, zamenjava senzorjev za pisoarje na moških straniščih, napeljava
tople vode po vertikali starega dela šole, projekt ureditve športnih površin pri OŠ
Sava Kladnika Sevnica (IZP);
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica - Podružnica Loka: ureditev razdelilnih omaric
in zamenjava talilnih vložkov z avtomatskimi varovalkami;
Osnovna šola Tržišče: postavitev ograje pri igrišču, ureditev dvižne ploščadi in
nadstreška, postavitev zaščitnih mrež v telovadnici;
Vrtec Ciciban Sevnica: namestitev nove talne obloge na terasah igralnic na objektu
Vrtec Ciciban Sevnica – Centralni vrtec, nakup in montažo zaščitne ter dodatne
opreme za vrtec Panorama v Boštanju;
Glasbena šola Sevnica: zamenjava plinske peči.

Prevozi otrok
Občina Sevnica v skladu z zakonodajo izvaja šolske prevoze za sedem osnovnih šol v
Občini Sevnica. Število vpisanih otrok v vse šole je 1552 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 občino velika tako finančna kot
organizacijska obveza. Na podlagi javnega naročila za opravljanje šolskih prevozov, sta
izvajalca šolskih prevozov Nomago d.o.o. s podizvajalci – 17 sklopov in Šolski servis d.o.o. –
1 sklop. Pogodba je sklenjena za dve šolski leti, do 24.6.2023. Občina je dolžna zagotoviti
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tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, ki šolo na podlagi Odločbe Zavoda za
šolstvo, obiskujejo v drugi občini. Tako je Občina Sevnica v letu 2021 zagotavljala sredstva
tudi za sofinanciranje prevoza otrok s posebnimi potrebami v OŠ dr. Mihajla Rostoharja
Krško in OŠ Glazija Celje.
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, ki morajo
imeti zagotovljen brezplačni prevoz ne glede na to, koliko so oddaljeni od šole. V primeru, ko
prevoza otrok s posebnimi potrebami ni mogoče urediti drugače, prevoz otroka starši
opravijo sami. Starši, ki opravljajo prevoz otroka z lastnim vozilom, so upravičeni do povračila
stroškov prevoza za dneve, ko je otrok prisoten v šoli.
Občina Sevnica je v letu 2021 financirala tudi prevoze otrok v času pouka, za zdravniške
preglede, prevoze ob dnevih dejavnosti in prevoze otrok v šolo v naravi.
Ker v občini isti prevozniki opravljajo prevoze za več šol, je bilo vloženega ogromno truda v
organiziranje prevozov in usklajevanje urnikov med šolami.
Investicije na področju šolstva
NOVA ŠOLA ANE GALE SEVNICA
V letu 2021 je Občina Sevnica objavila javno naročilo za izbor izvajalca za izdelavo DGD in
PZI dokumentacije za novo šolo Ane Gale Sevnica. Izbrani izvajalec, podjetje TMD Invest
d.o.o., je do konca leta 2021 izdelal DGD in PZI dokumentacijo z vsemi mnenji in na Upravno
enoto vložil vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje pričakujemo v
začetku leta 2022. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo občina Sevnica objavila javno
naročilo za izbor izvajalca gradbenih del in pričela z gradnjo in rekonstrukcijo obstoječega
objekta. Dela se bodo izvajala dve leti. Projekt bo v višini 1.096.897,26 EUR sofinanciran s
strani MIZŠ, sredstva pričakujemo v letu 2023 in 2024.
GRADNJA OŠ KRMELJ
Osnovna šola Krmelj trenutno deluje na dveh lokacijah in sicer v spodnji šoli je prva triada
učencev, v zgornji šoli pa drugi dve triadi. Zgornja šola je stara in nefunkcionalna ter brez
jedilnice, ustrezne knjižnice, večnamenskega prostora. Prav tako je spodnja šola sicer
energetsko sanirana, vendar z dotrajano in premajhno kuhinjo, slabimi notranjimi prostori
(zamakanje, dotrajane vodovodne inštalacije).
Občina Sevnica je v letu 2020 naročila idejno zasnovo umestitve nove OŠ Krmelj v prostor z
vsemi projektnimi pogoji za nadaljnje pridobivanje gradbenega dovoljenja. V letu 2021 je bil
izbran izvajalec za izdelavo DGD in PZI dokumentacije za novo šolo Krmelj. Izbrani izvajalec
je podjetje Savaprojekt Krško d.d.. Pogodba je bila podpisana septembra 2021, rok za
izdelavo dokumentacije z vsemi mnenji pa je 6 mesecev od podpisa pogodbe. Pogodbena
vrednost znaša 109.177,80 EUR z DDV, del pogodbenih obveznosti bo plačan v letu 2021,
del pa v letu 2022.

DOGRADITEV OSNOVNE ŠOLE BLANCA
Na podlagi idejne zasnove za dograditev nujnih manjkajočih prostorov za Osnovno šolo
Blanca (razširitev kuhinje in dodatnih kletnih prostorov) z vsemi projektnimi pogoji, ki jo je
pripravilo podjetje Boson d.o.o. iz Ljubljane, je Občina Sevnica v letu 2021 objavila javno
naročilo za izdelavo DGD in PZI dokumentacije za dograditev OŠ Blanca in izbrala izvajalca
– Savaprojekt Krško d.d.. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je že vložena na
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Upravno enoto. Takoj po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja bo občina
Sevnica objavila javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del in pričela z gradnjo.
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. V letu 2019 sprejeta Strategija za
mlade v Občini Sevnica 2019-2024, ki ima tudi letni izvedbeni načrt, je zaradi omejitev zaradi
korana virusa ostala delno neizvedena.
Na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju mladinskih programov in projektov v
Občini Sevnica so se v letu 2021 preko javnega razpisa dodelila sredstva izvajalcem
mladinskih programov in projektov v občini Sevnica. Višina sredstev namenjenih za javni
razpis je znašala 15.135 EUR in je bila razdeljena 14-im upravičencem.
2.7.7

Socialna varnost

Največ sredstev, nakazanih iz proračuna za socialo, je bilo namenjenih za plačilo oziroma
doplačilo oskrbnih stroškov naših občanov, nameščenih 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), nameščeno
povprečno 80 - 85 občanov.
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. Decembra 2020 je bil sprejet Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki
določa, da financiranje družinskega pomočnika s 1.1.2021 iz občin preide na državo in tako
občina ni več stranka v postopku. V letu 2021 je financiranje družinskega pomočnika izvajala
občina stalnega prebivališča invalidne osebe v breme Republike Slovenije. Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo občini povrnilo vsa sredstva, ki jih je
izplačala v breme RS v letu 2021, do konca naslednjega koledarskega leta, to je do
31.12.2022.
V letu 2021 smo zagotavljali sredstva za 11 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 in potrjeno ceno storitve. V letu 2021 se je število uporabnikov spet povečalo, v
decembru 2021 je bilo 195 uporabnikov te storitve.
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.
S 1.1.2021 je Center za socialno delo Posavje, enota Sevnica postal nov izvajalec projekta
Sopotniki na območju Občine Sevnica, ki je izvajanje prevzel od KŠTM Sevnica, občina je v
letu 2020 za izvajanje tega projekta kupila tudi novo vozilo. Izvajanje projekta je v javnem
interesu, saj je namen projekta organiziranje brezplačnih prevozov starostnikom in jim s tem
pomagati pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Občina Sevnica je v tripartitnem
pogodbenem razmerju, v katerem je občina kot naročnica, CSD Posavje kot izvajalec ter
Zavod Sopotnik kot nosilec projekta. Občina Sevnica je dolžna kot naročnica javnih del
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zagotavljati centru financiranje javnega delavca za izvajanje koordinacije projekta (4.180
EUR) ter sredstva za izdatke za blago in storitve za sam projekt (6.000 EUR).
Del sredstev se je namenilo tudi za subvencioniranje stanarin, 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).
Skladno z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti mora stroške pogreba poravnati
naročnik pogreba. Če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina, ki je
prijavila pokop. Tako mora Občina poravnati stroške pokopa za tiste občane, ki so imeli
stalno prebivališče v občini Sevnica, niso pa imeli dedičev oziroma drugih zavezancev, ki bi
bili dolžni te stroške poravnati oziroma ti teh stroškov niso bili sposobni poravnati. Pri
pokrivanju stroškov pogreba se pred plačilom iz proračunskih sredstev, poišče vse druge
zakonske možnosti za plačilo pogreba. V letu 2021 je Občina Sevnica iz teh namenskih
sredstev poravnala stroške pogrebov za pet svojih občanov, v višini 6.437,69 EUR.
Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Sevnica, so se v letu 2021 preko javnega razpisa razdelila
sredstva v višini 25.000 EUR, in sicer 35-im upravičencem.
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.
Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega poziva, in sicer 5-im društvom.
Skladno z Zakonom o Rdečem križu je Občina Sevnica dolžna sofinancirati delovanje
Območnega združenja Rdečega križa in njegove specifične programe, ki jih v javnem
interesu ta izvaja. To so programi na področju varstva pred naravnimi nesrečami, zdravstva,
socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti. Občina Sevnica je združenju v letu 2021
pogodbeni znesek v višini 27.000 EUR nakazovala v mesečnih dotacijah (dvanajstinah).
V okviru Centra za socialno delo Posavje, že od leta 1991 deluje za območje Posavje
''Zavetišče za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini - Pepcin dom'', ki je edina
namestitvena oblika pomoči ženskam in otrokom z izkušnjo nasilja v Posavju, zato pokriva
predvsem potrebe uporabnic Posavja. Uporabnice programa so ženske in matere z otroki, ki
so doživele izkušnjo nasilja in se odločile, da se pred izvajalcem nasilja umaknejo. Program
zavetišča je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
sofinanciran kot večletni program, pogoj za pridobitev sredstev pa je, da ima CSD 20%
sofinanciranje zagotovljeno iz drugih virov (občine v regiji, uporabnice, donacije,...). V letu
2021 je CSD Posavje zaprosil posavske občine za sofinanciranje, iz proračuna Občine
Sevnica so prejeli 1.000 EUR.
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
svoje socialne stiske. V letu 2021 je bila enkratna denarna pomoč dodeljena 107 občanom.
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Na podlagi Pravilnika o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št.14/19), pa imajo starši možnosti uveljavljanja pravice do denarne pomoči ob rojstvu
otroka, ob upoštevanju pogoja, da imata oba starša in otrok na dan rojstva otroka stalno
bivališče v Občini Sevnica. V letu 2021 je bil znesek enkratne pomoči 400 EUR za otroka,
za ta namen pa je bilo porabljenih 56.000 EUR.
Občina Sevnica v skladu s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih
najemnin zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnin. Do subvencionirane najemnine
je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem stanovanju do višine neprofitne
najemnine ali bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno
ogroženih oseb, če je njihov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi,
ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30% njihovega
ugotovljenega dohodka in za znesek najemnine. Za izračunani znesek subvencije lastnik
stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne občinski organ. Po
spremembi Stanovanjskega zakona pripada subvencija tudi prosilcem, ki plačujejo tržno
najemnino in so se prijavili na zadnji razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja
v občini stalnega prebivališča. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotavljata
občinski in državni proračun, vsak eno polovico. Po zaključku koledarskega leta se sredstva,
ki jih je med letom v celoti izplačevala Občina, povrnejo iz državnega proračuna.
Po Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13,
100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20-odl.US in 189/20-ZFRO) so
javna dela poseben program v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Javna dela so
namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju
delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Brezposelna oseba je
lahko vključena v program javnega dela največ eno leto, zaradi stanja na trgu dela pa se
lahko vključitev podaljša, vendar najdlje za eno leto pri istem izvajalcu javnih del. Ciljne
skupine brezposelnih oseb, katerim se vključitev v program javnega dela lahko podaljša in
obdobje podaljšanja, se določijo v katalogu APZ.
Občina Sevnica je v letu 2021 sofinancirala javna dela, ki jih izvajajo javni zavodi in druge
organizacije na področju družbenih dejavnosti. Občina je zagotavljala sredstva v višini 40%
plače udeleženca programa javnega dela ter regres za letni dopust. Izvajalci javnih del so bili
izbrani na razpisu, ki ga je objavil Zavod RS za zaposlovanje. V letu 2021 so se izvajala
javna dela:
- Vrtec Ciciban Sevnica (dve osebi),
- Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja (ena oseba),
- Center za socialno delo Posavje, enota Sevnica (dve osebi),
- Osnovna šola Ane Gale Sevnica (ena oseba),
- Območno združenje Rdečega križa Sevnica (ena 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 2021 pričela izvajati dela na področju javne vodooskrbe na območju
občine Sevnica. Investicije oziroma vzdrževanja so se prioritetno izvajale na področjih, kjer je
bila vodooskrba motena oziroma je bilo potrebno zagotavljati neoporečno pitno vodo.
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Dela so se izvajala skozi vse leto na podlagi terminskega plana in potrebami po vključevanju
in združevanju z ostalimi projekti Občine Sevnica, Komunala d.o.o. Sevnica.
Občina Sevnica je v letu 2021 pristopila k izgradnji projekta HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V
OBČINI SEVNICA. Namen projekta je izboljšati javno vodooskrbo, ki se trenutno srečuje s
problemi glede kakovosti vode iz javnih in vaških vodovodnih sistemov, glede stopnje
priključitve uporabnikov na javni vodovodni sistem in glede vodnih izgub.
Dela na obsežnem projektu so se začela v letu 2021 in se bodo nadaljevale do 2023.
Predmetni projekt predstavlja skupno 8 sklopov - odsekov, v katere je razdeljen Projekt
Hidravličnih izboljšav v Občini Sevnica.
Z investicijami na posameznih odsekih vodovodnih sistemov je cilj doseči zanesljivo oskrbo s
kvalitetno pitno vodo in zaščito vodnih virov pred vplivi onesnaževanja na način, ki bo
stroškovno, okoljsko in tehnično učinkovit.
Uresničitev ciljev: Vsi zastavljeni cilji na področju vodooskrbe so bili doseženi.
2.8.2

Ravnanje z odpadki

1. Zbirna mesta za ločeno zbrane odpadke v občini Sevnica:
V letu 2021 je Komunala d.o.o. 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 nekaj ekoloških
otokov na podlagi pobud s strani krajevnih skupnosti.
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.
V letu 2021 smo nadaljevali z izvedbo ukrepov varstva pred požarom v skladišču trdnih
gorljivih odpadkov na prostem v zbirnem centru za odpadke Sevnica in ureditev ekoloških
otokov po občini.
Uresničitev ciljev: Na področju ločenega zbiranja odpadkov smo dosegli zastavljene cilje, saj
se postopoma zmanjšuje količina mešano zbranih odpadkov.
2.8.3

Gradnja kanalizacij in čistilnih naprav

1. Obnova kanalizacijskih sistemov na območju občine Sevnica v mestu Sevnici in Boštanju:
V letu 2021 je bila obnovljen del kanalizacije in prevezala obstoječa kanalizacija na območju
Savske ceste.
Izvedena so bila dela za obnovo kanala na trasi Bowling – Policija – Kvedrova.
Obnovljen je bil odsek kanalizacije pri Metaliki.
Obnovljen je bil del kanalizacije v Dolenjem Boštanju in v Boštanju.
2. Rekonstrukcija kanalizacije Ceste na Dobravo
V letu 2021 je bila izvedena rekonstrukcija mešane kanalizacije na odseku lokalne ceste
Ceste na Dobravo, v dolžini prib. 160 m, iz smeri Trga svobode do križišča pri OŠ Ana Gale.
Elektro Celje je istočasno na tem odseku zgradil novo elektro kanalizacijo.
4. Izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici:
Občina Sevnica se je v letu 2019 odločila pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije:
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU SPODNJE SAVE – OBČINA SEVNICA,
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V SEVNICI. Predmetna dokumentacija
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obravnava problematične odseke v Sevnici (pod-dimenzionirani odseki in območja, ki še niso
kanalizirana).
Osnovni cilj projekta je celovita ureditev sekundarnega kanalizacijskega omrežja Sevnice, da
bo slednje ustrezalo vsem zahtevam, ki jih za tovrstne objekte narekujejo predpisi in
standardi.
Glede na to je bilo potrebno izdelati investicijsko dokumentacijo, ki bo natančno in
vsestransko predstavila celotno investicijo (cilji, tehnične rešitve, finančni viri, okoljski vplivi)
in upravičila njeno izvedbo.
Izdelava dokumentacije na obsežnem projektu se je začela v letu 2018, služnostne pogodb
so bile pridobljene konec leta 2019. V začetku leta 2020 je bilo pridobljeno gradbeno
dovoljenje in izdelana dodatna dokumentacija, v obdobju 2022-2023 pa bo potekala gradnja
predvidenih kanalizacijskih sistemov.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji v letu 2021 so bili doseženi.
4. Kanalizacijski priključki in male komunalne čistilne naprave (MČN):
Od leta 2010 velja občinski Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za
sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav(MKČN) 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 Oddelka za okolje in prostor 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 opremljanja z javno kanalizacijo in čistilnimi
napravami. To so predvsem območja manjših naselij in razpršene poselitve, ki niso
opredeljena v aglomeracijah za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v
državnem operativnem programu in v občinski študiji kot območja, kjer bo zagotovljeno
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda preko javnih sistemov.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki velja od 31.12.2015, zahteva
od lastnikov objektov, da tam kjer ne bo javne kanalizacije, do leta 2021 uredijo odpadne
komunalne vode v male čistilne naprave (MKČN), zaprte več prekatne nepretočne greznice
ali z dograditvijo pretočnih greznic s čistilnimi in infiltracijskimi sistemi ter rednim praznjenjem
skladno z veljavnimi predpisi. Strošek vgradnje MKČN pod 50 PE, ki je ekološko ustreznejši
in dolgoročno cenovno najugodnejši način čiščenja hišnih komunalnih odpadnih voda, je
odvisen od števila uporabnikov oz. populacijskih enot (PE) in tipa MKČN oz. principa
delovanja. V povprečju za enostanovanjsko hišo se giblje višina investicije od 2.600 do 3.200
EUR, odvisno od nabavne cene male komunalne čistilne naprave.
Občina Sevnica na podlagi vsakoletnega javnega razpisa na dokončano investicijo dobave in
vgradnje MKČN povrne 50% primerljive vrednosti investicije in sicer je bila v letu 2021
subvencija največ 1.400 EUR, kar je malo višji znesek kot leta 2019 (1.200 EUR), za ureditev
kanalizacijskega priključka pa 350 EUR. Vloge je obravnavala posebna komisija
ustanovljena s strani župana in v letu 2021 odobrila sofinanciranje vgradnje 25 MKČN (9 v
letu 2020, 7 v letu 2019) in obnovo 23 (11 v letu 2020, 10 v letu 2019) kanalizacijskih
priključkov za priključitev stanovanjskih objektov na javno kanalizacijsko omrežje Sevnica,
Dolnje Brezovo, Orehovo, Studenec in Boštanj. Za ta namen je bilo v letu 2021 porabljenih
39.976,86 EUR (14.917,30 EUR v letu 2020, 15.172,33 EUR v letu 2019). Od leta 2010 je
bila tako na območju Občine Sevnica s strani občinskega proračuna sofinancirana vgradnja
187 MKČN in ureditev oz. obnova 180 kanalizacijskih priključkov.
Tudi v letu 2022 zaradi določb in rokov v navedeni uredbi pričakujemo večje povpraševanje s
strani občanov po sofinanciranju izvedbe navedenih posegov. S spremembo operativnega

- 40 -

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 MKČN, še posebej za
vgradnjo MKČN za več objektov skupaj, zaradi vse večje osveščenosti občanov kot
lastnikov objektov.
Uresničitev ciljev: Vsi cilji na področju sofinanciranja kanalizacijskih priključkov in MKČN so
bili doseženi.
2.8.4

Gradnja telekomunikacijskih vodov

Na osnovi projekta širokopasovnega optičnega omrežja v Občini sevnica je v letu 2021
razpoložljivih (zgrajenih in pripravljenih na koriščenje storitev).
V letu 2021 se je občina uspešno vključila v širjenje in izvajanje povezave v Tržišču in
Knjižnici v Sevnici.
Uresničitev ciljev: Na področju gradnje širokopasovnega optičnega omrežja smo dosegli vse
zastavljene cilje
2.8.5

Urejanje prostora

1. TRETJE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
OBČINE SEVNICA (SD OPN 3):
Občinski prostorski načrt Občine Sevnica, ki je bil sprejet v decembru 2012, Občina Sevnica
redno spreminja.
V Uradnem listu RS, št. 35/18 z dne 25.5.2018, je bil objavljen sklep župana o pričetku
priprave tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Sevnica (SD OPN 3).
Z javnim pozivom smo v času po uveljavitvi SD OPN 2 zbrali cca. 450 razvojnih pobud, ki so
bile ponovno vrednotene in smiselno vključene v postopek tretjih rednih sprememb OPN.
Vse prejete pobude smo digitalizirali z ustrezno programsko opremo, kar je izdelovalcu, po
prejemu podatkov, omogočilo takojšnje nadaljevanje dela na vrednotenju posameznih
pobud.
V začetku decembra 2018 je bil zaključen postopek izbora izdelovalca in z njim konec
decembra 2018 podpisana pogodba o izdelavi SD OPN 3.
V letu 2020 smo pridobili 1. mnenja nosilcev urejanja prostora, sledila je izdelava
dopolnjenega osnutka in konec leta tudi 30 dnevna javna razgrnitev z javno obravnavo.
Do konca meseca decembra 2021 smo prejeli tudi zadnje pozitivno mnenje MKGP, kar je
bila podlaga za izdelavo usklajenega predloga SD OPN 3. Spremembe prostorskega akta so
bile sprejete na februarski seji občinskega sveta v letu 2022.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji na področju tretjih sprememb in dopolnitev OPN so bili
doseženi.
2. OPPN STANOVANJSKA SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI - ZAHOD
Predmet OPPN je območje zahodno od obstoječe stanovanjske soseske ob Drožanjski cesti,
kamor bo umeščena nova stanovanjska soseska eno in dvostanovanjskih stavb, nove
nastanitvene kapacitete institucionalnega varstva za različne ciljne skupine starejših občanov
Sevnice, šola za osebe s posebnimi potrebami ali predšolske vzgoje in ureditev osrednjega
območja za potrebe druženja in preživljanja prostega časa z zelenimi površinami.
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Razlogi za pripravo OPPN so v prejetih pobudah in izkazanih razvojnih potrebah pobudnikov:
Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Osnovne šole Ana Gale Sevnica in Občine
Sevnica.
V letu 2019 smo pridobili geodetske podlage za pripravo OPPN in izbrali izvajalca geoloških
raziskav območja pozidave. Pridobljene so bile tudi idejne zasnove za umestitev javnih
objektov.
V 2020 je bil izbran izdelovalec OPPN, pridobljeni so bili podatki o geološki sestavi temeljnih
tal, kar je podlaga za nadaljnje načrtovanje.
K izhodiščem OPPN so bile pridobljene konkretne smernice nosilcev urejanja prostora in
mnenja o tem, ali je potrebno za načrtovane posege izdelati okoljsko poročilo.
Izdelovalec prostorskega akta še vedno čaka na mnenji DRSV in MK (dopolnitev vloge za
izdajo mnenja, zaradi nove določitve enote KD Naselbina Dobrava II (EŠD 30980). Gre za
dopolnitve teksta odloka.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji so delno doseženi, postopek zamuja zaradi zamujanja
nosilcev urejanja prostora pri izdaji mnenj, postopek se nadaljuje.

3. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA IC SEVNICA – OBMOČJE II.,
III. in IV. – ŠMARJE
Na območju, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta, je v veljavi Odlok o
zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica.
Z OPN je obravnavano območje, ki se nahaja v industrijski coni v osrednjem delu mesta
Sevnica med železniško progo Ljubljana – Dobova in Sevnica – Trebnje, ter reko Savo na
jugozahodni strani območja, opredeljeno kot enota urejanja prostora (EUP) z oznako
SE42.pin.
Ker veljavni prostorsko-izvedbeni akt na skrajnem severozahodnem delu v območju IV. in III.
ne definira natančno novih posegov, pojavile pa so se potrebe po umestitvi novih objektov in
dodatnih programov v okviru obstoječih dejavnosti, kar je izkazano s potrebami in pobudami
družbe Tanin d.d. in lastnikov zemljišč v območju IV. in delno območju II., se je Občina
Sevnica odločila, da za predvideno območje pristopi k pripravi sprememb in dopolnitev ZN.
Na podlagi prejetih pobud ter izdelanih idejnih zasnov, želi Občina s spremembo
prostorskega akta omogočiti racionalno in namensko izrabo obstoječega stavbnega
zemljišča za gradnjo objektov glede na izkazane potrebe posameznih pobudnikov priprave
SD ZN.
Druga mnenja nosilcev urejanja prostora so bila pridobljena, spremembe prostorskega akta
je občinski svet sprejel v začetku leta 2021.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji na področju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta so
bili doseženi.
4. SD OPPN ZA OBMOČJE ZDRAVSTVENEGA DOMA IN LEKARNE SEVNICA
V začetku leta 2021 smo pristopili k pripravi sprememb in dopolnitev podrobnega
prostorskega načrta za območje Zdravstvenega doma in Lekarne Sevnica. ZD želi:
- umestitev novih prostorov (površine nad obstoječo fizioterapevtsko telovadnico za
potrebe patronaže in centra za krepitev zdravja z nadzidavo v osrednjem atrijskem
delu stavbe zdravstvenega doma,
- razširitev pokritih prostorov z nadstrešnico na jugozahodnem delu spodnje ploščadi
oz. povezava obstoječe nadstrešnice v enovito celoto.
Lekarna Sevnica pa rekonstruirati obstoječi kletni prizidek in ga nadzidati ter razširiti,
postaviti nadstrešnico na obstoječim parkiriščem in rekonstruirati obstoječi paviljon s
prizidavo in nadzidavo.
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Po javni razgrnitvi in obravnavi, kjer ni bilo odziva zainteresirane javnosti, čakamo na končna
mnenja nosilcev urejanja prostora in sprejem akta.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji na področju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta so
bili doseženi.
5. OSTALI PROJEKTI S PODROČJA UREJANJA PROSTORA:
Občina Sevnica je v letu 2021 začela in aktivno sodelovala pri pripravi novih prostorskih
aktov ter sprememb in dopolnitev prostorskih aktov, ki so bili pričeti že tudi v letu 2018 in
potekajo na podlagi občinskih pobud ali prejetih pobud zasebnih investitorjev in podjetnikov,
in se vodijo po različnih postopkih, kot na primer:
-

Šeste spremembe in dopolnitve OPN Sevnica (zasebni pobudnik in investitor za
kamnolom Červivec),
OPPN Poslovna cona Radna (zasebni pobudnik in investitor),
OPPN za del gospodarske cone Dolenji Boštanj (zasebni pobudniki in investitorji),
OPPN za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v Sevnici (zasebni pobudnik in investitor),
OPPN za večstanovanjski objekt na Planinski cesti v Sevnici (zasebni pobudnik in
investitor),
OPPN za širitev in sanacijo kamnoloma Podvrh – Zabukovje II (zasebni pobudnik in
investitor),
SD OPN za širitev območja Plastoform Blanca d.o.o. in umestitev balonov v območju
športno rekreacijskih površin v Krmelju,
SD OPN za umestitev sončne elektrarne ob HE Vrhovo (zasebni pobudnik in
investitor),
Postopek lokacijske preveritve (1 aktiven postopek) – zasebni investitor.

Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi.
6. URBANIZEM:
Na področju urbanizma smo v letu 2021 izdelali in pridobili:
- načrt električnega priklopa za območje OPPN Drožanjska cesta – zahod,
- načrt električnega priklopa za del gospodarske cone Dolenji Boštanj,
- elaborat ureditve mirujočega prometa na Planinski cesti v Sevnici,
- izdelava podatkov elektroenergetskega omrežja za območje Občine Sevnica v
vektorski obliki,
- lokacijska preveritev za odstopanje od PIP za vrtec panorama v Boštanju,
- priprava Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje občine Sevnica,
- uskladitev odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje
opremljanja OLN za poslovno cono Boštanj – TC Mercator z novo zakonodajo,
- uskladitev odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje
opremljanja stanovanjska soseska Dolnje Brezovo z novo zakonodajo,
- uskladitev odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju
opremljanja OLN za gradnjo individualnih stan. hiš s spremljajočimi objekti
Drožanjska cesta v Sevnici z novo zakonodajo,
- uskladitev odloka o programu opremljanja zemljišč za območje opremljanja OPPN za
stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (I. faza) z novo zakonodajo.
Uresničitev ciljev: Cilji na področju urbanizma so bili doseženi.
2.8.6

Izdajanje lokacijskih informacij

Lokacijska informacija je potrdilo iz uradne evidence, ki se izdaja na osnovi 259. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), način njene izdaje pa določa Pravilnik
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o obliki lokacijske informacije in o načinu njene izdaje, objavljen v Uradnem listu RS, št.
35/04, 33/07– ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2).
Z lokacijsko informacijo Občina daje investitorju nameravane gradnje (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 2021 je bilo skupno vloženih 121 vlog za izdajo lokacijskih informacij, od tega je bilo
glede na predvideno vrsto objektov izdanih:
- 61 lokacijskih informacij za gradnjo stanovanjskih objektov (novogradnje, dozidave,
nadzidave, rekonstrukcije, legalizacije gradenj in spremembe namembnosti obstoječih
objektov),
- 11 lokacijskih informacij za gradnjo poslovnih objektov (novogradnje, dozidave,
nadzidave, rekonstrukcije ter spremembe namembnosti obstoječih objektov),
3 lokacijske informacije za gradnjo zidanic,
- 18 lokacijskih informacij za ostala dela (agromelioracije, gradnja vodnih zbiralnikov,
gozdnih vlak, kmetijskih objektov, kablovodi, bazne postaje, energetski objekti),
- 10 lokacijskih informacij za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov,
- 8 lokacijskih informacij za gradnjo pomožnih, manj zahtevnih objektov ter
- 10 lokacijskih informacij za izvedbo vzdrževalnih del na objektih (prevladovale so vloge
za izgradnjo, postavitev sončnih elektrarn)
Uresničitev ciljev: Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
2.8.7

Izdaja potrdil o namenski rabi zemljišč in izjav o (ne)uveljavljanju predkupne
pravice

Potrdila o namenski rabi zemljišča se izdajajo na osnovi 105. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 –
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 –
ZUreP-2). 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 2021 je bilo izdanih 869 potrdil o namenski rabi zemljišča. Potrdila so bila izdana za
namen prometa z zemljišči (kupoprodaja zemljišč, darilne in izročilne pogodbe, menjava
zemljišč, ...) in za namen parcelacije zemljišč.
Na podlagi določb 191. člena Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) so lastniki
zemljišč, ki se nahajajo na območju predkupne pravice, morajo zemljišče pred prodajo
najprej ponuditi v odkup državi ali občini kot nosilcu predkupne pravice. Nosilec predkupne
pravice se mora o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe izjaviti v 15 dneh od sprejetja ponudbe. Iz
tega naslova smo v preteklem letu pripravili 62 izjav o (ne)uveljavljanju predkupne pravice.
Uresničitev ciljev: Vsi cilji so bili doseženi.
2.8.8

Sodelovanje pri izdaji gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte

1. 6. 2018 je stopil v veljavo Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr. – v
nadaljevanju GZ).
Na podlagi 31. člena GZ je investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja
dolžan pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev, med katerimi je tudi občina.
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Mnenje se pridobi, če je nameravana gradnja takšna, da je zanjo v skladu s predpisi treba
pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca ali če se gradnja nahaja v varovalnem pasu
komunalne infrastrukture. Če varovalni pas s predpisom ni določen, se šteje, da je širok 3 m,
merjeno od osi voda.
Mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine
glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v
okvir obvezne občinske gospodarske javne službe, je občina, na katere območju se nahaja
nameravana gradnja, razen na območju državnega prostorskega načrta.
V letu 2021 smo prejeli 172 zahtev za izdajo mnenja o skladnosti nezahtevnih objektov
(oporni zidovi, nadstreški, stavbe za shranjevanje strojev, orodja in mehanizacije, seniki,
hlevi, lope, garaže, kozolci, kleti, silosiQ) s prostorskim aktom. Rešene so bile vse vloge.
Vsa mnenja so bila usklajena z investitorji, v kolikor zahtevki niso bili popolni. Na podlagi
dopolnitev so bila vsa mnenja pozitivna.
Na željo vlagatelja zahteve za izdajo mnenja so bila mnenja z vsemi potrebnimi prilogami,
dokazili, listinami (dopolnjene mikrolokacije, dopolnjeni izrisi, gradbena dovoljenja, izpisi iz
registrovQ), za lažje sodelovanje med organoma v skladu z dogovorom, posredovana v
vednost tudi Upravni enoti Sevnica. Vsa predhodna tolmačenja glede gradnje so bila najprej
usklajena z investitorjem na Občini Sevnica.
Uresničitev ciljev: Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
2.8.9

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, Q
V letu 2020 smo prvič posredovali na finančno upravo podatke glede plačevanja nadomestila
za nezazidano stavbno zemljišče. S posredovanjem teh podatkov smo nadaljevali tudi v letu
2021.
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 2021 izdanih
7.422 odločb, pritožbo na izdano odločbo pa je vložilo 147 zavezancev. Za potrebe
reševanja pritožb smo Finančni upravi RS za vse posredovane pritožbe pripravili tudi mnenja
o upravičenosti posamezne pritožbe.
Uresničitev ciljev: Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
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2.8.10 Odmera komunalnega prispevka
Občina Sevnica, Oddelek za okolje in prostor, na podlagi določb Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2) izdaja odločbe o odmeri komunalnih prispevkov investitorjem gradnje objektov kot
tudi lastnikom objektov, ki se naknadno priključijo na novo zgrajeni javni vodovod oz. javno
kanalizacijo. Pred izdajo gradbenih dovoljenj morajo investitorji po Gradbenem zakonu (GZ)
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 2021 na novo knjiženih 105 zadev (125 v letu
2020, 92 v letu 2019) za odmero komunalnega prispevka. V upravnem postopku na prvi
stopnji je Oddelek za okolje in prostor v letu 2021 skupaj izdal 106 (130 v letu 2020) odločb o
odmeri komunalnega prispevka. Tako je bilo v letu 2021 izdanih 21 (25 v letu 2020) odločb
za priključitev obstoječih objektov na javno vodovodno infrastrukturo, od tega 17 (21 v letu
2020) za stanovanjske objekte in 4 (4 v letu 2020) za zidanice, večinoma na javni vodovodni
sistem naselij Mrzla Planina, Orehovo, Pokojnik in Osredek pri Krmelju. Izdani sta bili tudi 2(4
v letu 2020) odločbi za priključitev obstoječih stanovanjskih objektov na javno kanalizacijo
naselja Studenec in Dolnje Brezovo. V zvezi z izdanimi odločbami je bilo pred tem izdanih
tudi 40 plačilnih nalogov za plačilo upravne takse za odločbo, ter nekaj dopisov in pozivov za
dopolnitev vlog. Upravni organ je skladno z določili ZUP-a sprejel tudi naknadno zahtevo za
obnovo postopka v zvezi preteklih vlaganj, ki jo je glede na dokazila in občinski odlok
ugodno rešil.
Poleg tega je bilo izdanih še 13 (10 v letu 2020) sklepov v zvezi z izdanimi odločbami za
komunalni prispevek, od tega 6 (5 v letu 2020) za obročno plačilo komunalnega prispevka,
2 (5 v letu 2020) v zvezi vračila komunalnega prispevka zaradi spremembe projektne
dokumentacije in 5 sklepov o ustavitvi postopka. Razlika v številu odločb glede na število
zadev je zaradi obravnave pritožb na prvi stopnji in izdaja nadomestnih odločb oz. izdaje
odločbe v tekočem letu na knjiženo zadevo konec leta 2020. Investitorji kot stranke v
postopku običajno naknadno uveljavljajo pretekla vlaganja v pritožbi v upravnem postopku in
glede na pisna dokazila se jim skladno z odlokom lahko zmanjša komunalni prispevek že v
prvi določbi ali naknadno v nadomestni odločbi na prvi stopnji. V letu 2021 ni bilo vložene
nobene pritožbe na odmero komunalnega prispevka, ki bi jo bilo potrebno reševati na drugi
stopnji. V zvezi graditve objektov je bilo leta 2021 izdanih 83 odločb (105 v letu 2020) za
odmero komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja na UE Sevnica. Število
zadev v zvezi gradenj(brez priključevanja) in s tem povezanim komunalnim prispevkom se je
leta 2021 nekoliko zmanjšalo glede na prejšnja leta. V letu 2021 je bilo sicer opazno večje
število novogradenj stanovanjskih hiš.
V letu 2021 je bilo skupaj izdanih kar 61 (47 leta 2020, 52 v letu 2019) odločb za odmero
komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjskih stavb, od tega 40 (16 v letu 2020, 22 v letu
2019) za nove stanovanjske hiše, ostalo so rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstoječih
stanovanjskih objektov. V tem številu sta zajeti tudi nova dvostanovanjska stavba in
enostanovanjsko poslovni objekt. V sklopu le teh je bilo tudi 5 (8 v letu 2020) sprememb
namembnosti, glede na prostorske pogoje po OPN, z dodatnimi posegi iz gospodarskih
objektov in zidanic v enostanovanjske stavbe. Izmed novih je 14 (14 v 2020, 4 v letu 2019)
nadomestnih stanovanjskih hiš s predhodno odstranitvijo obstoječih dotrajanih stanovanjskih
hiš in gospodarskega objekta. Še zmeraj je bilo v letu 2021 preveč postopkov legalizacij na
UE Sevnica in sicer skupaj kar 18 (17 leta 2020, 16 leta 2019) brez predhodnih dovoljenj
zgrajenih stanovanjskih objektov oz. dozidav le teh. Pri tem so investitorji legalizirali 9
zgrajenih stanovanjskih hiš, ostalo so legalizacije neskladnih gradenj, dozidav in nadzidav ter
sprememb namembnosti vinskih kleti in zidanic v stanovanjske hiše. Veliko je starejših
nelegalnih gradenj zgrajenih brez gradbenega dovoljenja po letu 1967, ki se s prikazom
objekta in z vlogo po pogojih 117. in 118.člena GZ lahko legalizirajo na UE Sevnica Pred tem
pa morajo lastniki le teh, glede na zakonodajo, poravnati Občini Sevnica odmerjeni
komunalni prispevek.
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V letu 2021 je bilo sicer v postopku manj gradenj kmetijskih objektov 10 (17 v letu 2020, 13 v
letu 2019). Od teh so bile 3 zidanice (7 v letu 2020) kot legalizacija (4 v letu 2019).
Legalizirali sta se dve obstoječi zidanici ter rekonstrukcija in dozidava obstoječe zidanice.
Število zidanic se je precej zmanjšalo, od leta 2011, ko jih je bilo v postopku za gradnjo 29,
leta 2018 še 9, leta 2021 pa le še 3. V postopku za gradbeno dovoljenje leta 2021 je bila
gradnja 4 samostojnih gospodarskih poslopij, rekonstrukcija gospodarskega poslopja,
rekonstrukcija hleva in sprememba gradbenega dovoljenja za hlev (3 leta 2020, 0 v letu
2019). V postopkih novogradenj se odstrani tudi štiri obstoječe dotrajane kmetijske objekte.
V letu 2021 sta bili le 3 vlogi (13 v letu 2020, 14 v letu 2019) za odmero komunalnega
prispevka za ureditev poslovnih objektov. Zmanjšanje investicijskih vlaganj poslovnih
subjektov je zagotovo na račun večjih vlaganj od leta 2013 in posledic epidemije Covid 19, ki
se odražajo tudi v gospodarstvu. V postopku je bila gradnja večje garaže, sprememba dela
stanovanjskega objekta v zobotehnično delavnico in dozidava z rekonstrukcijo manjšega
energetskega objekta. Praviloma pri urejanju poslovnih objektov ni legalizacij.
V letu 2021 so se pridobivala gradbena dovoljenja tudi za gradnjo 3 javnih objektov (5 v letu
2020, 6 v letu 2019) in sicer: gradnja osnovne šole, gradnja mrliške vežice in ureditev žarnih
grobov s prostorom za raztros pepela. Gre za objekt družbenih dejavnosti in obredne
objekte, katerih investitor je Občina Sevnica in ki glede na zakonodajo niso zavezani za
plačilo komunalnega prispevka.
Zanimivo je, da je bilo v postopku leta 2021 nekaj manj 18 vlog (21 leta 2020, le 6 leta 2019)
za odstranitev obstoječih objektov v sklopu z novogradnjo, ter nekaj več dozidav in
sprememb namembnosti, kar pomeni glede na preje navedeno v tem letu opazen trend v
korist novogradenj. Nadaljuje pa se tudi trend urejanja obstoječih objektov (rekonstrukcije,
dozidave, nadzidave), kar je dobro za prenovo obstoječega stavbnega fonda in pozitiven
premik v smeri urejanja stavbnih zemljišč ter tako ohranjanja obstoječih kmetijskih površin.
Velik problem je še vedno legalizacija obstoječih objektov, ko so po sprejetju novega
Gradbenega zakona v postopku za legalizacijo praviloma obstoječe stanovanjske hiše in
zidanice z enostavnim postopkom po 117.členu GZ (objekt zgrajen brez gradbenega
dovoljenja pred 1.1.1998).
V letu 2021 je bilo v postopku odmere komunalnega prispevka skupaj 18 (29 leta 2019, 23
leta 2019) legalizacij, kar je sicer bistveno manj kot leta 2011, ko jih je bilo kar 46. Ne gre
samo za nelegalno zgrajene objekte, ampak tudi za nelegalne posege na obstoječih objektih,
za katere se zahteva gradbeno dovoljenje. Opazno in pozitivno pa je, da legalizacij praviloma
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 malo
glede na prejšnja leta. Tako kot leta 2020 je bilo tudi v letu 2021 legalizirano več
samostojnih objektov, kot tudi dozidav, nadzidav in rekonstrukcij objektov, po določbi novega
Gradbenega zakona po poenostavljenem postopku. Investitorji po odločbi s strani UE
Sevnica plačajo še dodatno takso za uzurpacijo prostora, ki je odvisna od vrste in velikosti
stavbe.
Glede na Gradbeni zakon iz leta 2018 in novo Uredbo o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19popr. in 34/19) je Občina Sevnica morala sprejeti Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št.
61/21), v nadaljevanju odlok, ki velja od aprila 2021 dalje. Odlok velja za območje celotne
občine za obstoječo komunalno infrastrukturo. Odlok določa stroške obstoječe komunalne
opreme na enoto mere, ki so povzeti iz državnega Pravilnika o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov
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opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št.
66/18). Stroški iz tega pravilnika so določeni v odloku z upoštevanjem nižje prispevne
stopnje. Vsled nove zakonodaje je občina morala v letu 2021 sprejeti tudi nove programe
opremljanja in odloke za opremljanje z novo komunalno opremo v območjih veljavnih
občinskih OPPN. Po ZUreP-2 je komunalni prispevek namenski vir za gradnjo nove
komunalne opreme za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb. Usmerjanje gradnje
objektov na infrastrukturno opremljena stavbna zemljišča zahteva tudi zagotavljanje
finančnih sredstev iz proračuna za gradnjo nove javne komunalne in cestne infrastrukture, ter
tako prispeva k izboljšanju pogojev in kvalitete bivanja. Ob izpolnjevanju navedenih pogojev
bodo tako tudi cilji doseženi.
Uresničitev ciljev: Vsi cilji na področju odmere komunalnih prispevkov za gradnjo so
doseženi.
Subvencije za gradnjo mladim družinam in mladim investitorjem
V letu 2018 je bil sprejet Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim
družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini
Sevnica (Uradni list RS, št. 33/18). Po tem pravilniku so do enkratne subvencije za gradnjo
upravičeni mladi investitorji stari do 35 let in investitorji, ki imajo mlado družino s predšolskimi
otroki ne glede na starost staršev. Zaradi zakonodaje je ločitev postopka subvencij od
odmere komunalnega prispevka za gradnjo opredelil že Odlok o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14), sedaj Odlok o
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 61/21). Občina Sevnica investitorjem individualnih
stanovanjskih hiš, ki si gradijo lasten dom, delno povrne plačan komunalni prispevek, ko
pridobijo pravnomočno gradbeno dovoljenje. V letu 2021 je bilo tako obravnavanih 14
zahtevkov (12 v letu 2020) za povrnitev 50% plačanega komunalnega prispevka v skupnem
znesku 34.445,94 EUR (75.612,07 EUR leta 2020). Nižji skupni znesek izplačanih subvencij
za gradnjo v letu 2021 je zaradi obravnave vlog za uporabo obstoječe komunalne
infrastrukture in s tem povezanih odmerjenih ter plačanih nižjih komunalnih prispevkov kot v
območjih novega komunalnega opremljanja(OPPN). Višina subvencije je odvisna od višine
odmerjenega in plačanega komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Uresničitev ciljev: Vsi cilji na področju dodelitev subvencij za gradnjo so doseženi.
2.8.11 Projektna dokumentacija za področje prometne infrastrukture
Na področju prometa in prometne infrastrukture smo v letu 2021 pripravljali dokumentacijo za
več investicijskih projektov, prometnih ureditev in postopkov na področju prometne in cestne
infrastrukture:
-

PGD/PZI za kolesarsko stezo od ŽP Tržišče do GD v Krmelju,
PZI za izgradnjo krožnega križišča na R2-424/1166 Boštanj-Planina (rondo Hermanova),
PGD in PZI za obnovo dveh mostov čez Hinjo v Krmelju,
PZI za obnovo mostu čez Sevnično v Mrzli Planini,
Spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest,
Elaborat dejanske rabe javne cestne infrastrukture.

Uresničitev ciljev: Cilji na področju pridobivanja dokumentacije za področje prometne in
cestne infrastrukture so doseženi v okvirih možnosti.
2.8.12 Lokalne ceste – vzdrževanje
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1. Vzdrževanje gozdnih cest
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON, 67/02,
110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10-ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZdavNepr, 17/14,
22/14 –odl. US in 24/15) določa vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. Sem spada
investicijsko vzdrževanje gozdnih poti, dela ki zagotavljajo vzpostavljanje novih cestnih
povezav, ohranjanje dobrega stanja gozdnih cest in preprečevanje zmanjševanja
prevoznosti: vzdrževanje vozišča, koritnic in bankin, vzdrževanje drugih naprav za
odvodnjavanje ter manjša popravila naprav in objektov cestnega telesa.
Vzdrževalna dela na gozdnih cestah se izvajajo na podlagi letne pogodbe med Ministrstvom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije ter Občino Sevnica.
Letni plan vzdrževalnih del na gozdnih cestah pripravi Zavod za gozdove RS, območna
enota Brežice. Občina Sevnica nato izvede izbor izvajalca vzdrževalnih del ter skupaj z
Zavodom za gozdove skrbi za realizacijo letnega plana ter pripravi zaključno poročilo o
izvedenih delih.
Občina Sevnica je v letu 2021 izvajala investicijsko vzdrževanje gozdnih poti v finančnem
obsegu, ki so bile zakonsko določene ter je zato pridobila namenska sredstva. Letošnja
realizacije je bila povečana zaradi povečanje povprečnine, ki jo občina prejme za
vzdrževanje gozdnih cest.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji na področju vzdrževanja gozdnih cest so bili doseženi, saj
je bila realizirana letna pogodba o vzdrževanju gozdnih cest.
2. Redno vzdrževanje lokalnih cest
Stalna prevoznost občinskih cest je bistvenega pomene za zagotavljanje nemotenega
življenja ljudi na celotnem območju Občine Sevnica. Za zagotovitev tega je potrebno skozi
vso leto, skozi vse letne čase, v najkrajšem času in najboljšem možnem obsegu to tudi
zagotoviti.
Občina Sevnica skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Sevnica (Ur.l. RS
3/15), vzdržuje 241.037 km lokalnih cest.
Vzdrževanje javnih cest pomeni njihovo redno vzdrževanje, popravljanje in obnavljanje.
Rečemo lahko, da z rednim vzdrževanjem cest omogočamo njihovo uporabnost, z
obnavljanjem pa njihovo ohranjanje. Izvajanje je potrebno skozi vso leto, tudi na odsekih
cest, ki so bila sanirana ali izgrajena na novo.
Obseg del v sklopu rednega vzdrževanja je odvisen od vrste vozišč, stanja voziščne
konstrukcije, opreme ceste, gostote prometa na njej, odvodnjavanja in podnebnih ter
geoloških sprememb.
V grobem delimo vzdrževalna dela na zimska in letna dela, ki so potrebna 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 Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje Heroja Maroka 17, 8290 Sevnica.
Dejavniki, ki vplivajo na stanje cestišč so prometna obremenitev, klimatska obremenitev,
pomanjkljivosti pri gradnji (slaba podlaga, materiali, utrditve), neprimerna uporaba cest
(uporaba plugov, razlivanje derivatov).
Tekoče 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. Zaradi
velikega obsega lokalnih cest je potrebno tudi veliko sredstev za zagotavljanje normalne
prevoznosti cestišč.
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V sklopu rednega vzdrževanja smo določene kritične odseke lokalnih cest uredili oziroma
izboljšali, zaradi česar so bila povečana finančna sredstva kot tudi realizacija.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji na področju vzdrževanja lokalnih cest in zagotavljanje
normalne prevoznosti cestišča, so bili doseženi.
3. Sanacije in rekonstrukcije občinskih cest ter ureditve ostalih prometnih površin:
REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ
Izvedena prestavitev (novogradnje) kapele za potrebe ureditve križišča regionalne ceste in
javnih poti za osnovno šolo ter pokopališče v Šentjanžu, kot sodelovanje Občine pri začetku
investicije MZI-DRSI za ureditev odseka regionalne ceste R3-738 Šentjanž-Glino.
KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA
Začeta je gradnja nadvoza na Savski cesti za ukinitev obstoječega nivojskega prehoda.
Dela so potekala po planu in bodo predvidoma končana v letu 2022.
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO
Začeta so ureditvena dela za ureditev odseka lokalne Ceste na Dobravo, v dolžini 160 m, iz
smeri Trga svobode do križišča pri OŠ Ana Gale.
Na trasi predvidene rekonstrukcije je vgrajena fekalna in elektro kanalizacija.
Predvidena obnovitvena dela z gradnjo novih podpornih zidov in pločnika bodo izvedena v
letu 2022.
OBVODNE UREDITVE OB SEVNIČNI
Ob protipoplavnih ureditvah Sevnične v Šmarju - I. faza, ki se izvajajo in katerih investitor je
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Občina Sevnica pa soinvestitorka za
izdelavo projektne dokumentacije, se je izkazala smiselnost in nujnost izvedbe nekaterih
ureditev na področju prometne infrastrukture na območju posegov, ki niso predmet investicije
povečanja poplavne varnosti, temveč prometne varnosti in izboljšanja stanja prometne
infrastrukture v naselju oziroma upravljanju Občine.
V tem sklopu je izvedena dograditev pločnika ob Planinski cesti, v dolžini 100 m z javno
razsvetljavo.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji na področju sanacij in rekonstrukcij odsekov občinskih cest
ter ureditvah ostalih prometnih površin so doseženi.
2.8.13 Državna cestna in železniška infrastruktura
Prizadevamo si za napredek ureditev na področju državne cestne in železniške infrastrukture
in sodelujemo pri aktivnostih na tem področju.
Prioritete za investicije na področju državne cestne in železniške infrastrukture so:
- krožišče na regionalni cesti Boštanj-Planina pri Sevnici v zvezi z nadvozom na lokalni
cesti čez železniško progo v industrijski coni Sevnica – Hermanova,
- nov most čez Savo na Logu,
- obnova obstoječega mostu čez Savo,
- ureditev odseka regionalne ceste Loka-Račica,
- sanacija mostu čez Podvinski potok v Bregu in ureditev križišča,
- nadvoz Blanca,
- podvoz v Dolenjem Boštanju,
- krožišče Radna,
- modernizacija Mokronog-Boštanj,
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rekonstrukcija ceste Šentjanž-Glino,
Tretja razvojna os (osrednji del: Celje-NM),
Sanacije in preplastitve odsekov državnih cest,
kolesarske povezave,
ureditev območja železniške postaje Sevnica,
zavarovanje nezavarovanega železniškega prehoda Zapuže.

Uresničitev ciljev: Cilji na področju ureditev državne cestne in železniške infrastrukture so
doseženi v delu pristojnosti občine.
2.8.14 Stanovanjsko gospodarstvo
Občina Sevnica je v letu 2021 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 elektro instalacij, 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, funkcionalna zemljišča okrog objektovQ), pa so
se stroški krili iz zbranih sredstev t.i. rezervnega sklada. Izvedena je bila tudi prenova
stanovanja na stanovanjskem objektu Krmelj 20 in prenova bivših prostorov KS Krmelj na
naslovu Krmelj 54 za potrebe stanovanja.
Na področju Velikega Cirnika in Tržišča so bila izvedena rušitvena dela na 3 objektih zaradi
zagotovitve večje prometne varnosti in nadaljnjih prostorskih ureditev .
Zaradi epidemije COVID-19 je bilo skupno izdano manj dovoljenj za začasno obremenitev
okolja s hrupom podlagi 94. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, 39/06- ZVO-1-UPB1,
70/08-ZVO-1B, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 –
ZNOrg) in Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 43/18). Izdano
je bilo 15 dovoljenj, nekaj prireditev pa je zaradi epidemiološke situacije odpadlo.
Stanovanja so se upravičencem dodeljevala v skladu s sprejeto prednostno listo iz razpisa
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za področje Občine Sevnica, ki je bil objavljen v
konec leta 2018. Na razpis je takrat prispelo 37 vlog. Na prednostno listo je bilo
pravnomočno uvrščeno 28 prosilcev. V letu 2021 je bil izveden tudi razpis za dodelitev enega
neprofitnega stanovanja v najem na področju Krmelja. Pravnomočno je bilo na prednostno
listo uvrščeno 5 prosilcev. V letu 2021 je bilo sklenjenih 5 novih najemnih pogodb in 3 aneksi
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.
Dodatno je potekalo tudi investicijsko vzdrževanje starejših objektov.
2.8.15 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.
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Občina Sevnica je tudi v letu 2021 nadaljevala z aktivnostmi, kot so načrtovanje,
usposabljanje, ocena ogroženosti in podobno. Glede na Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov
zaščite in reševanja (Ur.l. RS št. 24/12, 78/16 in 26/19) so se izvajale analize in priprave na
izdelavo spremenjenih že obstoječih načrtov za posamezne nesreče (poplava, NEK, nevarne
snovi, železniška nesreča, požarni načrtQ).
Tudi v letu 2021 je bil v skladu z razglašeno epidemijo aktiviran tudi štab CZ občine Sevnica.
Štab se je sestajal na rednih in izrednih sejah. Aktivacija štaba je bila vse do 15.06.2021, ko
je vlada RS preklicala epidemijo.
Regijsko tekmovanje enot PPCZ in RK, ki bi moralo potekati v mesecu maju ni bilo izvedeno
zaradi epidemije.
Za jesen leta 2021 je bila skupaj z GZ Sevnica načrtovana večja reševalna vaja, ki je prav
tako ni bila izvedena zaradi epidemije.
Na področju usposabljanja so v IC za ZiR na Igu in v Sežani le ta izvajali pripadniki iz vrst
GZ Sevnica (uporabniki izolirnih dihalnih aparatov, gašenje notranjih požarov, tehnično
reševanje Q). Tudi usposabljanje pa je bilo zaradi epidemije delno okrnjeno. Usposabljala
se je tudi enota potapljačev, ki deluje v okviru PGD Sevnica. V mesecu septembru so opravili
vaje potapljačev v odprtih vodah.
Skozi vse leto je potekalo tudi sodelovanje z ostalimi službami in organizacijami ter društvi, ki
sodelujejo v sistemu ZRP, vključno z PD Lisca Sevnica, PP Sevnica, ZD Sevnica, OZRK
Sevnica, DP Vidra Krško, GZ Sevnica in posameznimi PGD-ji v občini ter tudi drugimi
organizacijami. Nemoteno je potekalo tudi sodelovanje z Upravo RS za zaščito in reševanje
– izpostava Brežice. Na področju sodelovanja z ostalimi strukturami, ki delujejo v sistemu
ZRP pa je potrebno izpostaviti dobro sodelovanje z GZ Sevnica in posameznimi PGD-ji, s
katerimi ima Občina Sevnica sklenjeno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe.
Sodelovanje je kljub epidemiji potekalo brez večjih težav.
Večina aktivnosti se je nanašala na ukrepe ob pojavu virusa in epidemije COVID-19. Člani
PGD Sevnica so izvajali razkuževanje površin in notranjosti v javnih objektih (šole, vrtci,
domovi za starejše občaneQ).
Sistem zvez in javnega alarmiranja deluje na osnovi proženja iz ReCO Brežice. Sistem
deluje dobro in se testira 1x mesečno – 1. sobota v mesecu. Zveze delujejo brezhibno na
obeh kanalih in sicer Bohor na 10. kanalu in Laze na 2. kanalu.
V celotnem letu so bili v pripravljenosti tudi prostovoljci, prvi posredovalci za izvajanje TPO in
reševanje z AED. Aktiviranje se izvaja preko ReCO na zahtevo NMP ZD Sevnica.
V letu 2021 ni bilo večjih naravnih nesreč na področju občine Sevnica, ki bi zahtevale
posredovanje sil zaščite, reševanja in pomoči.
Uresničitev ciljev:
Pri izvajanju nalog ZRP smo izvedli večino usposabljanj pripadnikov sil ZRP. Nemoteno je
bilo tudi financiranje služb ZRP, ki jih izvaja občina skladno z predpisi.
Z izdelavo načrtov in prilog ter dodatkov ZRP za posamezne nesreče nadaljujemo tudi v letu
2022.
2.8.16 Uporaba občinske proračunske rezerve – rezerva za naravne nesreče

Nesreča je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih
silah, ki prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter premoženje,
povzročijo škodo na kulturni dediščini in okolju v takem obsegu, da je za njihov nadzor in
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obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva, ker ukrepi rednih
dejavnosti, sile in sredstva ne zadostujejo.
Med naravne nesreče se uvrščajo potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg,
močan veter, toča, žled, pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Za
naravno nesrečo se štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o kmetijstvu in
odpravi posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša, neurje, toča ali
živalske in rastlinske bolezni ter rastlinski škodljivci.
Občina Sevnica je občina, ki jo zaradi svoje geografske lokacije skoraj vsako leto
prizadenejo naravne nesreče. Vse te naravne nesreče so pustile veliko materialno škodo na
občinski javni infrastrukturi, ravno tako pa tudi na kmetijskih zemljiščih.
Skladno z zakonom o javnih financah mora vsaka občina zagotavljati 1,5% prihodkov letnega
proračuna za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres,
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled pozaba suša ter
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile.
Sredstva namenjamo za sanacijo poškodovanih mostov, prepustov, brežin cestišč, usadov
cestišč, večjih in manjših plazov, kot tudi izdelavi tehnične dokumentacije za pristop k
sanaciji in odpravi škode.
V sklopu večjih sanacij, ki jih je izvedla Občina Sevnica iz naslova odpravo posledic naravnih
nesreč, pa so:
- Odvoz salonitne kritine na ustrezno deponijo. Veliko salonitne kritine je bilo uničene v
močnem neurju s točo v letu 2020,
- Sanacija brežine in cestišča v Apneniku,
- Sanacija plazovite brežine in izdelava kamnite zložbe v Prešni Loki,
- Nabava škatlastih elementov za sanacijo prepusta v Stržišču,
- Sanacija plazišča v Podvrhu, ob potoku
- Nabava in vgradnja škatlastih elementov na cesti Blanca – Poklek,
- Izdelava različnih geološko – geomehanskih poročil s predlogom sanacije za
območja, kjer je prišlo do plazenja zemljine
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi v delu pristojnosti občine.
2.8.17 Urejanje občinskih zemljišč
OPPN Sveti Križ (stanovanjski del) – komunalno opremljanje:
V letu 2021 smo nadaljevali s komunalnim opremljanjem območja OPPN Sveti Križ v
Boštanju. Nadaljevalo se je z izvedbo povezovalne ceste.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji v letu 2021 so bili doseženi.
2.8.18 Vodotoki
Prizadevamo si za protipoplavne ureditve na vodotokih in sodelujemo pri aktivnostih na tem
področju.
Dokončana so dela za ureditev Sevnične v Šmarju, I. odsek od rondoja v Šmarju do konca
naselja Sevnica. Investitor je Ministrstvo za okolje in prostor – Direkcija RS za vode, Občina
sodeluje skladno s sporazumom in pogodbo.
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Izveden je postopek izbora projektanta za pripravo dokumentacije za ureditev Sevnične na II.
odseku, od konca naselja Sevnica do OC Ines.
Novelirana je investicijska dokumentacija za ureditev Vranjskega potoka v Lončarjevem dolu.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji na področju vodotokov so doseženi v delu pristojnosti
Občine.
2.8.19 Izdaja projektnih pogojev in soglasij za posege v varovalnem pasu občinskih
cest ter dovoljenj za zapore prometa
Občina Sevnica je na osnovi določil Gradbenega zakona, 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 mnenj 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 in signalizacije do gradnje ali
legalizacije objektov ter cestnih priključkov.
V letu 2021 je bilo s tega področja pripravljenih in izdanih 187 upravnih aktov - rešene so bile
vse vloge.
Dovoljenja za zapore prometa na občinskih cestah in javnih prometnih površinah v
upravljanju Občine se izdajajo izvajalcem del in organizatorjem prireditev, po določilih
Zakona o cestah in ostalih predpisov.
V letu 2021 so bili s tega področja pripravljeni in izdani 103 upravni akti - rešene so bile vse
vloge.
Uresničitev ciljev: Cilji na področju izdajanja projektnih pogojev in soglasij za posege v
varovalnem pasu občinskih cest ter dovoljenj za zapore prometa so doseženi.
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2.9 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
2.9.1

Gospodarstvo

Za področje razvoja gospodarstva Občina Sevnica podjetnikom pomaga z različnimi
subvencijami in dodeljevanjem nepovratnih sredstev. Vsako leto je na podlagi Pravilnika o
dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica
objavljen razpis za pridobitev sredstev, katerih višino določi občinski svet z Odlokom o
proračunu.
Sredstva za subvencioniranje pospeševanja razvoja gospodarstva 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 20. maja 2021.
Upravičeni stroški ukrepa so nastajali v času pred prijavo, in sicer od 21.5.2020 do
20.5.2021, tako da je morala biti aktivnost ob sami prijavi tudi že zaključena in plačana.
V letu 2021 je bil objavljen javni razpis za naslednje ukrepe:
- Promocija izdelkov in storitev na sejmih
- Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
- Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
- Finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike
Skupna razpisana kvota za vse ukrepe je znašala 76.000 EUR, sredstva so bila v celoti
porabljena.
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, izplačanih pa 12.138 EUR 1 vlagatelju v maksimalni višini 50%
upravičenih stroškov. Vlagatelj je pridobil sredstva za udeležbo na 7 sejmih v tujini (sejem
International Conference on animal intestinal ecology - Kitajska, sejem Guangzhou Livestock
expo 2020 – Kitajska, sejem 10th international pig symposium "10 IPS-2020" – Turčija,
sejem Dairy cattle breeding 2020 – Jordanija, sejem 8th Yihe forum feed academic annual
meeting in 2021 – Kitajska, sejem 2021 Feed industry exhibiton - Kitajska, sejem 2021
Shandong feed promotion – Kitajska). Neporabljena razpisna sredstva v višini 2.862 EUR na
tem ukrepu so bila v skladu z razpisnimi pogoji in sklepa komisije prerazporejena na ukrep
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 ter stroški zaposlitve starejše
osebe po 50. letu, predvsem invalidov. 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 4.000 EUR, na katerega pa v
razpisnem roku ni bilo oddanih prijav. Neporabljena razpisna sredstva so se v celotni višini
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4.000 EUR v skladu z razpisnimi pogoji in sklepa komisije prerazporedila na ukrep 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 50.000,00
EUR, dodeljenih pa 63.862 EUR s prenosom prostih sredstev iz drugih ukrepov. Na razpis se
je prijavilo 28 vlagateljev, sredstva pa so bila odobrena 25 vlagateljem za nakup nove
proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti. Prijavitelji so skupno izvedli
nakup 49 naprav oz. opreme, in sicer: nakup tovornega vozila Mercedes Benz Arocs z
dvigalom Fassi F545RA, montirnega stroja - Sicam Falco Evo 624S, kotla za termično
obdelavo, kalilne peči v zaščiteni atmosferi, peči za normalizacijo in popuščanje, peči za
nitriranje in tovornega vozila Ford Ranger Raptor, mozničarke, mini bagra Takeuchi TB 216,
priklopnega vozila, šivalnega stroja za šivanje kedra- obrobe za tekstilne svetlobne panoje,
instrumentov za merjenje emisij dimnih plinov, avtomatskega podajalca palic, ploskovnega
brusilnega stroja, 3D koordinatnega merilnega stroja, vijačnega kompresorja, univerzalne
stružnice in 3-osnega CNC obdelovalnega stroja, biometra, 2 x tovornega vozila Renault
Trafic Furgon, avtomatskega refraktometra in keratometra, vijačnega kompresorja in
nadgradnja kanala za podajalno napravo Barload Auto 42 za izdelavo malih kovinskih delov,
barvnih luči, ozvočenja in LED zavese, tovornega vozila Volkswagen Multivan, vrtnega
traktorja in traktorja, mini goseničarja, hidravličnega kladiva in bagra, aparata za kavo,
pomivalnega stroja, tovornega vozila Renault Trafic Furgon, opreme za ozvočenje in
osvetlitev, programske opreme za projektiranje, mulčerja, valjarja in terenskega kontrolerja.
V skladu z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 in sklepom komisije smo po
odpiranju vlog na to proračunsko postavko prerazporedili sredstva iz ukrepa Promocija
izdelkov in storitev na sejmih v višini 2.862 EUR, ukrepa Odpiranja novih delovnih mest v
višini 4.000 EUR in ukrepa Finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike v višini
7.000 EUR. Sofinanciranje naložb v opremo in nematerialnih investicij je znašalo 12,19%
upravičenih stroškov od možnih 25%.
Namen ukrepa Finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike je spodbuditi
izobraževanje ponudnikov za vključitev v sheme kakovosti – Zelena shema slovenskega
turizma, da pridobijo mednarodni uveljavljen in s strani SLOVENIA GREEN verificiran
okoljski znak. Upravičeni stroški so stroški namenjeni izobraževanju ponudnikov za vključitev
v sheme kakovosti (stroški promocijskih aktivnosti in zunanjih svetovanj, stroški pristojbin, ki
jih zaračunavajo upravitelji znakov, stroški tehnoloških nadgradenj ali drugih materialnih
stroškov, ki nastanejo kot posledica implementacije znaka) in so nastali v upravičenem
obdobju. V okviru ukrepa je bilo razpisanih 7.000,00 EUR, na katerega pa v razpisnem roku
ni bilo oddanih prijav. Neporabljena razpisna sredstva so se v celotni višini 7.000 EUR v
skladu z razpisnimi pogoji in sklepa komisije prerazporedila na ukrep Naložbe v nakup nove
opreme in nematerialnih investicij.
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V okviru Posavske štipendijske sheme posavske občine financirajo nadarjene dijake in
študente s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini. V šolskem letu 2021/2022 je bila
štipendija podeljena dvema kandidatoma, ki se izobražujeta v tujini za instrumentalno
pedagogiko - jazz trobenta ter magistrskega študija saksofona in komorne glasbe. Za to
šolsko leto je mesečna štipendija na posameznika znašala 307,27 EUR, letna štipendija pa
3.687,24 EUR. V šolskem letu 2020/2021 je bila štipendija podeljena petim kandidatom, ki so
se izobraževali v tujini za smeri magistrskega študija saksofona, jazz trobente, magistrskega
študija saksofona in komorne glasbe, magistrskega študija pedagoške smeri flavte in muzikal
gledališče.V šolskem letu 2019/2020 pa je bila štipendija podeljena petim kandidatom, ki so
se izobraževali v tujini za smeri magistrskega študija saksofona, jazz trobente, magistrskega
študija saksofona in komorne glasbe, magistrskega študija pedagoške smeri flavte in muzikal
gledališče.
Na občinskem svetu je bil v letu 2016 sprejet Pravilnik o podeljevanju štipendij za
deficitarne poklice v občini Sevnica. Občina je v septembru 2021 izvedla razpis za 25
deficitarnih štipendij v višini 24.000 EUR. Na razpis je prispelo 33 prijav, 2 vlogi sta bili
zavrnjeni, ker sta vlagatelja prejemnika državne štipendije za deficitarne poklice, ki ni
združljiva z občinsko štipendijo za deficitarne poklice, 1 vlagatelj pa je podal umik od vloge
pred izdajo sklepa, zaradi pridobitve kadrovske štipendije, ki ni združljiva z deficitarno
štipendijo. Skladno z besedilom javnega razpisa se sredstva za deficitarne štipendije
dodatno zagotovijo iz proračuna Občine Sevnica, v kolikor namenska sredstva ne zadoščajo
oziroma presegajo razpoložljiva razpisna sredstva. Glede na število prijav in razpoložljiva
sredstva, so se manjkajoča sredstva v višini 4.800 EUR skladno s sklepom komisije
prerazporedila iz Javnega razpisa za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij, na katerem
so po razdelitvi ostala prosta sredstva. Na podlagi popolnih vlog so bili izdani sklepi o
dodelitvi sredstev 30 vlagateljem. Višina razpisnih sredstev je znašala 24.000 EUR, skupna
višina sredstev namenjenih za deficitarne štipendije pa 28.800 EUR. Štipendije so bile
dodeljene dijakom iz občine Sevnica, in sicer srednje poklicne ali srednje strokovne
izobraževalne smeri, z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na
povpraševanje delodajalcev, spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki
pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tista področja izobraževanja,
za katere ni dovolj zanimanja. Prejemniki občinske štipendije po pravilniku ne morejo biti
hkrati prejemniki državne štipendije, namenjene za podporo deficitarnim poklicem. V
preteklem šolskem letu 2020/21 so bila za štipendiranje deficitarnih poklicev dodeljena
sredstva v višini 21.120 EUR za izplačilo štipendij 22 prijaviteljem, ki so se vpisali v sledeče
izobraževalne programe: strojni tehnik (9 dijakov), oblikovalec kovin – orodjar (3 dijaki),
gastronomski tehnik (2 dijaka), avtoserviser (3 dijaki), elektrotehnik (3 dijaki), elektrikar (1
dijak) in strojni mehanik (1 dijak). V letošnjem šolskem letu 2021/22 so bila za štipendiranje
deficitarnih poklicev dodeljena sredstva v višini 28.800 EUR za izplačilo štipendij 30
prijaviteljem, ki so vpisani v sledeče izobraževalne programe: avtoserviser (5 dijakov),
oblikovalec kovin – orodjar (2 dijaka), elektrikar (1 dijak), elektrotehnik (4 dijaki), strojni tehnik
(12 dijakov), gastronomski tehnik (1 dijak), gastronomski – turistični tehnik (3 dijaki) in
lesarski tehnik (2 dijaka).
Regionalno razvojno agencijo Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje) so leta 1998
ustanovile občine Krško, Brežice in Sevnica kot javni zavod za pospeševanje razvoja
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gospodarstva za območje celotne regije, ki se sofinancira iz proračunskih sredstev na
podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda RRA 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. RRA Posavje ima 12 zaposlenih. Občina Sevnica
RRA namenja iz občinskega proračuna sredstva za pokrivanje plač in materialnih stroškov.
Sredstva so na podlagi letne pogodbe in programa zavoda, ciljno usmerjena za
sofinanciranje naslednjih programov in splošnih razvojnih nalog v javnem interesu v regiji, ki
jih opravlja RRA Posavje:
• priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje razvojnih programov in regijskih
projektov v regiji;
• priprava dogovorov o razvoju regije;
• izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih
naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru projektov;
• sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih
razvojnih partnerstev;
• prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja;
• obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v
regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov;
• druge razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu:
• pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena Zakona, kadar
jih izvaja Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj;
• koordinacija in izvajanje drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike po
prehodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj (Sveta regije /
Razvojnega sveta regije);
• izvajanje regijske finančne sheme;
• izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij;
• dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov
razvoja podeželja ter
• izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti,
shem in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva in ob soglasju službe.
V letošnjem letu je bilo za delovanje RRA (plače in izdatke za blago in storitve) porabljenih
37.592,00 EUR.
V okviru oddelka so bila sredstva namenjena tudi za razvoj komunalne infrastrukture za
opremljanje poslovnih con. Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in
Blance se je na dostopih do poslovnih con, skupaj z investitorji, urejala komunalna javna
infrastruktura. Izdelana je bila dokumentacija v vrednosti 32.138,00 EUR za komunalno
opremljanje v PC Sevnica, PGD in PZI za ureditev izven nivojskega križanja enotirne
železniške proge Trebnje - Sevnica s Hermanovo in Savsko cesto. V znesku 2.536,80 EUR
se je naročilo mnenje ZVKDS o rešitvah projekta, vezano na izdelavo idejnega preizkusa
umestitve novih proizvodnih kapacitet kompleksa podjetja Siliko v prostoru ob Tariškem
dvorcu.
Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško je zainteresiranim šolam zagotovila brezplačne
karte za obisk Mednarodnega obrtnega sejma (MOS) v Celju, Občina Sevnica pa je
sofinancirala stroške prevoza otrok na sejem v znesku 547,50 EUR. Občina Sevnica je
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organizirala vodenje otrok po tematskih poteh v okviru projekta Z ribami do zdravja. Za
navedeno je bilo porabljenih 807,02 EUR.

V operaciji sodelovanja Centri interpretacije zavarovanih območij so vključeni 4 LASi in
sicer: LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO, LAS POSAVJE, LAS S CILJEM in LAS PRI
DOBRIH LJUDEH 2020. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del so se na naslovu Podgorica
36, 8290 Sevnica preuredili nastanitveni prostori v etaži nadstropja v obstoječem objektu
Tončkovega doma. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica. S predvidenim posegom se je
zagotovila racionalnejša izraba prostorov.
Vrednost projekta za Občino Sevnica v letu 2021 in 2022 znaša 204.374,73 EUR, od
navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 85.506,24 EUR. V letu 2021 so
nastali stroški v znesku 168.049,40 EUR, v letu 2022 pa bodo v znesku 5.815,16 EUR.
V okviru projekta Varuj o(ko)lje so Občina Sevnica, Javno podjetje Komunala d.o.o.
Sevnica, Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, Javno podjetje Komunala
Radeče d.o.o., Kostak d.d. ter Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. kandidirali za
nepovratna sredstva na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020. Namen operacije je zmanjševanje
obremenitve okolja in naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem, bolj čisto in zdravo okolje,
zagotavljanje ekološke osveščenosti, inovativno reševanje in oskrba okolja v primeru
naravnih nesreč ter s tem dvig kvalitete življenja prebivalcev na celotnem območju LAS
Posavja. Občina Sevnica je v okviru projekta v drugi polovici leta 2021 izvedla informiranje in
obveščanje javnosti v znesku 1.062,28 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 zagotavljati
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 nimajo ključnih
vzvodov, lahko pa s posameznimi ukrepi, kot so prostorsko načrtovanje, komunalno
opremljanje in pozitiven odnos, močno vplivajo na razvoj podjetij in obrtnikov.
2.9.2

Turizem

Občina Sevnica je skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport,
turizem in mladinsko dejavnost Sevnica in s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za
izvajanje dejavnosti Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (v
nadaljevanju: KŠTM) dolžna zagotavljati del sredstev za delovanje zavoda. 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
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organizacijskih enot. Navedena kvota predstavlja del sredstev za izvajanje turistične
dejavnosti iz neprofitne dejavnosti.
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. S strani Občine Sevnica je zavod prejel tekoče transfere za plače in druge izdatke
zaposlenih v znesku 95.085,32 EUR, tekoče transfere za izdatke za blago in storitve v
vrednosti 72.114,00 EUR ter investicijske transfere v vrednosti 41.000,00 EUR za razvoj
kolektivne blagovne znamke, programsko opremo in materialno poslovanje ter opremo novih
prostorov Turistično informacijskega centra.
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,Q).
V februarju 2018 je bil na Občinskem svetu sprejet dopolnjen Pravilnik o vrednotenju in
sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09-UPB,
103/11 in 11/18). Spremembe pravilnika se nanašajo predvsem na novo določene kriterije in
merila za vrednotenje turističnih prireditev. Izvajalcem turističnih prireditev so bila v letu 2021
dodeljena sredstva na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev v občini
Sevnica, ki je bil objavljen v mesecu marcu. Izvajalci turističnih prireditev, ki so upravičeni do
teh sredstev so društva, združenja in zveze, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti
opredeljene v javnem razpisu in delujejo v Občini Sevnica ter so nosilci prireditve.
Sofinancira se izvedba turističnih prireditev v občini Sevnica, katerih cilj je povečanje
turističnega obiska oziroma promocija kraja in prireditev, ki vpliva na turistični razvoj
posameznega kraja in celotne občine. Vlagatelji so se na razpis lahko prijavili do 15. aprila
2021. V letu 2021 so bila za sofinanciranje turističnih prireditev s sklepi dodeljena vsa
razpisna sredstva v višini 13.027,00 EUR 18 vlagateljem za izvedbo 24 prireditev (16
prireditev, ki so bile ocenjene kot turistične prireditve, 4 prireditve, ki so bile ocenjene v
sklopu varovanja etnološke dediščine in 4 prireditve, ki so bile ocenjene v sklopu urejanja
turistične infrastrukture in sledenje strategiji razvoja turizma). Zaradi sprejetih vladnih
ukrepov, ki so prepovedovala zbiranje na javnih prireditvah, nekatera društva svojih
prireditev niso mogla izvesti oz. so jih izvedla v manjšem obsegu in prilagodila način
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udeležbe obiskovalcev na prireditvi (prenos preko spletnih omrežij, omejitev števila ljudi na
prireditvah, Q). Zaradi sprememb pri organizaciji in izvedbi prireditve, je komisija naknadno
sprejela sklep, da se ocenjevanje prireditve izvede, kljub temu, da društvo prireditve zaradi
sprejetih omejitev ni izvedlo v celoti. Pri ocenjevanju se priznajo le tiste točke, katerih
aktivnosti so bile izvedene oz. realizirane. Prireditve je v obdobju 1.12.2020 do 30.11.2021
izvedlo 16 vlagateljev s 22 prireditvami v skupni višini 9.212 EUR. Neporabljena sredstva so
se prerazporedila na druge proračunske postavke. Najpogosteje prijavljeni upravičeni stroški
za izvedbo prireditve so stroški izdelave promocijskega materiala, oglaševanja in stroški
poštnih storitev, materialni stroški in storitve za izvedbo prireditve, stroški nakupa živil v
trgovini za potrebe izvedbe pogostitve na prireditvi, strošek izdelave publikacij, strošek
oglaševanja in najema opreme (mobilne stojnice, ozvočenje), strošek dekoracije
prireditvenega prostora, stroški urejanja okolice in izvedbe čistilnih akcij.
Občina Sevnica od leta 2008 izvaja brezplačni lokalni prevoz na relaciji Sevnica – Boštanj
– Sevnica, za kar v skladu z zakonodajo vsako leto izbere izvajalca navedene storitve.
Prevoz služi povezovanju novega in starega mesta dela Sevnica ter hkrati tudi povezovanju
Sevnice z Boštanjem. Dodatne vožnje in relacije se tekom let izvajanja umeščajo in
prilagajajo uporabnikom. Lokalni prevoz uporablja predvsem starejša populacija občanov in
sicer za različne namene od obiska trgovin, zdravnikov ali obiska prijateljev. Prevoz se vrši tri
krat dnevno, v dopoldanskem času, od ponedeljka do petka, razen praznikov, enkrat
mesečno pa se prevoz izvede tudi do pokopališča. Za namene lokalnega prevoza je bilo
porabljenih 17.121,47 EUR.
V okviru programov za transnacionalno sodelovanje so sredstva namenjena tudi za
prijavo na razpise CLLD, v okviru katerih so sredstva sofinancirana iz Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo, Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje in
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva v znesku 3.865,00 EUR so bila porabljena
za pripravo izrisov in popisov za projekta Centri interpretacije zavarovanih območij in Z
ribami do zdravja.
V okviru reprezentance na področju turizma so bila sredstva porabljena za pogostitev ob
obisku partnerjev projekta Centri interpretacije zavarovanih območij v znesku 39,02 EUR.
V okviru drugih operativnih odhodkov na področju turizma v znesku 29.435,01 EUR so
bila sredstva porabljena za štiri pobude participativnega proračuna in sicer za postavitev
informacijskih tabel in klopi pri železnih skulpturah v Krmelju, za obnovo spominskega parka
Murnice, izdajo predstavitvene zloženke KS Šentjanž ter za enotno označitev pohodnih poti
po Krekovih stezicah z usmerjevalnimi tablami in klopjo na razgledni točki. Druge aktivnosti
pa so bile naslednje: izvedba filma za umestitev v interpretacijsko sobo Gradovi Posavja,
izvedba strelovodnih meritev, popravilo led luči, v okviru nadgradnje projekta Ride&bike
kupljeni 4 polnilci za električna kolesa, izvedba generalnega čiščenja sanacije Trškega
dvorca, vgradnja granitnih ploščic pri kapelici na Lisci, letni najem beleženja vzponov,
nabava 75 kom menjalnih alu okvirjev za razstavo na Lisci, nabava majic za udeležence v
okviru akcije Očistimo Lisco, naročilo promocijskih USB ključkov ter izvedba montaže
steklene table z nosilci.
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V okviru druge opreme in napeljav je bila kupljena zunanja digitalna A tabla z baterijo v
znesku 3.711,24 EUR.
Občina Sevnica je konec leta 2014 s strani Planinskega društva Lisca Sevnica brezplačno
pridobila nepremičnine na Lisci in od leta 2015 dalje prihodek iz naslova najemnine
Tončkovega doma ter dodatna proračunska sredstva, namenja za investicijsko vzdrževanje
Tončkovega doma in okolice. V okviru investicijskega vzdrževanja v vrednosti 103.814,93
EUR se je obnovila kapelica Marije Snežne pri Tončkovem domu, v Tončkovem domu se je
izvedla ureditev avtomatskega javljanja požara in varnostna razsvetljava, v skladu z
ugotovitvami pri pripravi izkaza požarne varnosti so se odpravile manjše pomanjkljivosti, ki
so nastale pri obnovi objekta Tončkovega doma v zadnjih štirih letih, za potrebe skladiščenja
se je za najemnika nabavil novi kontejner, izvedla se je rekonstrukcija dvorišča pri
Tončkovem domu, pripravila se je PID dokumentacija izvedenih del zadnjih štirih let objekta
Tončkovega doma, izvedla se je konstrukcija regala, naročili so se 3D napisi za objekt
Tončkovega doma in zaradi posledic neurja z viharjem in točo avgusta 2020, se je sanirala
streha, katere stroški so bili povrnjeni s strani zavarovalnice.
Občina Sevnica je posodobila postajališče za avtodome pod sevniškim gradom v znesku
14.635,91 EUR. Postavil se je nov stebriček za priključke za elektriko in vodo ter podstavek
za izpraznjevanje WC kasete ali rešetke. Glede na to, da je stebriček ogrevan, bo v uporabi
celo sezono. Stebriček sprejema kovance in tako nudil plačljive storitve elektrike in vode za
potrebe avtodomarjev. Cena dobave in oskrbe z električno energijo in vodo je enotna po
celotni Sloveniji in širše, omogoča pa se tudi nastavitev drugačnih cen oskrbe. Plačilo oskrbe
je prihodek proračuna Občine Sevnica.
Občina Sevnica je izvedla energetsko sanacijo Tončkovega doma na Lisci v vrednosti
78.571,71 EUR. Obnova je obsegala: sanacijo obstoječega objekta z obnovo celotnega
zunanjega ovoja stavbe, vključno z zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo toplotno
izolacijske fasade in izvedbo toplotne izolacije stropov, kolenčnih sten ter čelnih zidov
mansarde ter obnovo kompletne kotlarne z zamenjavo obstoječega kotla s kotlom na lesne
palete, vgradnjo zalogovnikov za palete in sanitarno vodo s potrebnimi ustreznimi razvodi in
razdelilci.
Občina Sevnica se je v začetku leta 2015 priključila projektu Mreža postajališč za
avtodome, katerega vodilni partner je Občina Mirna, ki je pričela s projektom v letu 2014.
Trenutno je v projekt vključenih 80 občin. Cilj projekta je izgradnja oziroma vzpostavitev
mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, katerega namen je spodbujanje
avtodomarskega turizma, skupna predstavitev mreže in vanjo vključenih občin ter enotno
nastopanje na evropski turistični borzi. Sredstva so bila namenjena za vodenje in
koordinacijo projekta, pripravo strokovnih podlag in promocijske aktivnosti ter širšo
promocijsko objavo. Za namene promocije in obiskov sejmov, katere aktivnosti vodi Občina
Mirna, je bilo porabljenih 1.134,00 EUR.
Vse posavske občine so RRA Posavje v letu 2018 in 2019 sofinancirale izvajanje projekta
''Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje'' v okviru
Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih
destinacij. Občine so sofinancirale stroške plač, posredne stroške in stroške aktivnosti
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projekta (Sklop aktivnost: Razvoj turističnih produktov in sklop aktivnosti: Vzpostavitev
sodobnih digitalnih orodij in digitalna promocija turistične ponudbe). Za čas izvajanja
aktivnosti za doseganje trajnosti in učinkov projekta pa bodo vse občine v trajanju 5 (pet) let
po koncu projekta pokrivale še stroške plače zaposlenega na projektu in stroške aktivnosti za
doseganje trajnosti in učinkov projekta. Občina Sevnica se je, poleg ostalih posavskih občin,
priključila projektu E-Gradovi Posavja. Za navedeno je bilo skupaj porabljenih 29.471 EUR.
Sredstva so bila namenjena tudi pokrivanju stroškov nabave osnovnih sredstev za
izvajanja nalog in programov RRA Posavje, ki se opravljajo v javnem interesu (konto 4323
Investicijski transferi javim zavodom). Letošnja poraba je znašala 461,95 EUR.

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. V letošnjem letu pa so bile
izvedbe prireditev okrnjene zaradi razglašene epidemije Covid-19 in vladnih ukrepov.
KŠTM Sevnica 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, zaščiteni pod
skupno blagovno znamko Kolektivna blagovna znamka Občine Sevnica. KŠTM
Sevnica se v sodelovanju z RRA prav tako trudi, da bi se turistična dejavnost povezala
s sosednjimi občinami. V občini se poskuša še bolj razvijati turistično infrastrukturo.
Ker Lisca predstavlja pomembno turistično in rekreacijsko točko ter je zaradi svoje
dostopnosti, urejenosti in bogate vsebine zelo priljubljena, je potrebno vlagati
sredstva v njen razvoj. V turizmu je zaslediti pomanjkanje strokovnega kadra,
predvsem turističnih vodičev, natakarjev in kuharjev.
2.9.3

Kmetijstvo

Občina Sevnica na področju razvoja kmetijstva pomaga kmetom s subvencijami in
nepovratnimi sredstvi na podlagi priglašene sheme pomoči skupinskih izjem Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko
obdobje 2015 – 2020. V pravilniku so določeni pogoji, načini in postopek pri dodeljevanju
pomoči o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica. Pomoč
se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih. Na podlagi navedenega pravilnika je bil konec januarja 2021 objavljen javni
razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v
skupni višini 77.000,00 EUR, na katerega so se vlagatelji lahko prijavili do 5. marca 2021,
naložbo pa so morali izvesti in dostaviti dokazila najkasneje do konca septembra 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:
- 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),
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- Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč,
- Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,
- Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na
kmetiji ter predelave in trženja,
- Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev,
- Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in
razvoja podeželja in
- Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij.
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 letu 2021 so bila za podukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev za stroške
nakupa kmetijske mehanizacije in opreme hlevov ter gospodarskih poslopij razpisana
sredstva v višini 20.000,00 EUR. Skladno z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto
2021 in sklepom komisije so bila na podukrep Posodabljanje prerazporejena prosta sredstva
iz ukrepa komasacija v celotni višini 2.000,00 EUR in ukrepa dopolnilne dejavnosti v višini
3.065,38 EUR. Višina izplačanih sredstev vlagateljem, ki so realizirali planirano investicijo je
znašala 25.063,79 EUR. Od skupno 58 prijavljenih vlagateljev je bilo odobrenih vlog 54 (3
vloge so se zavrnile, ker nakup prijavljene mehanizacije oz. opreme ne spada pod upravičen
strošek oz. njihova vrednost ne znaša min. 2.000 EUR; 1 vloga pa se je zavrgla, ker je
vlagatelj po prijavi na razpis podal odstop od vloge). Realizacijo investicije je izvedlo 43
vlagateljev, in sicer nakup 52 kosov kmetijske mehanizacije (11 x kosilnica, 4 x zgrabljalnik,
pajek, 8 x mulčer, 2 x cisterna, 5 x obračalnik, 4 x traktorski nakladalec, 2 x travniška brana,
2 x vilice za bale, špica, žlica, 2 x trosilec, mešalnica krmil z mlinom, traktorski viličar,
škropilnica, prikolica, traktorsko mešalo za gnojevko, traktorski pometač, ovijalka, česalo,
valjčni gnetilnik) in 3 kosov opreme za hlev (kompresor za hladilni agregat, tehtnica za živali,
hlevska ograja za živino). Sofinanciranje naložbe je znašalo 9,90% upravičenih stroškov oz.
za mlade kmete 13,86% (5 vlagateljev).
Za podukrep urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov je sofinanciranje namenjeno za
stroške izdelave načrta ureditve kmetijskih zemljišč, izvedbe del za nezahtevne
agromelioracije, nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo ter nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino. V letu 2021 so bila za ta ukrep razpisana sredstva v
višini 20.000,00 EUR. Prijavljenih je bilo 23 vlagateljev, sredstva pa so bila izplačana 19
vlagateljem (3 vlagatelji investicije niso realizirali) v višini 19.999,99 EUR. V letu 2021 je bilo
izvedenih 10 investicij vezanih na agromelioraciska dela na zemljiščih III. stopnje v skupni
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površini 13,02 ha in 7 investicij vezanih na ureditve pašnikov in napajališč v skupni izmeri
12,92 ha (12,72 ha za govedo in 0,20 ha za drobnico). Delež sofinanciranja za urejanje je
znašal 40,49% oz. za mlade kmete 56,68% (3 vlagatelji).
V okviru ukrepa Pomoč za zaokrožitev (komasacije) kmetijskih in gozdnih zemljišč se
skladno s pravilnikom namenijo sredstva za stroške pravnih in upravnih postopkov pri
medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč in gozdov, vključno s stroški pregleda za komasacije,
ki se izvajajo na območju občine. Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za
zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč. Intenzivnost pomoči
znaša do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški
pregleda. V letu 2021 so bila razpisana sredstva v višini 2.000 EUR. Na ukrep v razpisnem
roku ni prispela nobena prijava. Neporabljena razpisna sredstva v celotni višini 2.000,00
EUR so se v skladu z razpisnimi pogoji in sklepom komisije prerazporedila na podukrep
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev.
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 so
bila v letu 2021 razpisana sredstva v višini 10.000,00 EUR in izplačana v višini 6.934,62 EUR
4 vlagateljem in sicer za nakup 11 kosov opreme za dejavnost predelave in trženja:
kosmičnik, pasterizator, hladilna komora, voziček za odcejanje perutnine, oprema za zakol in
predelavo (omara, gostinsko korito, predalnik inox, mesarska miza), aparata za vakumiranje,
omara za fermentacijo jogurta in nadgradnja za avtomatizacijo sirarskega kotla. Delež
sofinanciranja upravičenih stroškov je znašal v maksimalnem odstotku sofinanciranja, in
sicer 50% upravičenih stroškov. Neporabljena razpisna sredstva v višini 3.065,38 EUR so se
v skladu z razpisnimi pogoji in sklepa komisije prerazporedila na podukrep Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev.
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 letu
2021 so bila za ukrep Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja razpisana sredstva v višini 6.000 EUR, ki so bila
dodeljena s sklepom 13 vlagateljem in izplačana 11 vlagateljem za stroške kotizacije in
šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov ter stroške prevoza in stroške
vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in
trženjem kmetijskih proizvodov. Sredstva v višini 5.999,99 EUR so bila izplačana 11
društvom za izvedbo 14 strokovnih ekskurzij (na temo: 3 x ogled kmetijsko živilskega sejma
Agra v Gornji Radgoni, strokovna ekskurzija Trebnje (trženje vina - Teden cvička), strokovna
ekskurzija Koroška (predelava grozdja, trženje vina), strokovna ekskurzija - ogled kmetij v
občini Sevnica (dopolnilne dejavnosti na kmetiji - predelava mesa, grozdja in trženje
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izdelkov), strokovna ekskurzija Šentrupert (pridelava in predelava čebeljih pridelkov),
strokovna ekskurzija Kras (predelava in trženje kmetijskih proizvodov), strokovna ekskurzija
Jarenina - Veržej (predelava sadja, buč in žit), strokovna ekskurzija Velenje - Šmartno ob
Paki (predelava grozdja in trženje), strokovna ekskurzija Ormož - Ljutomer (trženje domačih
proizvodov, dopolnilna dejavnost), strokovna ekskurzija Gorenjska (predelava mleka in
predelava mesa), strokovni ekskurziji Lisca in Prekmurje (ogled kmetije, trženje izdelkov prodaja na domu, dvoriščna prodaja), strokovna ekskurzija Savinjska (predelava mleka in
žit), strokovna ekskurzija Goriška Brda (predelava kmetijskih pridelkov ter dvoriščno trženje
in prodaja izdelkov) ter izvedbo 2 strokovnih predavanj (na temo: pridelava in predelava
biodinamičnih pridelkov). Realiziranih strokovnih ekskurzij in predavanj se je skupno
udeležilo 579 udeležencev. Sofinanciranje upravičenih stroškov je znašalo 98,31% od
možnih 100%.
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. Za ta ukrep je bilo v letu 2021 planiranih 2.000,00 EUR.
Iz naslova ukrepa Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja so bila v letu 2021
izplačana celotna sredstva 1 prijavitelju za izvedbo 2 predavanj na temo: Kam z odpadno
folijo na kmetiji in Postavitev namakalnega sistema. Izvedenih delavnic se je udeležilo 29
udeležencev iz občine Sevnica.
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 in razpršenih
območjih občine. Cilji ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na
odročnih krajih. V okviru ukrepa je bilo v letu 2021 razpisanih in dodeljenih enemu vlagatelju
13.000,00 EUR.
Sredstva za Podporo za delovanje kmetijskih društev so bila 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 letu 2021 so bila za ukrep Podpora delovanju društev s področja kmetijstva,
čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja dodeljena in izplačana sredstva 14 društvom v
višini 5.999,94 EUR. Sredstva društvom so bila izplačana za materialne stroške in stroške
dela pisarne ter organov (poštne storitve, pisarniški material, stroški fotokopiranja, tisk
položnic, tisk članskih izkaznic,...), stroške izdelave promocijskega materiala in publikacij,
stroški najema prostorov, računovodske storitve, plačilo članarin, stroške za gostovanje in
vzdrževanje spletne strani, stroški podaljšanja gostovanja za domeno in nakup osnovnih
sredstev za delovanje društva.
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Sredstva se namenjajo za operativno delovanje objekta Tržnica Sevnica. Sredstva so bila
namenjena za čiščenje javnih sanitarij pri NLB v znesku 3.012,65 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 preteklo šolsko leto 2020/2021 so bila za ta
ukrep razpisana sredstva v višini 14.280,00 EUR. Štipendija je bila odobrena 2 prijaviteljema
za pridobitev srednje strokovne izobrazbe: kmetijsko–podjetniški tehnik. Za letošnje šolsko
leto 2021/2022 je bila kvota razpisnih sredstev enaka kot preteklo leto, in sicer 14.280,00
EUR, sredstva pa so bila dodeljena enemu lanskoletnemu štipendistu, ki se šola na Kmetijski
šoli Grm za pridobitev izobrazbe kmetijsko - podjetniški tehnik (drugi lanskoletni štipendist je
šolanje uspešno zaključil). Na tem ukrepa so ostala neporabljena sredstva, ki so se v višini
4.800,00 EUR skladno s pravilnikom in sklepom komisije prerazporedila na deficitarne
štipendije.
Na osnovi Odloka o razglasitvi Cluzijevega svišča na Lovrencu, kot botanični naravni
spomenik, je namenjena 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 na 4,7 ha gospodarijo v skladu z naravovarstvenimi smernicami.
Sredstva so bila izplačana lastnikom kmetijskih zemljišč v mesecu aprilu. Zaščita rastišča je
na podlagi pogodbe izvedena tudi na Zavratah nad Radežem za zaščito območja
tržaškega in cluzijevega svišča, opojne zlatice in kranjske lilije za območje 3,04 ha. Za
napisane odškodnine je bilo namenjeni 4.672,33 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 ima pridobljeno koncesijo države za opravljanje dejavnosti zavetišč in na
podlagi izstavljenih računov mu je bilo za ta namen izplačanih 19.772,32 EUR. V letu 2021 je
bilo v Zavetišču za male živali Sevnica sprejetih in oskrbovanih 162 živali (15 psov in 147
mačk) iz občine Sevnica: od tega so bili oddanih novemu lastniku 4 psi in 47 mačk,
evtanaziranih psov po 30. dnevu ni bilo, 10 psov in 7 mačk so vrnili znanemu lastniku,
evtanaziranih živali zaradi bolezni oziroma poškodb je bilo 19 mačk, evtanaziranih
zapuščenih muc po 30. dnevu ni bilo, poginilo je 28 mačk ter 44 mačk so vrnili v naravo.
Ker je v zadnjih dveh letih beležiti porast števila zapuščenih živali, predvsem mačk, se je
občina odločila za preventivni ukrep, in sicer ukrep sofinanciranja sterilizacije in kastracije
lastniških mačk, saj je to po priporočilih stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila
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zapuščenih živali. Učinek preventivnega ukrepa se opazi tekom let po večkratni izvedbi
navedenega ukrepa. Steriliziranih je bilo 172 lastniških mačk (123 sterilizacij in 49 kastracij).
Občina Sevnica je skupaj z občinami Krško, Brežice, Kostanjevica, Bistrica ob Sotli in
Radeče sofinancirala vzpostavitev LAS za sredstva CLLD ter se tudi vključila v LAS
Posavje. LAS 2007 - 2013 je bila ustanovljena 05. junija 2008 in vanjo so poleg zasebnih in
ekonomskih partnerjev vključeni tudi javni partnerji. Ustanovni zbor članov programskega
obdobja 2014 – 2020 je bil leta 2015 in 2019. V Upravni odbor LAS Posavje so bili izvoljeni
naslednji člani:
- predstavniki javnega sektorja: Vlasta Kuzmički, Občina Sevnica; Kristina Ogorevc
Račič, CPZ Krško; Janja Jordan, Občina Krško; Roman Matjašič, Občina Brežice; Alenka
Černelič Krošelj, Posavski muzej Brežice; Dubravka Kalin, KTRC Radeče;
- predstavniki ekonomskega sektorja: Suzana Pavlič, Akval d.o.o.; Natalija Goričar
Sevšek, Ribogojstvo Goričar D. O. O.; Mitja Udovč, JP Komunala Sevnica; Janja Starc,
Območna Obrtno-Podjetniška Zbornica Krško; Sabina Žibert, Kostak d.d.; Katarina
Simončič, Kmečka Zadruga Krško;
- predstavniki organizacij civilne družbe in fizične osebe: Bernardka Zorko, Zavod
Svibna; Andreja Pavlin, Zavod dobra družba; Maruša Mavsar, Zavod Neviodunum.
Občina Sevnica skupaj z občinami Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in
Radeče sofinancira izvajanje lokalne razvojne strategije za izvedbene projekte na podlagi
letnega programa Lokalne akcijske skupine, z namenom vključevanja lokalnih prebivalcev v
načrtovanje in odločanje o razvoju ter pripravo projektov javno zasebnega partnerstva.
Navedena sredstva v znesku 4.229,91 EUR so dodeljena kot članarina naše občine za
upravljanje lokalne akcijske skupine za sredstva »CLLD«.
Nosilec projekta Riba je in je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM Sevnica, Društvo
kmetic Sevnica, Društvo kmetic Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvo
podeželskih žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, ribogojsko podjetje Akval d. o. o. z
Blance in Občina Krško. Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo znaša 272.522,50 evrov, predvideni znesek sofinanciranja pa je
199.993,15 evrov. Projekt je bil zaključen aprila 2021. Vrednost projekta za Občino Sevnica
znaša 148.838,73 EUR, od navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja
105.461,74 EUR. Glavni strošek projekta je bila prenova prostora v Trškem dvorcu v izmeri
48,16m2. Prenova razstavno - turističnega in izobraževalnega prostora je zajemala nove
funkcionalne tlorisne zasnove objekta ter predvsem sanacijo vlage zidov in ometov, temeljev,
zamenjavo notranjega stavbnega pohištva, sanacijo propadlih stropov, zamenjavo in
dodelavo obstoječih vodov elektro inštalacij in novo izvedbo instalacij ogrevanja. V
navedenem razstavno - turističnem in izobraževalnem prostoru se je pripravila tudi razstava.
V projektu se je kupilo 10 prenosnih samostoječih panojev za postavitev ulične razstave v
novem delu Sevnice na temo Save in rib. Po Posavju se je izvedlo 5 izobraževalnih
kuharskih delavnic in 8 strokovnih obiskov ribogojnic. Izvedena je bila tudi promocija
projekta. V letu 2021 so stroški projekta znašali 15.308,23 EUR za namene promocije,
pogostitve, izobraževanj in prevozov.
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Namen projekta Ribe na šolskih krožnikih je bil povečati ozaveščenost ljudi o zdravi
prehrani in povečati prehrano z ribami in ribjimi izdelki pri učencih, učiteljih, starših in splošno
prebivalcih območja LAS. S tem pa posredno prihaja tudi do razvoja ribogojstva kot
pomembne gospodarske dejavnosti območja LAS, ki jo je potrebno razviti in utrditi, da bi
lahko uspešno delovala na širšem trgu. Vodilni partner Občina Krško in partnerji Ribogojstvo
Goričar d.o.o., Občina Sevnica, OŠ Jurija Dalmatina, Krško, Vrtec Krško, OŠ Brežice in OŠ
Jožeta Gorjupa Kostanjevica so se združili in skupaj pripravili projekt, ki je na šolske krožnike
pripeljal več ribjih jedi. Projekt je trajal od maja 2019 in se končal maja 2021. Sevniški del
projekta je v letu 2019 zajemal izvedbo naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici
Ribogojstva Goričar v Kostanjevici, v letu 2020 je zajemal ureditev učne učilnice na
ribogojnici na Lazah ter izvedbo naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici Laze in v
letu 2021 pa je zajemal zaključni dogodek projekta na ribogojnici Laze. Vrednost sevniškega
dela projekta znaša 40.383,54 EUR z DDV, s strani Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja pa je bilo v prvi in drugi fazi projekta v letu 2020 pridobljenih 28.373,82
EUR, v letu 2021 pa še 2.571,25 EUR. V juniju 2021 je bil izveden zaključek projekta z
novinarsko konferenco, za kar je bilo porabljenih 821,25 EUR.
Nosilec projekta Z ribami do zdravja je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM, Akval d.o.o.
z Blance in Športno kulturno društvo Mini kraljestvo. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del
so se na naslovu Podgorica 36, 8290 Sevnica, preuredili nastanitveni prostori v obstoječem
objektu Tončkovega doma. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica. Občina Sevnica je v
obstoječi etaži mansarde objekta Tončkovega doma na Lisci, uredila nastanitvene prostore
(5 sob in samostojni tuš) ter uredila razstavni prostor in prostor za druženje. Kupili so se
tablični računalniki za izvedbo spletne aplikacije za interaktivno iskanje zakladov. V
preteklem projektu se je v občini Sevnica, natančneje na zbirnem centru odpadkov postavila
filtrirna postaja, ki zbrano olje prečisti, da je lahko uporabno za pogonsko gorivo. V okviru
projekta pa se je kupil še agregat z nadgradnjo delovanja na odpadno jedilno olje, ki je
pomemben okoljski vidik. Skupna vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 248.556,82
EUR z DDV, s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pa bo pridobljenih
117.967,06 EUR. V letu 2021 je za investicijo bilo že pridobljenih 106.634,20 EUR.
V okviru CLLD projektov, ki zajemajo tudi investicijo, je bilo potrebno zagotoviti tudi
strokovni nadzor in koordinatorja za varstvo pri delu, za kar je bilo porabljenih 10.090,15
EUR.
Pred leti je bila na Arškem polju narejena prva komasacija kmetijskih zemljišč. Na Arškem
polju je velika težava poplavljanja meteornih in zalednih voda, zato se je vzpostavilo
odvodnjavanje meteornih in zalednih voda. Poraba v znesku 13.450,50 EUR je sledila v
juliju 2021.
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.
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2.10 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Skladno s statutom Občine Sevnica je v letu 2021 v statusno-pravni obliki kot neposredni
uporabniki proračuna Občine Sevnica in samostojne pravne osebe, delovalo enajst Krajevnih
skupnosti:
 Krajevna skupnost Blanca,
 Krajevna skupnost Boštanj,
 Krajevna skupnost Dolnje Brezovo,
 Krajevna skupnost Krmelj,
 Krajevna skupnost Loka,
 Krajevna skupnost Primož,
 Krajevna skupnost Sevnica,
 Krajevna skupnost Studenec,
 Krajevna skupnost Šentjanž,
 Krajevna skupnost Tržišče,
 Krajevna skupnost Zabukovje.
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 se podatki iz izkazov prihodkov in odhodkov
krajevnih skupnosti vsak mesec konsolidirajo z izkazom prihodkov in odhodkov Občine
Sevnica. 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.
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.
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021
3.1 BILANCA STANJA OBČINE SEVNICA NA DAN 31.12.2021
(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 finančne 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

56.488
39.226
84.848.239
16.612.737
5.584.132
4.597.783
507.207
0
44.132
28.284.471
201
1.468.993
185.301
13.762
71.237
248.761
1.683.187
0
101.746.365

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in
varščine
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
26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja
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
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7.750
83.062
890.804
135.612
630.168
674.748
2.053
425.336
13.763
95.066.119
6.548
44.132
3.766.270
0
101.746.365

3.2 RAČUNOVODSKO POJASNILO K BILANCI STANJA ZA LETO 2021
Od skupine 00 do 05 :
 Tu je knjižena nabavna in odpisana vrednost zemljišč, objektov in opreme.
Skupina 06 – dolgoročne kapitalske naložbe:
 Radio Sevnica:
 Cerod d.d.:
 Komunala d.o.o. Sevnica:

17.117,34 EUR
58.374,23 EUR
431.715,04 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 upravljanje na dan 31.12.2021
















Vrtec Ciciban Sevnica
Osnovna šola Blanca
Osnovna šola Boštanj
Osnovna šola Krmelj
Osnovna šola Ane Gale Sevnica
Glasbena šola Sevnica
Osnovna šola Savo Kladnik Sevnica
Osnovna šola Tržišče
Osnovna šola Šentjanž
Zdravstveni dom Sevnica
Lekarna Sevnica
Knjižnica Sevnica
Center za socialno delo Sevnica
KŠTM SEVNICA
RRA Posavje

4.324.198,14 EUR
119.509,16 EUR
1.010.603,02 EUR
1.505.459,99 EUR
39.941,94 EUR
355.446,25 EUR
2.492.543,81 EUR
3.565.672,42 EUR
1.646.963,33 EUR
6.218.599,13 EUR
2.473.860,71 EUR
740.821,94 EUR
78.150,87 EUR
3.615.490,64 EUR
97.209,97 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
31.12.2021 je 1.468.991,48 EUR.
 Stanje sredstev na trgovalnem računu na 31.12.2021 je 1,20 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:
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Terjatve iz naslova neplačanega oziroma preplačanega nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe, DDV, boleznine, Skupni prekrškovni
organ

Skupina 18 – neplačani odhodki:
 Prejete obveznosti za mesec november in december, katere bodo poravnane v letu
2022 in pogodbene obveznosti, nastale v letu 2021, ki v plačilo zapadejo v letu 2022.
 Bruto plače skupaj s prispevki in davki na plače. Plače občinske uprave za mesec
december 2021, ki so bile izplačane v januarju 2022. Znesek plač za december 2021
bo bremenil proračun leta 2022 – evidentiranje po denarnem toku.
Skupina 19 – aktivne časovne razmejitve:
 Nerazporejeni prihodki na PDP
Skupina 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih:
 Obveznosti za neto plače za december 2021.
Skupina 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev:
 Računi in računske situacije za mesec november in december 2021, ki so prispele v
računovodstvo v januarju 2022 oziroma je zakonski rok plačila v januarju 2022, se
knjižijo na skupino 18 in obveznosti do dobaviteljev. Stroški teh bodo bremenili
proračun 2022. Knjižene so tudi predobremenitve, katerih storitve so bile opravljene v
letu 2021, računi pa bodo poravnani v letu 2022.
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 2021.
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 2022 - z ročnostjo do
enega leta.
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, presežek
prihodkov nad odhodki. Sklad zmanjšujejo dolgoročno najeti krediti.
 Rezultat leta 2021 je presežek odhodkov nad prihodki v znesku 520.497,10 EUR.
Skupina 91 – rezervni sklad:
 Na tem kontu se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada
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:
 HYPO banka d.d. – najet kredit v letu 2012
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90.000 EUR










SKB Banka d.d. – najet v letu 2015
Proračun RS – najet v letu 2016
Proračun RS – najet v letu 2017
Intesa SanPaolo d.d. – najet v letu 2018
Proračun RS – najet v letu 2018
Proračun RS – najet v letu 2019
Proračun RS – najet v letu 2020
UniCredit d.d. – najet v letu 2020

711.851,52 EUR
264.007,76 EUR
313.897,86 EUR
1.260.000,00 EUR
375.253,13 EUR
447.333,32 EUR
363.979,70 EUR
614.696,00 EUR

Zneski predstavljajo vrednost preostanka neodplačanih kreditov na dan 31.12.2021 in znaša
skupno 4.441.019,29 EUR.V bilanci stanja so navedene tiste obveznosti do financerjev, ki
imajo ročnost daljšo od enega leta in znašajo skupaj 3.766.270,00 EUR.

3.3 IZRAČUN PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU ZA LETO 2021
Izračun se opravi na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) in
77. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16,
33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819).
V letu 2021 je bil ugotovljen presežek po fiskalnem pravilu negativen, zato se ne evidentira.
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4 POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021
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 1.3.2021 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. S strani poslovnih bank ni zanimanja za deponiranje nočnih
depozitov, zato v letu 2021 ni nobenih prihodkov, kot tudi ne odhodkov, kar pomeni, da ni
presežka. Z Banko Slovenije ima sklenjeno pogodbo o vodenju enotnega zakladniškega
računa Občine Sevnica, za kar mesečno zaračunava negativne obresti. Slednje smo prekinili
in od 1.1.2021 je Občina Sevnica del državne zakladnice.

4.1 OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA
4.1.1

Povzetek bilance stanja

Tabela 1: Bilance stanja EZR Občine Sevnica na dan 1.3.2021
OPIS POSTAVK BILANCE STANJA

Vrednost v EUR

AKTIVA

4.784.816
0

Dolgoročna sredstva
Kratkoročna sredstva skupaj

4.784.816

11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

4.784.816

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja
18 Neplačani odhodki
Zaloge
PASIVA
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
28 Neplačani prihodki

0
0
0
4.784.816
4.784.816
0
0
0

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 4.784.816,18€ (vsota stanj podračunov proračunskih uporabnikov EZR in
zakladniškega podračuna).
Konto 16 Kratkoročne terjatve iz financiranja
Terjatev za obresti nočnih depozitov ni.
Konto 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Vrednost skupine konta 24 tvorijo obveznosti za stanja podračunov proračunskih uporabnikov
EZR v znesku 4.784.816,18€.
Konto 28 Neplačani prihodki
Obresti nočnih depozitov ni.
Konto 90 Splošni sklad
Vrednost splošnega sklada je 0, saj v letu 2021 ni bilo presežka.
4.1.2

Obrazložitev dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Stanje dobroimetja predstavljajo denarna sredstva na računu EZR pri Banki Slovenije v znesku
4.784.816,18€ , ki je enako stanju sredstev EZR pri Banki Slovenije, hkrati pa je vsota stanj
zakladniškega podračuna v znesku 0,00 € in denarnih sredstev podračunov proračunskih
uporabnikov EZR v znesku 4.784.816,18€.
4.1.3

Struktura stanja denarnih sredstev računa EZR po poslih

Stanje denarnih sredstev EZR Občine Sevnica pri Banki Slovenije je 4.784.816,18€ kar
predstavlja znesek prenosov sredstev na EZR države.
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Tabela 2: Stanje glavnic vseh proračunskih uporabnikov na dan, 1.3.2021.
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

4.1.4

Vrednost v EUR
1.997.754,23
4.857,73
99.170,99
757.857,48
12.356,28
171.976,89
103.528,59
18.402,80
24.293,19
87.387,41
35.018,58
65.634,40
26.254,71
16.531,87
1.155.593,55
12.010,93
33.718,20
8.392,36
12.725,64
41.278,69
9.349,96
27.968,47
19.510,00
26.698,79
16.544,44
0,00
4.784.816,18

Struktura stanja denarnih sredstev računa EZR po strankah

Tabela 3: Stanje glavnic neposrednih proračunskih uporabnikov na dan,1.3.2021.
Neposredni proračunski uporabniki
Občine Sevnica
KS Dolnje Brezovo
KS Blanca
KS Boštanj
KS Krmelj
KS Loka
KS Sevnica
KS Studenec
KS Primož
KS Šentjanž
KS Tržišče
KS Zabukovje
Skupaj

Vrednost v EUR
4.857,73
12.010,93
33.718,20
8.392,36
12.725,64
41.278,69
9.349,96
27.968,47
19.510,00
26.698,79
16.544,44
213.055,21
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Tabela 4: Stanje glavnic posrednih proračunskih uporabnikov na dan,1.3.2021.
Posredni proračunski uporabniki
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
Skupaj

4.1.5

Vrednost v EUR
99.170,99
757.857,48
12.356,28
171.976,89
103.528,59
18.402,80
24.293,19
87.387,41
35.018,58
65.634,40
26.254,71
16.531,87
1.155.593,55
2.574.006,74

Poročilo o zapadlih ter nezapadlih terjatvah in obveznostih iz financiranja na
dan 1.3.2021

EZR Občine Sevnica ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.
4.1.6

Obrazložitve splošnega sklada

Stanje sklada na dan 1.3.2021 znaša 0,00 EUR, saj ni bilo nobenega nočnega depozita v letu
2021.

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 1.196.178,01 €.
Spremembe stanja sredstev na EZR Občine Sevnica vseh njegovih podračunov prikazuje
Tabela 6.
Tabela 6: Sprememba stanja na računih v letu 2021 po podračunih EZR

Naziv subjekta
Občina Sevnica
KS Dolnje Brezovo
KŠTM Sevnica
Lekarna Sevnica
Knjižnica Sevnica

Stanje na začetku
leta 1.1.2021
1.940.302,99
3.748,01
69.104,42
186.038,21
28.803,09
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Stanje 1.3.2021
(prenosi
sredstev)
1.997.754,23
4.857,73
99.170,99
757.857,48
12.356,28

Sprememba
stanj
57.451,24
1.109,72
30.066,57
571.819,27
-16.446,81

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

4.2.2

55.364,91
122.029,28
21.113,53
23.079,15
89.999,55
18.927,90
23.422,90
22.124,88
17.688,97
922.273,33
3.122,38
5.707,92
2.881,75
2.910,28
1.421,51
710,48
22.037,10
1.201,67
4.200,53
423,43
0,00
3.588.638,17

171.976,89
103.528,59
18.402,80
24.293,19
87.387,41
35.018,58
65.634,40
26.254,71
16.531,87
1.155.593,55
12.010,93
33.718,20
8.392,36
12.725,64
41.278,69
9.349,96
27.968,47
19.510,00
26.698,79
16.544,44
0,00
4.784.816,18

116.611,98
-18.500,69
-2.710,73
1.214,04
-2.612,14
16.090,68
42.211,50
4.129,83
-1.157,10
233.320,22
8.888,55
28.010,28
5.510,61
9.815,36
39.857,18
8.639,48
5.931,37
18.308,33
22.498,26
16.121,01
0,00
1.196.178,01

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 - razlika med prejetimi in danimi depoziti v letu 2021 in denarnih
tokov upravljanja (spremembe stanja na računih). Sprememba dobroimetja EZR Občine
Sevnica pri bankah tako znaša 1.196.178,01€.
Spremembe dobroimetja EZR Občine Sevnica pri bankah prikazuje Tabela 5.
Tabela 5: Sprememba dobroimetja EZR pri bankah v letu 2021
Naziv banke

BANKA SLOVENIJE
Skupaj EZR

4.2.3

Dobroimetje
1.1.2021 v EUR

Dobroimetje
1.3.2021 EUR

3.588.638,17
3.588.638,17

4.784.816,18
4.784.816,18

Sprememba
dobroimetja v letu
2021 v EUR
1.196.178,01
1.196.178,01

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 1.3.2021 in 1.1.2021 prikazuje Tabela 6.
Tabela 6: Sprememba stanj denarnih sredstev na EZR po podračunih
Vrsta računa

Stanje denarnih

Stanje denarnih
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Sprememba

sredstev 1.3.2021 v
EUR
Podračuni PU
Zakladniški
podračun
Skupaj EZR

sredstev 1.1.2021 v
EUR

4.784.816,18
0,00
4.784.816,18

3.588.638,17
0,00
3.588.638,17

dobroimetja v letu
2021
v EUR
1.196.178,01
0,00
1.196.178,01

Stanje denarnih sredstev na EZR Občine Sevnica je 1.3.2021 znašalo 4.784.816,18€, na
začetku leta 2021 pa 3.588.638,17€. Tako znaša sprememba stanja denarnih sredstev
1.203.476,56 €.
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 Občine Sevnica med 1.1.2021 in1.3.2021 prikazuje Tabela 7.
Tabela 7: Sprememba stanja denarnih sredstev na zakladniškem podračunu v letu 2021
Stanje denarnih sredstev na zakladniškem podračunu
na začetku leta; 1. 1.2021
1.3.2021
Razlika

Stanje denarnih sredstev v EUR
0,00
0,00
0,00

Stanje denarnih sredstev na zakladniškem podračunu EZR Občine Sevnica je na začetku leta
2021 znašalo 0,00 €, 1.3.2021 pa 0,00 €. Tako znaša sprememba stanja denarnih sredstev
0,00€.
4.2.5

Letni učinki upravljanja

Promet EZR Občine Sevnica v letu 2021 sestavljajo stanja sredstev pri Banki Slovenije
4.784.816,18€.
Tabela 8 prikazuje bilanco prihodkov in odhodkov EZR občine Sevnica za leto 2021.
Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2021
Opis postavke
Prihodki
Odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki

Vrednost v EUR
0,00
0,00
0,00

- 80 -

5 POROČILO O OPRAVLJENEM POPISU OSNOVNIH SREDSTEV
NA DAN 31.12.2021
S sklepom župana št. 450-0011/2021 z dne 15.11.2021, je bila imenovana popisna
komisija (v nadaljevanju komisija) v naslednji sestavi:
1. Lucija Herlec, predsednica,
2. Maja Grabrijan, članica,
3. Sanja Slemenšek, članica in
4. Bojan Kostevc, član.
Popisna komisija je opravila popis sredstev na dan 31.12.2021, in sicer:
− neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev in inventarja Občine
Sevnica in krajevnih skupnosti na podlagi popisnih obrazcev, ki jih je pripravilo
računovodstvo Občine Sevnica,
− popis osnovnih sredstev, danih v najem na podlagi popisnih obrazcev, ki jih je
pripravilo podjetje JP Komunala d.o.o. Sevnica,
− denarnih sredstev v blagajni,
− 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 in nedavčne prihodke ter
− stanje spornih terjatev do zavezancev za davčne prihodke.
5.1 Ugotovitve, mnenja in pojasnila popisne komisije
Komisija je pri popisu opredmetenih osnovnih sredstev vse ugotovitve vnesla v
popisno aplikacijo FrontmenFind in v popisne liste, ki jih je pripravilo računovodstvo
Občine Sevnica in računovodstvo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Pri
delu je popisna komisija uporabljala optični čitalec kod »Zebra«, s katerim je bil
opravljen popis osnovnih sredstev. Popisna komisija je pričela z izvajanjem popisa z
14.12.2021, in sicer najprej s popisom osnovnih sredstev v prostorih občinske
stavbe, nadaljevala pa po krajevnih skupnostih v občini. Popisna komisija je ob
prisotnosti skrbnika posamične infrastrukture, izvršila tudi popis osnovnih sredstev
danih v najem podjetju Komunala d.o.o. Sevnica, po pogodbi št. 3544-0003/2019 in
pripadajočih aneksov. Predstavnik Komunale d.o.o. Sevnica je opravil popis vseh
mrliških vežic in popisni komisiji dne poročal dne 3.2.2022.
Pred izvedbo popisa so vsi zaposleni prejeli elektronsko sporočilo s strani:
− splošne službe, da pripravijo podatke o osnovnih sredstvih, ki niso več v
uporabi oz. so le-ta uničena, da se pred izvedbo popisa izločijo iz evidence
osnovnih sredstev ter
− oddelka za finance, da se zaključene investicije na kontu 023 - sredstva v
gradnji in pridobivanju prenesejo v aktivacijo.
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Popisna komisija je nato prejela prečiščene sezname osnovnih sredstev po
posameznih nahajališčih.
Na podlagi podanih ugotovitev iz poročila 2020 je popisna komisija ugotovila, da so
bili realizirani predlogi v zadevi:
a) iz knjigovodske evidence je bilo izločeno stanovanje na naslovu Glavni trg 16,
Sevnica – kupna pogodba realizirana v letu 2020 ter kozolec pri OŠ Blanca, ki
je bil odstranjen.
Popis je komisija končala 7.2.2022.
Po izvedenem popisu je komisija ugotavljala razlike med dejanskim in
knjigovodskim stanjem ter izdelala naslednje predloge za knjigovodsko
evidentiranje:
Opredmetena osnovna sredstva:
Komisija je pri popisu ugotovila:
a) da je nekaj osnovnih sredstev poškodovanih oz. niso več uporabna – zanje se
predlaga, da se s sklepom izločijo iz knjigovodske evidence in odpeljejo na
Zbirni center za ravnanje z odpadki. Iz knjigovodske evidence se izločijo tudi
sredstva, ki so se zaradi preureditve pisarn odstranila;
b) da je veliko osnovnih sredstev, evidentiranih na popisnih listih, ob preureditvi
pisarn zamenjalo lokacijo;
c) da je popisna komisija izvedla popise osnovnih sredstev po vseh 11 krajevnih
skupnostih. Ugotovljene razlike med dejanskim in knjigovodskim stanjem so
označene na popisnih listih. Osnovna sredstva, ki so bila poškodovana oz.
niso več v uporabi se s sklepom KS izločijo iz knjigovodske evidence in
odpeljejo na Zbirni center za ravnanje z odpadki. Za vsako posamezno
krajevno skupnost je izdelano poročilo o izvedenem popisu osnovnih sredstev;
d) da je popisna komisija ob prisotnosti skrbnika posamične infrastrukture,
izvršila tudi popis osnovnih sredstev danih v najem podjetju Komunala d.o.o.
Sevnica, po pogodbi št. 3544-0003/2019 in pripadajočih aneksov. Ugotovljene
razlike med dejanskim in knjigovodskim stanjem so označene na popisnih
listih;
e) da je popisna komisija pregledala seznam osnovnih sredstev na kontu 023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi, iz katerega je bilo razvidno, da so bile
zaključene investicije s strani skrbnikov prenesene v aktivacijo. Preostale
investicije, ki še niso zaključene pa ostajajo knjižene na predmetnem kontu.
Pri pregledu so bila izvzeta osnovna sredstva vezana na vodooskrbo,
kanalizacijsko omrežje in odlagališče odpadkov.
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Zap.
št.

Tabela 1: Seznam osnovnih sredstev za izločitev iz evidence osnovnih
sredstev
Inv.
Osnovno sredstvo
Leto
Nahajališče
št.

nabav
e

1.

00065

Ford Fusion

2009

100 – Občina Sevnica

Računalnik blagajna

2012

116 - fotokopirnica

polica

2009

130– okolje in prostor

polica

2009

130– okolje in prostor

Pisalna miza

2002

130– okolje in prostor

Samsung Galaxy J5

2016

106 – vodja financ

8
2.

00088
9

3.

00066
1

4.

00066
5

5.

00141
8

6.

00210
7

Popisna komisija predlaga odpis dolga z naslova zakupa za vrt, v vrednosti 5,63
EUR, ker je izterjava neuspešna, strošek izvršbe pa bi bil nesorazmeren.
Popisna komisija predlaga izločitev osnovnih sredstev s 1. 1. 2022.
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi
Komisija ugotavlja, da po podatkih bruto bilance na dan 31.12.2021 saldo
nepremičnin v gradnji ali izdelavi znaša 7.040.809,99 EUR.
Denarna sredstva v blagajni
Komisija je ugotovila stanje v blagajni na dan 31.12. 2021 in sicer je bilo stanje
naslednje:
1. menjalni denar: 230,83 EUR
2. ostali denar:
0,00 EUR
Skupaj gotovina: 230,83 EUR
Denarna sredstva na računih
Komisija je preverila stanje sredstev na računih z vpogledom v izpisek št. 247
Ministrstva za finance Uprave RS za javna plačila - stanju na računu št. SI56
011000100011010. Stanje na dan 31.12.2021 je bilo 1.468.991,48 EUR.
Stanje terjatev in obveznosti
Komisija je na oddelku za finance pridobila podatke o stanju terjatev in obveznosti na
dan 31.12.2021, in sicer je bilo stanje naslednje:
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-

terjatve:

237.825,34 EUR,
- kupci
- kom. prispevek
- turistična taksa

-

obveznosti:

209.021,02 EUR
28.678,22 EUR
126,10 EUR

1.523.192,77 EUR

Iz podatkov bruto bilance znaša saldo na dan 31.12.2021 za:
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke: 168.113,70 EUR,
- terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke: 7.997,42 EUR,
- obveznosti do zavezancev za davčne dajatve: 173.731,12 EUR.
Spornih terjatev do zavezancev za davčne prihodke ni.
Stanje sredstev danih v upravljanje posrednim in neposrednim proračunskim
uporabnikov 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 31.12.2020, je bila
28.284.471,32 EUR.
Vrednostni papirji, enote premoženja
Lastništvo finančnih instrumentov na dan 31.12.2021 je razvidno iz Potrdila o
lastništvu finančnih instrumentov in izpisa transakcij s finančnimi instrumenti v letu
2021, izdanega s strani Ilirika d.d., Ljubljana, prejetega dne 11.01.2022 in Zbirnega
izpisa stanja na računih vrednostnih papirjev v centralnem registru na dan
31.12.2021, izdanega s strani KDD – centralna klirinško depotna družba d.d.,
Ljubljana, prejetega dne 07.01.2022.
Na podlagi izpiska Triglav skladi, družba za upravljanje d.o.o., je razvidno, da je na
dan 31.12. 2020 stanje investicijskih kuponov sledeče:
- pri Generali investments, je evidentiranih 251,00 enot premoženja v skupni
vrednosti 2.764,46 EUR,
- pri Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.d., je evidentiranih 490,8932 točk v
skupni vrednosti 1.638,50 EUR.
Na podlagi izpisa KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana je
razvidno, da je na dan 31.12.2021 stanje enot premoženja po posameznih
vrednostnih papirjih, ki jih vodi član KDD 1437 enot.
Dolgoročne kapitalske naložbe
Komisija ugotavlja, da po podatkih bruto bilance na dan 31.12.2021 saldo
dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v državi znaša 507.206,61 EUR.
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.
Predlogi
Komisija predlaga, da se tudi osnovna sredstva v krajevnih skupnostih označijo z
inventurnimi številkami oziroma črtnimi kodami in popisujejo z optičnim čitalcem.
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Popis naj opravi komisija, ki jo določi posamezna krajevna skupnost in se jo potrdi s
sklepom župana. Občina pripravi popisne liste, ki se jih pošlje predsednikom KS.

Številka: 410-0020/2021

SREČKO OCVIRK
Župan Občine Sevnica
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8. EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH
SREDSTEV

OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19A, Sevnica

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 1

Kriteriji:
Datum od: 01.04.2021
Datum do: 31.12.2021

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

Datum

Številka
sklepa

Opis

01.04.2021

0021-2021

PP
23410
KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

PP
06440
KONTO 420500
NRP
OB110-09-0010

Vzdrževanje objektov in opreme
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

19.300,00

01.04.2021

0022-2021

PP
23410
KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

PP
16450
KONTO 420400
NRP
OB110-14-0042

Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
Priprava zemljišča
RUŠENJE OBJEKTOV

18.612,26

01.04.2021

0023-2021

PP
13411
KONTO 420500
NRP
OB110-13-0047

Parkirišča
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

PP
13411
KONTO 420804
NRP
OB110-13-0047

Parkirišča
Načrti in druga projektna dokumentacija
INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

14.980,00

01.04.2021

0024-2021

06.04.2021

0025-2021

06.04.2021

0026-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

Spodbude podjetniškemu razvoju
Rekonstrukcije in adaptacije
CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ
Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBNOVA STANOVANJ
Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Kompleksne subvencije v kmetijstvu
KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

Spodbude podjetniškemu razvoju
Drugi operativni odhodki
CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ
Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
Priprava zemljišča
RUŠENJE OBJEKTOV
Naložbe v kmetijska gospodarstva
Kompleksne subvencije v kmetijstvu
NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

NAMEN

Opis

14404
420402
OB110-19-0023
16443
420500
OB110-18-0007
11413
410217
OB110-16-0015

14404
402999
OB110-19-0023
16450
420400
OB110-14-0042
11401
410217
OB110-11-0025

976,00

12.566,00

2.000,00

S: Konto splošne proračunske rezervacije
se bremeni v dobro nepredvidenih
odhodkov.
Na: Prerazporejena sredstva so
namenjena za izvedbo hidroizolacije
stavbe Glavni trg 19 ob državni cesti, saj
so dela za toliko presegla predviden
strošek.
S: Konto splošne proračunske rezervacije
se bremeni v dobro nepredvidenih
odhodkov.
Na: Prerazporejena sredstva so
namnejena za pokritje stroškov za rušitev
objektov na naslovu Tržišče 35 in 42.
S: Sredstva ne bodo porabljena v tem
letu.
Na: Sredstva bodo porabljena za
projektno dokumentacijo za novi parkirišči
Pod Vrtačo in v Krmelju pri Mercatorju.
S: Prenos v okviru istega NRP.
Na: Prenos v okviru istega NRP.
S: Racionalizacija stroškov prenove
Na: Dodatna rušitev na V.Cirniku
S: Na ukrep Komasacija v sklopu javnega
razpisa ni prispela nobena vloga, zato se
sredstva skladno s sklepom komisije o
prerazporeditvi sredstev v celoti namenijo
na ukrep Naložbe- podukrep
Posodabljanje, zaradi velika števila prijav.
Na: Skladno s sklepom komisije se prosta
sredstva iz ukrepa Komasacija v celoti
prerazporedijo na podukrep
Posodabljanje, zaradi velika števila
prispelih vlog za nakup kmetijske
mehanizacije in opreme hleva.

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 2

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

Datum

Številka
sklepa

Opis

06.04.2021

0027-2021

PP
11411
KONTO 410217
NRP
OB110-07-0307

PP kmetiji
11401
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na
KONTO 410217
Kompleksne subvencije v kmetijstvu
NRP
OB110-11-0025
NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.

09.04.2021

0028-2021

PP
06429
KONTO 402999

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki

09.04.2021

0040-2021

KONTO 714121

PP
19413
Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe
posla
KONTO 432300
NRP
OB110-10-0023

13.04.2021

0029-2021

PP
23410
KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

PP
23401
KONTO 409100

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
Proračunska rezerva

700,00

20.04.2021

0030-2021

PP
15411
KONTO 420500
NRP
OB110-10-0054

Gradnja kanalizacij in ČN
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA

PP
15415
KONTO 411999

HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

15.800,00

22.04.2021

0031-2021

PP
23410
KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

PP
16407
KONTO 402503

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

10.000,00

06.05.2021

0032-2021

PP
06441
KONTO 420233
NRP
OB110-15-0025

Nakup osnovnih sredstev
Nakup gasilske opreme
NAKUP GASILNIH APARATOV

PP
06441
KONTO 420238
NRP
OB110-12-0024

Nakup osnovnih sredstev
Nakup telekomunikacijske opreme
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

NAMEN

Opis

PP
16407
KONTO 420804
NRP
OB110-20-0004

Naložbe v kmetijska gospodarstva
Kompleksne subvencije v kmetijstvu
NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

2.992,88

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Načrti in druga projektna dokumentacija
IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

4.000,00

Investicijski transferi šolam
Investicijski transferi javnim zavodom
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

8.769,36

223,38

S: Na ukrep Dopolnilna dejavnost so
prispele 4 vloge, pri katerih je bil dosežen
maksimalni odstotek sofinanciranja, zato
se preostanek neporabljenih sredstev
skladno s sklepom komisije prerazporedi
na podukrep Posodabljanje.
Na: Skladno s sklepom komisije se
neporabljena sredstva iz ukrepa
Dopolnilne dejavnosti prerazporedijo na
podukrep Posodabljanje zaradi velika
števila prispelih vlog za nakup kmetijske
mehanizacije in opreme hleva.
S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: plačilo projektne dokumentacije za
prestavitev TP V.Cirnik
S: Prihodek iz naslova unovčene bančne
garancije -streha v telovadnici, se
prerazporedi namensko na investicijsko
vzdrževanje šolskih objektov.
Na: Prerazporejena sredstva iz naslova
unovčene bančne garancije se namenijo
za sanacijo strehe.
S: Konto splošne proračunske rezervacije
se bremeni v dobro nepredvidenih
odhodkov.
Na: Prerazporejena sredstva so
namenjena za sanacijo škode na
stanovanjski hiši, ki je nastala na požaru
dne 01.02.2021, vlagateljice Stanislave
Dežman.

S: Sredstva bodo porabljena za
subvencioniranje izgradenje individualnih
MKČN in komunalnih piključkov, zaradi
povečanja števila vlog občanov.
Na: Sredstva bodo porabljena za
subvencioniranje izgradenje individualnih
MKČN in komunalnih piključkov, zaradi
povečanja števila vlog občanov.
S: Konto splošne proračunske rezervacije
se prazni v dobro nepredvidenih
odhodkov.
Na: Prerazporejena sredstva so
namenjena za tekoče vzdrževanje Mrliške
vežice Stranje.
S: glede na opravljeni pregled se sredstva
lahko prerazporedijo
Na: nakup novega službenega mobilnega
telefona

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 3

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

Datum

Številka
sklepa

Opis

07.05.2021

0033-2021

PP
06429
KONTO 402940

PP
06441
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI KONTO 420200
NRP
OB110-07-0007

Nakup osnovnih sredstev
Nakup pisarniškega pohištva
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

1.568,92

07.05.2021

0033-2021

PP
06429
KONTO 4029992

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
negativne obresti ezr

PP
06441
KONTO 420200
NRP
OB110-07-0007

Nakup osnovnih sredstev
Nakup pisarniškega pohištva
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

919,02

07.05.2021

0033-2021

PP
06441
KONTO 420101
NRP
OB110-13-0065

Nakup osnovnih sredstev
Nakup avtomobilov
NAKUP VOZILA ZA OU

PP
06441
KONTO 420200
NRP
OB110-07-0007

Nakup osnovnih sredstev
Nakup pisarniškega pohištva
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

300,00

07.05.2021

0033-2021

PP
06440
KONTO 402500

Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP
06441
KONTO 420200
NRP
OB110-07-0007

Nakup osnovnih sredstev
Nakup pisarniškega pohištva
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

455,10

14.05.2021

0034-2021

0035-2021

Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
Z RIBAMI DO ZDRAVJA
Razvoj podeželja
Drugi operativni odhodki
Z RIBAMI DO ZDRAVJA

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

Razvoj podeželja
Rekonstrukcije in adaptacije
Z RIBAMI DO ZDRAVJA
Spodbude podjetniškemu razvoju
Rekonstrukcije in adaptacije
CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

9.929,09

14.05.2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

18.05.2021

0036-2021

PP
14420
KONTO 402999

Turizem
Drugi operativni odhodki

PP
14420
KONTO 420500
NRP
OB110-16-0048

Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME

3.234,38

18.05.2021

0037-2021

PP
14420
KONTO 402999

Turizem
Drugi operativni odhodki

PP
18305
KONTO 402999

Transferi neprofitnim organizacijam
Drugi operativni odhodki

5.000,00

20.05.2021

0038-2021

PP
19430
KONTO 411900

PP
19403
Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
KONTO 420402
Regresiranje prevozov v šolo
NRP
OB110-19-0038

Gradnja objektov za predšolsko vzgojo
Rekonstrukcije in adaptacije
NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI

1.000,00

21.05.2021

0039-2021

14420
PP
KONTO 402999

Turizem
Drugi operativni odhodki

Delovanje RRA
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE

7.075,00

28.05.2021

0041-2021

PP
19421
KONTO 420401
NRP
OB110-20-0025

19421
Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja PP
KONTO 420801
Novogradnje
NRP
OB110-20-0025
IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA

Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja
Investicijski nadzor
IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA

8.000,00

NAMEN

Opis

11408
420299
OB110-19-0007
11408
402999
OB110-19-0007

11408
420402
OB110-19-0007
14404
420402
OB110-19-0023

PP
14406
KONTO 413302
NRP
OB110-18-0025

2.260,00

S: glede na sklenjeno pogodbo se
sredstva lahko prerazporedijo
Na: nakup stolov za večnamenski dom
Razbor
S: stroškov ERZ ni več zaradi vključev v
državni erz
Na: nakup stolov za večnamenski dom
Razbor
S: vozilo je naročeno, preostanek
sredstev se lahko prerazporedi
Na: nakup stolov za večnamenski dom
Razbor
S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: nakup stolov za večnamenski dom
Razbor
S: Prenos v okviru istega NRP.
Na: Prenos v okviru istega NRP.
S: Prenos iz Ribami do zdravja na projekt
Centri interpretacije zavarovanih območij.
Na: Prenos iz Ribami do zdravja na
projekt Centri interpretacije zavarovanih
območij.
S: Prenos v okviru iste proračunske
postavke.
Na: Prenos v okviru iste proračunske
postavke.
S: Prenos za Kolesarska dirka po Sloveniji.
Na: Prenos za Kolesarska dirka po
Sloveniji.
S: Za dokončanje investicije Prizidava
vrtca Ciciban Sevnica se prenesejo
sredstva v višini 1.000,00 EUR
Na: Za dokončanje investicije Prizidava
vrtca Ciciban Sevnica se prenesejo
sredstva v višini 1.000,00 EUR
S: Zagotovitev dodatnih sredstev za
sofinanciranje pri izvedbi 3D skeniranja in
izdelavi 3D modela zunanjosti gradu
Sevnica.
Na: Zagotovitev dodatnih sredstev za
sofinanciranje pri izvedbi 3D skeniranja in
izdelavi 3D modela zunanjosti gradu
Sevnica.
S: Sredstva se prerazporedijo zaradi
zagotavljanja nadzora nad izvedbo
investicije.
Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi
zagotavljanja nadzora nad izvedbo
investicije,

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 4

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

31.05.2021

0042-2021

PP
06422
KONTO 402206

Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Poštnina in kurirske storitve

PP
06429
KONTO 402920

31.05.2021

0043-2021

PP
23410
KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

PP
06429
KONTO 402702

01.06.2021

0044-2021

PP
22401
KONTO 403101

PP
22420
Plačilo obresti bankam
Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam KONTO 550101

01.06.2021

0055-2021

PP
16081
KONTO 420402
NRP
OB110-19-0001

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče
Rekonstrukcije in adaptacije
RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE

ZNESEK

NAMEN

Opis

PP
16407
KONTO 420401
NRP
OB110-20-0005

02.06.2021

0045-2021

PP
04401
KONTO 402004

Oglaševanje občinske uprave
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

PP
06429
KONTO 402920

02.06.2021

0045-2021

PP
06422
KONTO 402200

Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Električna energija

PP
06429
KONTO 402920

03.06.2021

0046-2021

03.06.2021

0047-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA
Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
Novogradnje
OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

08.06.2021

0048-2021

PP
15501
KONTO 420500
NRP
OB110-21-0002

Urejanje vodotokov
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBVODNE UREDITVE OB SEVNIČNI

PP
13411
KONTO 420500
NRP
OB110-21-0001

09.06.2021

0049-2021

19430
PP
KONTO 411900

PP
19425
Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
KONTO 413300
Regresiranje prevozov v šolo

13407
420804
OB110-17-0008
16450
420401
OB110-18-0010

13407
420801
OB110-16-0005
13407
420804
OB110-20-0030

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
3.855,71 S: glede na trenutno realizacijo se del
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
sredstev lahko razporedi
Na: plačilo odvetniških stroškov zadeva
Geoplin
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
52.117,72 S: zagotovitev sredstev za plačilo
Odškodnine zaradi sodnih postopkov
odškodnine po sodni poravnavi GOŠO
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
odškodnine po sodni poravnavi GOŠO
Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam
3,96 S: Sredstva se prerazporedijo zaradi
ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM - DOLGOROČNI KREDITI
uskladitve zneska glavnice s pogodbo.
Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi
uskladitve zneska glavnice s pogodbo.
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
4.000,00 S: Sredstva se prerazporedijo na podlagi
Novogradnje
sporazuma o financiranju investicije na
IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU
pokopališču Tržišče med KS Tržišče in
Občino Sevnica.
Na: Prerazporejena sredstva se porabijo
za investicijska dela na pokopališču
Tržišče- izgradnja žarnega zidu.
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
2.000,00 S: glede na trenutno realizacijo se del
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za tekoče
odvetniške stroške, notarske stroške,
cenitve
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
2.000,00 S: glede na trenutno realizacijo se del
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za tekoče
odvetniške stroške, notarske stroške,
cenitve
Študije na področju cestne infrastrukture
2.684,00 S: neporabljena sredstva
Investicijski nadzor
Na: manjko sredstev
GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.
Študije na področju cestne infrastrukture
5.287,40 S: sredstva ne bodo porabljena v celoti
Načrti in druga projektna dokumentacija
Na: sredstva povečiujemo zaradi dodatnih
INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM
pogojev komunaknega opremljanja in
predhodnih arheoloških raziskav
Parkirišča
15.000,00 S: Sredstva ne bodo porabljena v
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
tekočem letu.
UREDITEV PARKIRIŠČA LEKARNA - ZD SEVNICA
Na: Sredstva bodo porabljena za sanacijo
parkirišča pred Zdravstvenim domom
Sevnica in Lekarno Sevnica.
5.000,00 S: Za plačilo stroškov delovanja vrtcev, ki
Vrtci - stroški ki niso v ceni
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimniso všteti v ceno
Na: Za plačilo stroškov delovanja vrtcev,
ki niso všteti v ceno

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 5

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

15.06.2021

0050-2021

PP
23410
KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

23.06.2021

0051-2021

19430
PP
KONTO 411900

PP
19414
Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
KONTO 420804
Regresiranje prevozov v šolo
NRP
OB110-19-0039

30.06.2021

0052-2021

PP
01301
KONTO 402402

Nadomestilo za delo župana in podžupanov
Stroški prevoza v državi

30.06.2021

0052-2021

PP
06413
KONTO 401500

PP
06413
Stroški dela občinske uprave
400100
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, KONTO
na podlagi
ZKDPZJU

30.06.2021

0052-2021

PP
06420
KONTO 402000

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Pisarniški material in storitve

30.06.2021

0052-2021

PP
06420
KONTO 402001

30.06.2021

0052-2021

30.06.2021

ZNESEK

NAMEN

Opis
PP
18305
KONTO 412000

PP
01301
KONTO 400100

Transferi neprofitnim organizacijam
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Načrti in druga projektna dokumentacija
NOVA ŠOLA ANA GALE

Nadomestilo za delo župana in podžupanov
Regres za letni dopust

7.500,00

10.015,80

109,00

Stroški dela občinske uprave
Regres za letni dopust

2.618,50

PP
06413
KONTO 400100

Stroški dela občinske uprave
Regres za letni dopust

1.000,00

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Čistilni material in storitve

PP
06413
KONTO 400999

Stroški dela občinske uprave
Drugi izdatki zaposlenim

250,00

PP
06424
KONTO 402402

Izdatki za službena potovanja OU
Stroški prevoza v državi

PP
06440
KONTO 402514

Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

1.500,00

0052-2021

PP
06440
KONTO 402510

Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

PP
06440
KONTO 402514

Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

1.500,00

06.07.2021

0053-2021

08402
PP
KONTO 402099

PP prom.
13407
Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
KONTO 420801
Drugi splošni material in storitve
NRP
OB110-16-0005

09.07.2021

0054-2021

PP
06441
KONTO 420202
NRP
OB110-07-0009

Nakup osnovnih sredstev
Nakup strojne računalniške opreme
NAKUP RAČUNALNIKOV

PP
06441
KONTO 420703
NRP
OB110-13-0026

Študije na področju cestne infrastrukture
Investicijski nadzor
GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.

Nakup osnovnih sredstev
Nakup licenčne programske opreme
NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

700,00

1.159,00

S: Sredstva iz splošne proračunske
rezervacije se knjižijo v breme
nepredvidenih odhodkov med letom.
Na: Prerazporejena sredstva so
namenjena za pridobivanje gradbenega
dovoljenja za večnamenski dom
Jablanica, za zaključevanje del v
kulturnem domu Lukovec, za izvedbo
gradbenih del in nakup industrijskih
dvižnih vrat na gasilskem domu v
Boštanju.
S: Za plačilo stroškov izdelave DGD in PZI
dokumentacije za novo šolo Ane Gale
Sevnica
Na: Za plačilo stroškov izdelave DGD in
PZI dokumentacije za novo šolo Ane Gale
Sevnica
S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za izplačilo
regresa skladno z zakonodajo
S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za izplačilo
regresa skladno z zakonodajo
S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za izplačilo
regresa skladno z zakonodajo
S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovite sredstev za izplačilo
stroškov za uporabo lastnih sredstev za
delo od doma
S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev dodatnih sredstev za
vzdrževanje licenčne programske opreme
S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev dodatnih sredstev za
vzdrževanje licenčne programske opreme
S: Sredstva ne bodo porabljena v tem
letu.
Na: Sredstva bodo namenjena
gradbenemu nadzoru obnove parkirišča
pred Zdravstvenim domom Sevnica in
Lekarno Sevnica.
S: glede na opravljene nabave se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: nakup dodatne licenčne programske
opreme v Cadisu - blagajna

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 6

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

14.07.2021

0061-2021

PP
13407
KONTO 420804
NRP
OB110-07-0054

Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

PP
13411
KONTO 420500
NRP
OB110-13-0047

14.07.2021

0061-2021

PP
13407
KONTO 420804
NRP
OB110-19-0019

Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA

PP
13411
KONTO 420500
NRP
OB110-13-0047

14.07.2021

0061-2021

PP
15501
KONTO 420500
NRP
OB110-21-0002

Urejanje vodotokov
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBVODNE UREDITVE OB SEVNIČNI

PP
13411
KONTO 420500
NRP
OB110-13-0047

15.07.2021

0056-2021

PP
14406
KONTO 413300

15.07.2021

0056-2021

PP
14406
KONTO 413302

15.07.2021

0056-2021

PP
14406
KONTO 413300

16.07.2021

0057-2021

PP
06440
KONTO 402500

PP
14406
Delovanje RRA
KONTO zaposlenim
413300
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
NRP
OB110-18-0025
PP
14406
Delovanje RRA
KONTO 413302
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
NRP
OB110-18-0025
PP
14406
Delovanje RRA
KONTO zaposlenim
413302
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
NRP
OB110-18-0025
PP
06440
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO 402504
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

19.07.2021

0058-2021

PP
14404
KONTO 410299
NRP
OB110-06-0007

Spodbude podjetniškemu razvoju
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

ZNESEK

NAMEN

Opis

PP
14404
KONTO 410299
NRP
OB110-09-0020

Parkirišča
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

10.000,00

S: Prejete ponudbe za izdelavo projektne
dokumentacije za ureditev povezovalne
poti Boštanj-Radna-Log so bile previsoke,
zato se projektiranje ne bo začelo v
tekočem letu.
Na: Sredstva bodo namenjena izvedbi
parkirišča 4 v NHM.
Parkirišča
25.000,00 S: Prejete ponudbe za izdelavo projektne
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
dokumentacije "Ureditev kolesarskega
INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN
prometa od krožišča Lidl do Komunale v
Sevnici" so bile previsoke, zato se
projektiranje ne bo začeklo v tekočem
letu.
Na: Sredstva bodo namenjena izvedbi
parkirišča 4 v NHM.
Parkirišča
10.000,00 S: Prejete ponudbe za izdelavo projektne
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
dokumentacije za nadaljne ureditve ob
INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN
Sevnični so bile previsoke, zato se
projektiranje ne bo začelo v tekočem letu.
Na: Sredstva bodo namenjena izvedbi
parkirišča 4 v NHM.
Delovanje RRA
194,95 S: Prenos v okviru istega NRP.
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimNa: Prenos v okviru istega NRP.
RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE
Delovanje RRA
2.518,11 S: Prenos v okviru istega NRP.
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
Na: Prenos v okviru istega NRP.
RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE
Delovanje RRA
539,35 S: Prenos v okviru istega NRP.
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
Na: Prenos v okviru istega NRP.
RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE
Vzdrževanje objektov in opreme
65,03 S: gled ena trenutno realizcaijo se del
Zavarovalne premije za objekte
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
dodatnega zavarovanja za Tončkov dom
na Lisci - po zaključeni investiciji
Spodbude podjetniškemu razvoju
2.862,00 S: V sklopu razpisa so na ukrepu
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
Promocija ostala neporabljena sredstva,
NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.
zato se skladno s sklepom komisije
neporabljena sredstva prerazporedijo na
ukrep Naložbe.
Na: Skladno s sklepom komisije za
dodelitev sredstev iz naslova javnega
razpisa za gospodarstvo se kvota sredstev
poviša na račun neporabljenih sredstev iz
ukrepa Promocija izdelkov in storitev.

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 7

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

Datum

Številka
sklepa

Opis

19.07.2021

0059-2021

PP
10401
KONTO 410299
NRP
OB110-07-0299

Spodbujanje zaposlovanja
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU

PP
14404
KONTO 410299
NRP
OB110-09-0020

Spodbude podjetniškemu razvoju
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

4.000,00

19.07.2021

0060-2021

PP
14404
KONTO 410299
NRP
OB110-17-0031

PP
14404
Spodbude podjetniškemu razvoju
KONTO 410299
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
NRP
OB110-09-0020
FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE

Spodbude podjetniškemu razvoju
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

7.000,00

26.07.2021

0062-2021

PP
22401
KONTO 403100

PP
01302
Plačilo obresti bankam
Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam KONTO 402006

Materialni stroški urada župana
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

1.000,00

27.07.2021

0063-2021

PP
06440
KONTO 402500

Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

27.07.2021

0064-2021

PP
07412
KONTO 431500
OB110-07-0012
NRP

PP
06441
Nakup osnovnih sredstev
KONTO 420238
Nakup telekomunikacijske opreme
NRP
OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
PP
07411
Investicijski transferi združenjem za požarno varnost
Delovanje Občinske gasilske zveze
KONTO 413302
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
TRANSFER ZA NAKUP OPREME

29.07.2021

0067-2021

PP
23410
KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

30.07.2021

0065-2021

30.07.2021

0065-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

NAMEN

Opis

16405
420804
OB110-13-0057
08402
402099

PP
23401
KONTO 409100

PP
16418
Strateško načrtovanje
KONTO 402503
Načrti in druga projektna dokumentacija
OPN OBČINE SEVNICA
PP prom.
16418
Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
KONTO 402503
Drugi splošni material in storitve

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
Proračunska rezerva

250,00

1.585,17

3.000,00

Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

10.000,00

Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5.000,00

S: V sklopu razpisa so na ukrepu Delovna
mesta v celoti ostala neporabljena
sredstva, zato se skladno s sklepom
komisije neporabljena sredstva
prerazporedijo na ukrep Naložbe.
Na: Skladno s sklepom komisije za
dodelitev sredstev iz naslova javnega
razpisa za gospodarstvo se kvota sredstev
poviša na račun neporabljenih sredstev iz
ukrepa Delovna mesta.
S: V sklopu razpisa so na ukrepu
Turistični ponudniki v celoti ostala
neporabljena sredstva, zato se skladno s
sklepom komisije neporabljena sredstva
prerazporedijo na ukrep Naložbe.
Na: Skladno s sklepom komisije za
dodelitev sredstev iz naslova javnega
razpisa za gospodarstvo se kvota sredstev
poviša na račun neporabljenih sredstev iz
ukrepa Turistični ponudniki.
S: Občina Sevnica se v letu 2021 ne
namerava kratkoročno zadolževati, zato
se sredstva prerazporedijo za spodnji
namen.
Na: Prerazporejena sredstva so
namenjena za poravnano obveznosti po
naročniški pogodbi za uporabo aplikacije
A1 glasnik, pri participativnem proračunu.
S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: nakup službena mobilnega aparata
S: Ostanek sredstev
Na: Povečan obseg sredstev zaradi
obveznosti do plačila COVID dodatka za
gasilce
S: Sredstva iz splošne proračunske
rezervacije se prerazporedijo v dobro
neprdvidenih odhodkov med letom.

Na: Po sklepu župana o dodelitvi pomoči
ob nesreči se prerazporejena sredstva
porabijo za sanacijo škode na
stanovanjski hiši vlagatelja Valentina
Jana, ki je nastala v požaru dne
16.07.2021.
S: Sredstva se ne bodo porabila.
Na: Zaradi povečanega obsega del in
nbave OS.
S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti.
Na: Zaradi povečanega obsega del in
nabave OS.

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
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v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

30.07.2021

0065-2021

30.07.2021

0065-2021

30.07.2021

0065-2021

30.07.2021

0066-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

15411
420804
OB110-17-0026
16450
420401
OB110-18-0010
15407
420804
OB110-16-0030
16413
420804
OB110-17-0014

Gradnja kanalizacij in ČN
Načrti in druga projektna dokumentacija
ODV, IN ČIŠČ. OD, VODE V P. S. SAVE-OBČINA SEVNICA
Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
Novogradnje
OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.
Študije na področju ravnanja z odpadno vodo
Načrti in druga projektna dokumentacija
PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ
Investicije v vodooskrbne sisteme
Načrti in druga projektna dokumentacija
HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

02.08.2021

0068-2021

03.08.2021

0069-2021

03.08.2021

0070-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO

14420
402999
OB110-18-0026
16442
411999
06440
402510

PP
Turizem
KONTO
Drugi operativni odhodki
KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV
PP
Subvencije za spodbujanje gradenj
KONTO
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
PP
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

03.08.2021

0070-2021

PP
06422
KONTO 402200

03.08.2021

0071-2021

16.08.2021

0072-2021

17.08.2021

0073-2021

20.08.2021

0074-2021

23.08.2021

0075-2021

23.08.2021

0076-2021

23.08.2021

0076-2021

23.08.2021

0076-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

ZNESEK

NAMEN

Opis

07412
431500
OB110-07-0012
13410
420500
OB110-07-0062
13418
420401
OB110-16-0045
14420
420500
OB110-14-0044
16401
420899
OB110-07-0074
13407
420804
OB110-20-0017
13407
420804
OB110-20-0018
13407
420804
OB110-20-0016

PP
16418
KONTO 402503

Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

10.000,00

PP
16418
KONTO 402503

Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5.000,00

PP
16418
KONTO 402503

Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

10.000,00

PP
16413
KONTO 420801
NRP
OB110-17-0014

Investicije v vodooskrbne sisteme
Investicijski nadzor
HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

3.928,40

Zaščitna oprema za civilno zaščito
Drugi posebni materiali in storitve

1.251,64

07400
402199

S: Sredstva se ne bodo porabila.
Na: Zaradi povečanega obsega del in
nabave OS.
S: Sredstva se ne bodo porabila.
Na: Zaradi povečanega obsega del in
nabave OS.
S: Sredstva se ne bodo porabila.
Na: Zaradi povečanega obsega del in
nabave OS.
S: Prerazporeditev sredstev za
zagotovitev dokumentacije na projektu
Hid. izb. v občini Sevnica.
Na: Sredstva se porabijo za poplačilo
nadzora pri projektu Hid. izb. v občini
Sevnica.
S: Prenos na 07400, konto 4021999.

Na: Prenos iz PP14420, konto 402999.
S: sredstva ne bodo v celoti porabljena
Na: povečanje števila vlog
3.500,00 S: glede natrenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za tekoče
vzdrževanje licenčne programske opreme
PP
06429
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
4.000,00 S: glede na trenutno realizacijo se del
KONTO 402920
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
Električna energija
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za notarske,
odvetniške storitve, cenitve premoženja
PP
07411
Investicijski transferi združenjem za požarno varnost
Delovanje Občinske gasilske zveze
6.085,15 S: Ostanek sredstev
KONTO 413302
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
Na: Plačilo stroškov za COVID-19 dodatek
TRANSFER ZA NAKUP OPREME
za ggasilce po pogodbi
PP
16418
Avtobusna postajališča
Urejanje javnih površin
150,00 S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti.
KONTO 402503
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Na: Zaradi povečanja del na javnih
INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
površinah.
PP
13418
Gradnja cest za poslovne cone
Gradnja cest za poslovne cone
27.138,00 S: Prenos v okviru istega NRP.
KONTO 420804
Novogradnje
Načrti in druga projektna dokumentacija
Na: Prenos v okviru istega NRP.
NRP
OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
PP
14420
Turizem
Turizem
4.343,20 S: Prenos v okviru turizma.
KONTO 402999
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Drugi operativni odhodki
Na: Prenos v okviru turizma.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
PP
16413
Urbanizem in geodetske storitve
Investicije v vodooskrbne sisteme
6.960,48 S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti.
KONTO 420402
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Rekonstrukcije in adaptacije
Na: Zaradi nepredvidenega povečanja del
NRP
OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV
URBANIZEM
na vzdrževanju JV sistema.
PP
11415
Študije na področju cestne infrastrukture
Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti
1.200,00 S: Sredstva ne bodo porabljena.
KONTO 420500
Načrti in druga projektna dokumentacija
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Na: Sredstva so potrebna za izvedbo
UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA
vzdrževalnih del na gozdnih cestah.
PP
11415
Študije na področju cestne infrastrukture
1.200,00 S: Sredstva ne bodo porabljena.
Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti
KONTO 420500
Načrti in druga projektna dokumentacija
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Na: Sredstva so potrebna za izvedbo
UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK
vzdrževalnih del na gozdnih cestah.
PP
11415
Študije na področju cestne infrastrukture
Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti
1.200,00 S: Sredstva ne bodo porabljena.
KONTO 420500
Načrti in druga projektna dokumentacija
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Na: Sredstva so potrebna za izvedbo
UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE
vzdrževalnih del na gozdnih cestah.
15415
411999
06440
402514

HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

5.176,86

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 9

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

Datum

Številka
sklepa

Opis

23.08.2021

0076-2021

24.08.2021

0077-2021

30.08.2021

0078-2021

31.08.2021

0079-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

02.09.2021

0080-2021

PP
13407
KONTO 420804
NRP
OB110-21-0005

Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE

PP
13407
KONTO 420804
NRP
OB110-20-0017

Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA

03.09.2021

0081-2021

PP
23410
KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

PP
06429
KONTO 402007

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Računalniške storitve

06.09.2021

0083-2021

PP
18421
KONTO 420500
NRP
OB110-16-0037

PP
16418
OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
KONTO 402503
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN OBJEKTOV

07.09.2021

0084-2021

PP
06422
KONTO 402206

Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Poštnina in kurirske storitve

PP
06422
KONTO 402205

Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Telefon, faks, elektronska pošta

3.500,00

07.09.2021

0084-2021

PP
06440
KONTO 402500

Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP
06440
KONTO 402514

Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

3.000,00

08.09.2021

0085-2021

09.09.2021

0087-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

PP
07411
Investicijski transferi združenjem za požarno varnost
Delovanje Občinske gasilske zveze
KONTO 413302
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
TRANSFER ZA NAKUP OPREME
PP
14404
Spodbude podjetniškemu razvoju
Spodbude podjetniškemu razvoju
KONTO 402399
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
Drugi prevozni in transportni stroški

NAMEN

Opis
13407
420804
OB110-21-0005
13406
420402
OB110-17-0023
13406
420402
OB110-17-0023
19430
411900

07412
431500
OB110-07-0012
14404
413302

PP
11415
Študije na področju cestne infrastrukture
KONTO 420500
Načrti in druga projektna dokumentacija
REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE
PP
08402
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
KONTO 402099
Rekonstrukcije in adaptacije
REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO
08402
PP
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
KONTO 402099
Rekonstrukcije in adaptacije
REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO
PP
19414
Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
KONTO 420804
Regresiranje prevozov v šolo
NRP
OB110-20-0010

Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.
4.351,14
Drugi splošni material in storitve

S: Sredstva ne bodo porabljena.
Na: Sredstva so potrebna za izvedbo
vzdrževalnih del na gozdnih cestah.
S: presežek
Na: manjko

Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.
370,88
Drugi splošni material in storitve

S: presežek
Na: manjko

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Načrti in druga projektna dokumentacija
DOGRADITEV OŠ BLANCA

S: Sredstva se prerazporedijo na postavko
gradnja in vzdrževanje osnovnih šol in
sicer za izdelavo DGD in PZI
dokumentacije za dograditev OŠ Blanca
Na: Sredstva se prerazporedijo na
postavko gradnja in vzdrževanje osnovnih
šol in sicer za izdelavo DGD in PZI
dokumentacije za dograditev OŠ Blanca
S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti.
Na: Sredstva so potrebna za naročilo
popisov za pripravo investicijske
dokumentacije.
S: Konto splošne proračunske rezervacije
se prazni v dobro nepredvidenih
odhodkov med letom.
Na: Prerazporejena sredstva se porabijo
za plačilo storitve prenosa podatkov
osnovnih sredstev iz krajevnih skupnosti
na občino Sevnica, po ponudbi št.
21-003-090002.
S: Sredstva bodo namenjena za nakup
dveh uličnih klopi za dokončno ureditev
območja ob skakalni blazini v parku
Sevnica.
Na: Sredstva bodo namenjena za nakup
dveh uličnih klopi za dokončno ureditev
območja ob skakalni blazini v parku
Sevnica.
S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za tekoče plačilo
stroškov mobilne komunikacije
S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za tekoče
vzdrževanje licenčne programske opreme
S: Ostanek sredstev
Na: Povečana vrednost sredstev
požarnega sklada
S: Prenos v okviru iste PP, ker se bo
plačilo izvedlo direktno ponudniku.
Na: Prenos v okviru iste PP, ker se bo
plačilo izvedlo direktno ponudniku.

Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

850,19

2.700,00

549,00

1.171,20

939,40

4.952,64

154,92

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 10

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

09.09.2021

0087-2021

PP
14404
KONTO 413302

PP
14420
Spodbude podjetniškemu razvoju
KONTO 402999
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

13.09.2021

0089-2021

13.09.2021

0090-2021

14.09.2021

0091-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
Z RIBAMI DO ZDRAVJA
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Rekonstrukcije in adaptacije
REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Rekonstrukcije in adaptacije
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

15.09.2021

0092-2021

PP
13406
KONTO 420402
NRP
OB110-20-0019

15.09.2021

0093-2021

20.09.2021

0094-2021

20.09.2021

0095-2021

20.09.2021

0096-2021

20.09.2021

0097-2021

20.09.2021

0098-2021

ZNESEK

NAMEN

Opis

11408
420299
OB110-19-0007
13406
420402
OB110-17-0023
13406
420402
OB110-20-0019

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

11408
402999
OB110-19-0007
08402
402099

Turizem
Drugi operativni odhodki

7.845,08

Razvoj podeželja
2.020,00
Drugi operativni odhodki
Z RIBAMI DO ZDRAVJA
Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.
47,40 S: višek
Drugi splošni material in storitve
Na: manjko _ kolesarska čelada ETM

PP
13411
KONTO 420804
NRP
OB110-13-0047

Parkirišča
Načrti in druga projektna dokumentacija
INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

13.481,00

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Rekonstrukcije in adaptacije
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

PP
16418
KONTO 402503

Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

51.000,00

PP
13406
KONTO 420402
NRP
OB110-20-0019

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Rekonstrukcije in adaptacije
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

PP
08402
KONTO 402099

Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.
3.800,00
Drugi splošni material in storitve

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBNOVA STANOVANJ
Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
Z RIBAMI DO ZDRAVJA
Oprema za zdravstvene namene
Tekoče vzdrževanje druge opreme

PP
16440
KONTO 402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

2.188,67

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

Razvoj podeželja
Drugi operativni odhodki
Z RIBAMI DO ZDRAVJA
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV
Nakup medicinske opreme in napeljav
NAKUP DEFIBRILATORJEV

1.000,00

PP
13406
KONTO 420402
NRP
OB110-20-0019

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Rekonstrukcije in adaptacije
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

PP
13407
KONTO 420801
NRP
OB110-16-0005

Študije na področju cestne infrastrukture
Investicijski nadzor
GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.

PP
06420
KONTO 402002

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Storitve varovanja zgradb in prostorov

PP
06429
KONTO 402907

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

16443
420500
OB110-18-0007
11408
420299
OB110-19-0007
17401
402511

11408
402999
OB110-19-0007
17404
420240
OB110-19-0011

S: Prenos na postavke turizma, ker se
bodo vsi stroški plačevali direktno
dobaviteljem in ne bo narejen transfer
šolam.
Na: Prenos na postavke turizma, ker se
bodo vsi stroški plačevali direktno
dobaviteljem in ne bo narejen transfer
šolam.
S: Prenos v okviru istega NRP.
Na: Prenos v okviru istega NRP.

S: Investicija se bo v letošnjem letu
izvedla delno, zato se del sredstev lahko
prerazporedi.
Na: Sredstva bodo namenjena za
projektiranje novega parkirišča pod
Gradom.
S: Investicija se bo v letošnjem letu
izvedla delno, zato se del sredstev lahko
prerazporedi.
Na: Sredstav bodo namenjena
vzdrževanju javnih površin zaradi
povečanega obsega dela.
S: Investicija se bo v letošnjem letu
izvedla delno, zato se del sredstev lahko
prerazporedi.
Na: Sredstva bodo namenjena izvedbi
horizontalne prometne ureditve opreme
pri OŠ Boštanj.
S: Ostanek sredstev
Na: Povečan obseg tekočega vzdrževanja
stanovanjskih objektov
S: Prerazporeditev v okviru istega NRP.
Na: Prerazporeditev v okviru istega NRP.

52,80 S: Prerazporeditev sredstev za nakup
defibrilatorja
Na: Prerazporeditev sredstev za nakup
defibrilatorja
2.257,00 S: Investicija bo v letošnjem letu izvedna
le delno.
Na: Sredstva bodo porabljena za izvedbo
strokovnega nadzora za Parkirišče NHM parkirišče 4
958,33 S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za izobraževanje
zaposlenih

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
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v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

20.09.2021

0098-2021

PP
06420
KONTO 402009

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Izdatki za reprezentanco

21.09.2021

0099-2021

PP
16413
KONTO 402511

Investicije v vodooskrbne sisteme
Tekoče vzdrževanje druge opreme

27.09.2021

0100-2021

PP
19430
KONTO 411900

PP
13440
KONTO 420238
NRP
OB110-13-0051
PP
19408
Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
KONTO 411921
Regresiranje prevozov v šolo

Gradnja širokopasovnih povezav
Nakup telekomunikacijske opreme
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

28.09.2021

0101-2021

0101-2021

28.09.2021

0101-2021

28.09.2021

0101-2021

28.09.2021

0101-2021

29.09.2021

0102-2021

PP
16418
Turizem
KONTO 402503
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI
PP
16418
Gradnja cest za poslovne cone
KONTO 402503
Novogradnje
RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
PP
16418
Gradnja cest za poslovne cone
KONTO 402503
Investicijski nadzor
RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
PP
16418
IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE
KONTO 402503
Načrti in druga projektna dokumentacija
RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
16418
IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAHPP
KONTO 402503
Rekonstrukcije in adaptacije
RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
PP
19408
Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
KONTO 411921
Regresiranje prevozov v šolo

Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

28.09.2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

04.10.2021

0103-2021

PP
06420
KONTO 402000

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Pisarniški material in storitve

PP
06420
KONTO 402002

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Storitve varovanja zgradb in prostorov

04.10.2021

0103-2021

PP
06440
KONTO 402500

Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP
06441
KONTO 420238
NRP
OB110-12-0024

Nakup osnovnih sredstev
Nakup telekomunikacijske opreme
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

07.10.2021

0104-2021

PP
17420
KONTO 413302

PP
17404
Mrliško pregledna služba
KONTO 420240
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
NRP
OB110-21-0043

07.10.2021

0105-2021

PP
16443
KONTO 420500
NRP
OB110-18-0007

Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBNOVA STANOVANJ

ZNESEK

NAMEN

Opis

14420
420500
OB110-20-0006
13418
420401
OB110-16-0045
13418
420801
OB110-16-0045
15417
420804
OB110-16-0045
16417
420402
OB110-16-0045
19430
411900

PP
06429
KONTO 402907

16440
PP
KONTO 402501

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV
Nakup medicinske opreme in napeljav
NAKUP SISTEMA NMP3000

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

600,00

S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za izobraževanje
zaposlenih
4.500,00 S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti.
Na: Širitev OŠO omrežja v Veliko
Podgorje (Gorjup - Plahuta).
4.000,00 S: Za plačilo stroška uveljavljanja
počitniške rezervacije, bolniške odsotnosti
v skladu s sklepom o določivi cen
programov
Na: Za plačilo stroška uveljavljanja
počitniške rezervacije, bolniške odsotnosti
v skladu s sklepom o določivi cen
programov
19.548,69 S: Prenos na tekoče vzdrževanje javnih
površin.
Na: Prenos iz turizma.
8.357,17 S: Prenos na tekoče vzdrževanje javnih
površin.
Na: Prenos iz turizma.
5.000,00 S: Prenos na tekoče urejenje javnih
površin.
Na: Prenos iz poslovnih con.
7.463,20 S: Prenos na tekoče urejanje javnih
površin.
Na: Prenos iz poslovnih con.
5.000,00 S: Prenos na redno vzdrževanje javnih
površin.
Na: Prenos iz poslovnih con.
4.000,00 S: Za plačilo stroškov uveljavljanja
počitniške rezervacije, bolniške odsotnosti
v skladu s Sklepom o določitvi cen
programov
Na: Za plačilo stroškov uveljavljanja
počitniške rezervacije, bolniške odsotnosti
v skladu s Sklepom o določitvi cen
programov
664,30 S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za varovanje
500,00 S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za nakup novih
službenih telefonov
6.118,00 S: Sredstva ne bodo porabljena.
Na: Sredstva so namenjena za opremo
NMP za Zdravstveni dom Sevnica na
podlagi sklepa Ministrstva za zdravje, ki
bo sofinanciralo investicijo v vrednosti
4.064 EUR.
37,19 S: Ostanek sredstev
Na: Povečan obseg vzdrževanja stanovanj

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
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v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

Datum

Številka
sklepa

Opis

07.10.2021

0106-2021

PP
06440
KONTO 420500
NRP
OB110-09-0010

Vzdrževanje objektov in opreme
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

PP
06440
KONTO 402514

Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

07.10.2021

0107-2021

PP
14420
KONTO 402999
NRP
OB110-14-0044

Turizem
Drugi operativni odhodki
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

PP
14420
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0044

Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

13.057,17

07.10.2021

0107-2021

PP
14420
KONTO 402999

Turizem
Drugi operativni odhodki

PP
14420
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0044

Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

3.000,00

07.10.2021

0107-2021

14420
PP
KONTO 402902

Turizem
Plačila po podjemnih pogodbah

PP
14420
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0044

Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

1.000,00

07.10.2021

0107-2021

PP
14406
KONTO 413300

PP
14420
Delovanje RRA
KONTO zaposlenim
420500
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
NRP
OB110-14-0044

Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

1.416,50

07.10.2021

0107-2021

PP
14404
KONTO 420402
NRP
OB110-19-0023

Spodbude podjetniškemu razvoju
Rekonstrukcije in adaptacije
CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

PP
14420
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0044

Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

616,10

07.10.2021

0107-2021

PP
11408
KONTO 402099

Razvoj podeželja
Drugi splošni material in storitve

14420
PP
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0044

Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

4.000,00

07.10.2021

0107-2021

PP
11408
KONTO 420801
NRP
OB110-19-0043

Razvoj podeželja
Investicijski nadzor
NADZOR ZA PROJEKTE LAS

PP
14420
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0044

Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

3.405,02

07.10.2021

0107-2021

PP
13418
KONTO 420401
NRP
OB110-16-0045

Gradnja cest za poslovne cone
Novogradnje
RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

14420
PP
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0044

Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

4.504,83

08.10.2021

0108-2021

PP
17420
KONTO 413302

PP
17404
Mrliško pregledna služba
KONTO 420240
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
NRP
OB110-21-0043

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV
Nakup medicinske opreme in napeljav
NAKUP SISTEMA NMP3000

08.10.2021

0109-2021

PP
18421
KONTO 420299
NRP
OB110-14-0018

PP
18421
OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
KONTO 420500
Nakup druge opreme in napeljav
NRP
OB110-16-0037
NAKUP FITNES NAPRAV

OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN OBJEKTOV

11.10.2021

0110-2021

11.10.2021

0111-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBNOVA STANOVANJ
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Rekonstrukcije in adaptacije
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

NAMEN

Opis

16443
420500
OB110-18-0007
13406
420402
OB110-20-0019

PP
16440
KONTO 402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

PP
16413
KONTO 420402
NRP
OB110-14-0040

Investicije v vodooskrbne sisteme
Rekonstrukcije in adaptacije
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

6.000,00

200,00

14.500,00

233,12

30.000,00

S: gled ena trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za vzdrževanje
licenčne programske opreme
S: Prenos iz neporabljenih postavk na
investicijsko vzdrževanje Lisce.
Na: Prenos iz neporabljenih postavk na
investicijsko vzdrževanje Lisce.
S: Prenos iz neporabljenih postavk na
investicijsko vzdrževanje Lisce.
Na: Prenos iz neporabljenih postavk na
investicijsko vzdrževanje Lisce.
S: Prenos iz neporabljenih postavk na
investicijsko vzdrževanje Lisce.
Na: Prenos iz neporabljenih postavk na
investicijsko vzdrževanje Lisce.
S: Prenos iz neporabljenih postavk na
investicijsko vzdrževanje Lisce.
Na: Prenos iz neporabljenih postavk na
investicijsko vzdrževanje Lisce.
S: Prenos iz neporabljenih postavk na
investicijsko vzdrževanje Lisce.
Na: Prenos iz neporabljenih postavk na
investicijsko vzdrževanje Lisce.
S: Prenos iz neporabljenih postavk na
investicijsko vzdrževanje Lisce.
Na: Prenos iz neporabljenih postavk na
investicijsko vzdrževanje Lisce.
S: Prenos iz neporabljenih postavk na
investicijsko vzdrževanje Lisce.
Na: Prenos iz neporabljenih postavk na
investicijsko vzdrževanje Lisce.
S: Prenos iz neporabljenih postavk na
investicijsko vzdrževanje Lisce.
Na: Prenos iz neporabljenih postavk na
investicijsko vzdrževanje Lisce.
S: Sredstva bodo zadoščala za izvajanje
dejavnosti.
Na: Sredstva bodo namenjena za
montažo opreme NMP 3000
S: Sredstva bodo zadoščala za predvidene
nakupe fitnes naprav.
Na: Sredstva bodo uporabljena za nakup
dodatne športne opreme.
S: Ostanek sredstev
Na: Povečana potreba po vzdrževanju
stanovanj
S: Investicija se bo v letošnjem letu
izvedla le delno, zato se del sredstev
lahko prerazporedi.
Na: Sredstva bodo namenjena za
vzdrževanje javnega vodovodnega
sistema.

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 13

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

11.10.2021

0112-2021

12.10.2021

0113-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

14.10.2021

0114-2021

PP
16413
KONTO 420804
NRP
OB110-17-0014

Investicije v vodooskrbne sisteme
Načrti in druga projektna dokumentacija
HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

PP
16411
KONTO 420804
NRP
OB110-13-0060

15.10.2021

0115-2021

15.10.2021

0115-2021

15.10.2021

0115-2021

15.10.2021

0116-2021

15.10.2021

0117-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

Študije o vodooskrbi
Investicijski nadzor
OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV
Avtobusna postajališča
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
Investicije v vodooskrbne sisteme
Načrti in druga projektna dokumentacija
HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA
Avtobusna postajališča
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

15.10.2021

0118-2021

PP
06429
KONTO 402902

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Plačila po podjemnih pogodbah

PP
06429
KONTO 402603

18.10.2021

0119-2021

PP
23401
KONTO 409100

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
Proračunska rezerva

PP
13406
KONTO 420402
NRP
OB110-20-0029

18.10.2021

0120-2021

PP
15501
KONTO 420804
NRP
OB110-17-0009

Urejanje vodotokov
Načrti in druga projektna dokumentacija
UREJANJE VODOTOKOV

PP
16413
KONTO 420402
NRP
OB110-14-0040

18.10.2021

0120-2021

PP
15501
KONTO 420500
NRP
OB110-21-0002

Urejanje vodotokov
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBVODNE UREDITVE OB SEVNIČNI

PP
16413
KONTO 420402
NRP
OB110-14-0040

22.10.2021

0121-2021

PP
13406
KONTO 420402
NRP
OB110-20-0019

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Rekonstrukcije in adaptacije
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

PP
15411
KONTO 420402
NRP
OB110-20-0019

ZNESEK

NAMEN

Opis
18421
420299
OB110-16-0037
16442
411999

16411
420801
OB110-13-0060
13410
420500
OB110-07-0062
16413
420804
OB110-17-0014
13410
420500
OB110-07-0062
06440
402500

PP
OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
KONTO
Nakup druge opreme in napeljav
INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN OBJEKTOV NRP
PP
Subvencije za spodbujanje gradenj
KONTO
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

18421
420500
OB110-16-0037
07411
413402

13440
420238
OB110-13-0051
13440
420238
OB110-13-0051
13440
420238
OB110-13-0051
13440
420238
OB110-13-0051
06441
420201
OB110-07-0008

OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
2.712,61 S: Sredstva bodo zadostovala.
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Na: Sredstva bodo porabljena za nakup
INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN OBJEKTOV
dodatne športne opreme.
Delovanje Občinske gasilske zveze
4.635,18 S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti v
Plačila prispevka delodajalca za zaposlovanje od nadomestil za čas brezposelnosti
letu 2021
Na: Pomanjkanje sredstev - plačilo Covid
dodatka za gasilce
Študije o vodooskrbi
4.000,00 S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti.
Načrti in druga projektna dokumentacija
Na: Zaradi potreb reševanja problematike
OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV
nemtene vodooskrbe na javnem
vodovodnem sistemu je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva za projektno
dokumentacijo.
Gradnja širokopasovnih povezav
3.000,00 S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti.
Nakup telekomunikacijske opreme
Na: Vpis sprememb in dopolnitev v zbirni
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
kataster GJI.
Gradnja širokopasovnih povezav
5.000,00 S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti.
Nakup telekomunikacijske opreme
Na: Vpis sprememb in dopolnitev v zbirni
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
kataster GJI.
Gradnja širokopasovnih povezav
6.596,86 S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti.
Nakup telekomunikacijske opreme
Na: Vpis sprememb in dopolnitev v zbirni
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
kataster GJI.
Gradnja širokopasovnih povezav
2.800,00 S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti.
Nakup telekomunikacijske opreme
Na: Širitev OŠO v Tržišču na relaciji - FL
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Tržišče - Okorn.
Nakup osnovnih sredstev
119,92 S: glede na trenutno realizacijo se del
Nakup pisarniške opreme
sredstev lahko prerazporedi
NAKUP PISARNIŠKE OPREME
Na: zagotovitev dodtanih sredstev za
nakup uničenega pisarniškega stola
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
533,76 S: gled ena trenutno realizacijo se del
Najemnine in zakupnine za druge objekte
sredstev lahko prerazporedi
Na: plačilo najemnine skaldno s pogodbo
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
23.230,04 S: Sredstva se potrebujejo za dodatno
Rekonstrukcije in adaptacije
stabilizacijo brežine cestišča.
UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE
Na: Sredstva se potrebujejo za celovito
ureditev cestišča.
Investicije v vodooskrbne sisteme
28.000,00 S: Sredstva ne bodo porabljena v tem
Rekonstrukcije in adaptacije
letu.
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV
Na: Na vzdrževanju JV je bil v letošnjem
letu povečan obseg vzdrževalnih del.
Investicije v vodooskrbne sisteme
2.000,00 S: Sredstva ne bodo porabljena v tem
Rekonstrukcije in adaptacije
letu.
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV
Na: Na vzdrževanju JV je bil v letošnjem
letu povečan obseg vzdrževalnih del.
Gradnja kanalizacij in ČN
77.940,73 S: Investicija se bo v letošnjem letu
Rekonstrukcije in adaptacije
izvedla le delno, zato se del sredstev
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO
prerazporedi na ustrezno proračunsko
postavko gradnje kanalizacij.
Na: Prerazporejena sredstva so
namenjena za izvedbo kanalizacije v
sklopu investicije Ureditev ceste na
Dobravo.

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 14

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

22.10.2021

0122-2021

22.10.2021

0123-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

16443
420500
OB110-18-0007
14420
402999

Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBNOVA STANOVANJ
Turizem
Drugi operativni odhodki

25.10.2021

0124-2021

27.10.2021

0125-2021

27.10.2021

0126-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

13406
420402
OB110-20-0017
14406
413300
OB110-18-0025
19405
420245
OB110-20-0024

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Rekonstrukcije in adaptacije
UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA
Delovanje RRA
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge
RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE
Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU

29.10.2021

0129-2021

PP
06441
KONTO 420202
NRP
OB110-07-0009

Nakup osnovnih sredstev
Nakup strojne računalniške opreme
NAKUP RAČUNALNIKOV

PP
06441
KONTO 420703
NRP
OB110-13-0026

Nakup osnovnih sredstev
Nakup licenčne programske opreme
NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

29.10.2021

0129-2021

PP
06440
KONTO 402500

Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP
06441
KONTO 420703
NRP
OB110-13-0026

Nakup osnovnih sredstev
Nakup licenčne programske opreme
NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

02.11.2021

0130-2021

PP
06430
KONTO 413003

Stroški skupnega prekrškovnega organa
Sredstva, prenesena drugim občinam

PP
13441
KONTO 420500
NRP
OB110-20-0031

Razvoj pametnega mesta
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
PAMETNA LOKALNA SKUPNOST

02.11.2021

0131-2021

03.11.2021

0132-2021

PP
KONTO
PP
KONTO
NRP

PP
Turizem
KONTO
Izdatki za reprezentanco
PP
OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
KONTO
Načrti in druga projektna dokumentacija
NRP
IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA

03.11.2021

0133-2021

PP
11411
KONTO 410217
NRP
OB110-07-0307

PP kmetiji
11401
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na
KONTO 410217
Kompleksne subvencije v kmetijstvu
NRP
OB110-11-0025
NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.

05.11.2021

0134-2021

PP
13407
KONTO 420804
NRP
OB110-17-0008

Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA

ZNESEK

NAMEN

Opis

14420
402009
18421
420804
OB110-07-0104

PP
16440
KONTO 402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

PP
14420
KONTO 420299

Turizem
Nakup druge opreme in napeljav

PP
13407
KONTO 420801
NRP
OB110-16-0005
PP
14406
KONTO zaposlenim
413302
izdatke
NRP
OB110-18-0025
PP
19405
KONTO 432300
NRP
OB110-07-0124

14420
402999
18421
420500
OB110-16-0037

PP
13407
KONTO 420804
NRP
OB110-16-0060

Študije na področju cestne infrastrukture
Investicijski nadzor
GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.
Delovanje RRA
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE
Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
Investicijski transferi javnim zavodom
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE

Turizem
Drugi operativni odhodki
OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN OBJEKTOV
Naložbe v kmetijska gospodarstva
Kompleksne subvencije v kmetijstvu
NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO

16.418,33

3.711,24

S: Ostanek sredstev
Na: Povečan obseg vzdrževanja stanovanj

S: Prenos v okviru iste proračunske
postavke.
Na: Prenos v okviru iste proračunske
postavke.
854,00 S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena.
Na: Sredstva se potrebujejo za izvedbo
gradbenega nadzora.
469,69 S: Prenos sredstev v okviru istega NRP-ja.
Na: Prenos sredstev v okviru istega
NRP-ja.
12.000,00 S: Za investicijsko vzdrževanje (nakup
zaščit za okna, vrata,...) objektov
predšolske vgoje
Na: Za investicijsko vzdrževanje (nakup
zaščit za okna, vrata,...) objektov
predšolske vgoje
896,25 S: glede na razpoložljiva sredstva in že
nakupljeno opremo se sredtva lahko
prerazporedijo
Na: nakup programske opreme povezava cadis - odos
262,75 S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: nakup programske opreme povezava cadis - odos
2.209,00 S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
projektne dokumentacije za prijavo na
razpis za projekt "pametna mesta in
skupnosti", katere razpis je bil
razveljavljen
1.439,87 S: Prenos v okviru PP Turizma.
Na: Prenos v okviru PP Turizma.
10.000,00 S: Sredstva bodo ostala neporabljena.
Na: Sredstva bodo porabljena za
dokončanje športnega igrišča na Velikem
Cirniku
72,50 S: Skladno s sklepom komisije za javni
razpis kmetijstvo, se prosta neporabljena
sredstva prerazporedijo na ukrep
Naložbe, podukrep Posodabljanje.
Na: Skladno s sklepom komisije za javni
razpis kmetijstvo, se neporabljena
sredstva iz ukrepa Dopolnilne dejavnosti
prerazporedijo na podukrep
Posodabljanje.
2.316,00 S: neporabljeno
Na: manjko sredstev

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 15

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

Datum

Številka
sklepa

Opis

05.11.2021

0135-2021

07.11.2021

0136-2021

07.11.2021

0136-2021

07.11.2021

0136-2021

08.11.2021

0137-2021

09.11.2021

0138-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

09.11.2021

0139-2021

PP
12402
KONTO 420804
NRP
OB110-20-0014

INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO
Načrti in druga projektna dokumentacija
ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA

PP
16418
KONTO 402503

Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

982,61

09.11.2021

0139-2021

PP
13406
KONTO 420225
NRP
OB110-07-0057

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
PROMETNA SIGNALIZACIJA

PP
16418
KONTO 402503

Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

911,97

09.11.2021

0139-2021

PP
13406
KONTO 420402
NRP
OB110-17-0023

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Rekonstrukcije in adaptacije
REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO

PP
16418
KONTO 402503

Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.615,82

09.11.2021

0139-2021

PP
13406
KONTO 420402
NRP
OB110-20-0019

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Rekonstrukcije in adaptacije
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

PP
16418
KONTO 402503

Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.521,27

09.11.2021

0139-2021

PP
13407
KONTO 420804
NRP
OB110-20-0019

Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

PP
16418
KONTO 402503

Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

515,00

09.11.2021

0139-2021

PP
15411
KONTO 420402
NRP
OB110-17-0026

Gradnja kanalizacij in ČN
Rekonstrukcije in adaptacije
ODV, IN ČIŠČ. OD, VODE V P. S. SAVE-OBČINA SEVNICA

PP
16418
KONTO 402503

Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

21.578,84

09.11.2021

0139-2021

PP
16405
KONTO 420804
NRP
OB110-20-0020

Strateško načrtovanje
Načrti in druga projektna dokumentacija
OPPN ZD IN LEKARNA

PP
16418
KONTO 402503

Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

14.500,00

09.11.2021

0139-2021

PP
15407
KONTO 420804
NRP
OB110-16-0030

Študije na področju ravnanja z odpadno vodo
Načrti in druga projektna dokumentacija
PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

PP
16418
KONTO 402503

Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.000,00

NAMEN

Opis
13407
420804
OB110-20-0019
13406
420402
OB110-20-0015
13406
420402
OB110-20-0017
13406
420402
OB110-20-0018
18421
420804
OB110-07-0104
19430
411900

PP
13407
Študije na področju cestne infrastrukture
KONTO 420804
Načrti in druga projektna dokumentacija
NRP
OB110-16-0060
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO
PP
13401
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
KONTO 402503
Rekonstrukcije in adaptacije
UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA
13401
PP
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
KONTO 402503
Rekonstrukcije in adaptacije
UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA
PP
13401
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
KONTO 402503
Rekonstrukcije in adaptacije
UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK
PP
18421
OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
KONTO 420500
Načrti in druga projektna dokumentacija
NRP
OB110-16-0037
IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA
PP
19405
Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
KONTO 432300
Regresiranje prevozov v šolo
NRP
OB110-07-0124

Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO
Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

685,00

17.771,05

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

14.869,14

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

7.762,54

OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN OBJEKTOV
Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
Investicijski transferi javnim zavodom
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE

30.000,00

1.084,38

S: neporabljeno
Na: manjko
S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti.
Na: Sredstva se potrebujejo za tekoče
vzdrževanje.
S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti.
Na: Sredstva se potrebujejo za tekoče
vzdrževanje.
S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti.
Na: Sredstva se potrebujejo za tekoče
vzdrževanje.
S: Sredstva bodo ostala neporabljena.
Na: Sredstva bodo porabljena za ureditev
športnih površin v športnem parku Krmelj.
S: Za investicijsko vzdrževanje (nakup
zaščit za okna, vrata,...) objektov
predšolske vzgoje
Na: Za investicijsko vzdrževanje (nakup
zaščit za okna, vrata,...) objektov
predšolske vzgoje
S: Sredstva letos ne bodo porabljena.
Na: Sredstva bodo porabljena za tekoče
vzdrževanje javnih površin zaradi
povečanega obsega del.
S: Sredstva letos ne bodo porabljena.
Na: Sredstva bodo porabljena za tekoče
vzdrževanje javnih površin zaradi
povečanega obsega del.
S: Sredstva letos ne bodo porabljena.
Na: Sredstva bodo porabljena za tekoče
vzdrževanje javnih površin zaradi
povečanega obsega del.
S: Sredstva letos ne bodo porabljena.
Na: Sredstva bodo porabljena za tekoče
vzdrževanje javnih površin zaradi
povečanega obsega del.
S: Sredstva letos ne bodo porabljena.
Na: Sredstva bodo porabljena za tekoče
vzdrževanje javnih površin zaradi
povečanega obsega del.
S: Sredstva letos ne bodo porabljena.
Na: Sredstva bodo porabljena za tekoče
vzdrževanje javnih površin zaradi
povečanega obsega del.
S: Sredstva letos ne bodo porabljena.
Na: Sredstva bodo porabljena za tekoče
vzdrževanje javnih površin zaradi
povečanega obsega del.
S: Sredstva letos ne bodo porabljena.
Na: Sredstva bodo porabljena za tekoče
vzdrževanje javnih površin zaradi
povečanega obsega del.

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 16

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

Datum

Številka
sklepa

Opis

09.11.2021

0140-2021

09.11.2021

0141-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

09.11.2021

0142-2021

10.11.2021

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

NAMEN

Opis
16450
420400
OB110-14-0042
16442
411999

Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
Priprava zemljišča
RUŠENJE OBJEKTOV
Subvencije za spodbujanje gradenj
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

PP
16440
KONTO 402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

PP
07411
KONTO 413302

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

4.591,16

PP
06420
KONTO 402000

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Pisarniški material in storitve

PP
06420
KONTO 402099

0143-2021

PP
06429
KONTO 402008

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

PP
06429
KONTO 402907

10.11.2021

0144-2021

19430
PP
KONTO 411900

PP
19425
Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
KONTO 413300
Regresiranje prevozov v šolo

11.11.2021

0145-2021

0146-2021

16443
420500
OB110-18-0007
14404
402011

Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBNOVA STANOVANJ
Spodbude podjetniškemu razvoju
Storitve informacijske podpore uporabnikom

16440
PP
KONTO 402501

12.11.2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

S: Ostanek sredstev
Na: Povečan obseg sredstev zaradi
izplačila Covid dodatka za gasilce
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
500,00 S: glede na realizacijo se del sredstev
Drugi splošni material in storitve
lahko prerazporedi
Na: ureditev požarne varosti, nakup
gasilnikov, montaža za objekt Loka 17
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
150,00 S: glede na že naročeno storitev se
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
preostanek sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za izobarževanja
javnih uslužbencev
5.000,00 S: Za plačilo stroškov, ki niso všteti v
Vrtci - stroški ki niso v ceni
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimceno programov, so pa potrebni za
nemoteno izvajanje programov
predšolske vzgoje
Na: Za plačilo stroškov, ki niso všteti v
ceno programov, so pa potrebni za
nemoteno izvajanje programov
predšolske vzgoje
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
228,19 S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Na: Povečan obseg vzdrževanja

PP
14420
KONTO 402999

Turizem
Drugi operativni odhodki

4.000,00

12.11.2021

0147-2021

12.11.2021

0148-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

18421
420299
OB110-16-0037
06440
402511

PP
OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
KONTO
Nakup druge opreme in napeljav
INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN OBJEKTOV
PP
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO
Tekoče vzdrževanje druge opreme
NRP

15.11.2021

0149-2021

PP
06420
KONTO 402000

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Pisarniški material in storitve

15.11.2021

0150-2021

15.11.2021

0150-2021

15.11.2021

0150-2021

15.11.2021

0150-2021

15.11.2021

0150-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

PP
Razvoj podeželja
KONTO
Drugi operativni odhodki
TRŽNICA SEVNICA
PP
Razvoj podeželja
KONTO
Nakup druge opreme in napeljav
Z RIBAMI DO ZDRAVJA
PP
JAVNI POTNIŠKI PROMET
KONTO
Drugi prevozni in transportni stroški
PP
Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin
KONTO
Načrti in druga projektna dokumentacija
PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
PP
Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin
KONTO
Načrti in druga projektna dokumentacija
PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE

11408
402999
OB110-14-0023
11408
420299
OB110-19-0007
13450
402399
13451
420804
OB110-15-0027
13451
420804
OB110-15-0027

45,00 S: Ostanek sredstev
Na: Povečan obseg vzdrževanja stanovanj

14406
413300

S: Prenos na 14420 Turizem, konto
402999.
Na: Prenos iz PP 14404, konto 402011.
Posavska potujoča knjižnica
240,00 S: Sredstva bodo ostala neporabljena.
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimNa: Sredstva ne bodo zadoščala za
poplačilo obveznosti do konca leta.
Nakup osnovnih sredstev
1.042,00 S: glede na trenutno realizacijo se del
Nakup strojne računalniške opreme
sredstev lahko prerazporedi
NAKUP RAČUNALNIKOV
Na: zagotovitev sredstev za nakup
potrebne nove računalniške opreme
zaradi okvare stare
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
47,68 S: glede na trenutno realizacijo se del
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za izobraževanje
zaposlenih
1.436,48 S: Prenos prostih sredstev na PP 14406.
Delovanje RRA
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimNa: Prenos prostih sredstev na PP 14406.

14406
413300

Delovanje RRA
311,95 S: Prenos prostih postavk na PP 14406.
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimNa: Prenos prostih postavk na PP 14406.

14406
413300
14406
413300

Delovanje RRA
1.268,88 S: Prenos prostih postavk na PP 14406.
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimNa: Prenos prostih postavk na PP 14406.
Delovanje RRA
974,47 S: Prenos prostih postavk na PP 14406.
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimNa: Prenos prostih postavk na PP 14406.

14406
413301

Delovanje RRA
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

18404
413300
06441
420202
OB110-07-0009

PP
06429
KONTO 402907

4,43 S: Prenos prostih postavk na PP 14406.
Na: Prenos prostih postavk na PP 14406.

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 17

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

Datum

Številka
sklepa

Opis

15.11.2021

0150-2021

15.11.2021

0150-2021

16.11.2021

0151-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

16.11.2021

0151-2021

16.11.2021

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

NAMEN

Opis
13451
420804
OB110-15-0027
13451
420804
OB110-15-0027
18430
413300

PP
14406
Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin
KONTO 413302
Načrti in druga projektna dokumentacija
PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
PP
14406
Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin
KONTO 413310
Načrti in druga projektna dokumentacija
PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
PP
18420
Transferi za mladinsko dejavnost
KONTO zaposlenim
413302
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke

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

Transferi za športne dejavnosti
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

8.200,00

PP
18430
KONTO 413300

PP
18430
Transferi za mladinsko dejavnost
KONTO zaposlenim
413302
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke

Transferi za mladinsko dejavnost
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

5.700,00

0151-2021

PP
18408
KONTO 413300

PP
18408
Transferi KŠTM za dejavnost kulture
413302
KONTO zaposlenim
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke

Transferi KŠTM za dejavnost kulture
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

11.600,00

17.11.2021

0152-2021

18481
PP
KONTO 412000

17.11.2021

0153-2021

PP
17420
KONTO 413500

18.11.2021

0154-2021

PP
19421
KONTO 420401
NRP
OB110-20-0025

PP
19421
SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam KONTO 420401
Novogradnje
NRP
OB110-20-0025 IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA
PP
19421
Mrliško pregledna služba
Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki nisoKONTO
posredni420401
proračunski uporabniki
Novogradnje
NRP
OB110-20-0025 IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA
19421
Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja PP
Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja
KONTO 432300
Novogradnje
Investicijski transferi javnim zavodom
NRP
OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA
IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA

18.11.2021

0156-2021

PP
16442
KONTO 411999

Subvencije za spodbujanje gradenj
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

18.11.2021

0156-2021

23.11.2021

0157-2021

23.11.2021

0158-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
Načrti in druga projektna dokumentacija
OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.
Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBNOVA STANOVANJ
20411
Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja PP
KONTO 411920
Investicijski nadzor
IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA

23.11.2021

0159-2021

PP
06430
KONTO 413003

Stroški skupnega prekrškovnega organa
Sredstva, prenesena drugim občinam

23.11.2021

0160-2021

23.11.2021

0161-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

PP
Razvoj podeželja
KONTO
Nakup druge opreme in napeljav
Z RIBAMI DO ZDRAVJA
PP
SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
KONTO
Načrti in druga projektna dokumentacija
NRP
REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVEGA DOMA

24.11.2021

0162-2021

16450
420804
OB110-18-0010
16443
420500
OB110-18-0007
19421
420801
OB110-20-0025

11408
420299
OB110-19-0007
18481
420804
OB110-21-0008

PP
19430
KONTO 411900

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

16450
420401
OB110-18-0010
16450
420401
OB110-18-0010
16440
402501

143,96

S: Prenos prostih postavk na PP 14406.
Na: Prenos prostih postavk na PP 14406.

Delovanje RRA
12,14 S: Prenos prostih postavk na PP 14406.
Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja
Na: Prenos
prostih postavk na PP 14406.

6.689,57

911,99

8.402,56

S: Sredstva bodo ostala neporabljena.
Na: Planirana sredstva ne zadoščajo za
poplačilo obveznosti do konca leta.
S: Sredstva bodo ostala neporabljena.
Na: Planirana sredstva ne zadoščajo za
poplačilo obveznosti do konca leta.
S: Sredstva bodo ostala neporabljena.
Na: Planirana sredstva ne zadoščajo za
poplačilo obveznosti do konca leta.
S: Sredstva bodo ostala neporabljena.
Na: Dodatna dela na ploščadi pred
Glasebno šolo Sevnica.
S: Sredstva bodo ostala.
Na: Dodatna dela na ploščadi pred
Glasbeno šolo Sevnica.
S: Prerazporeditev sredstev na
investicijsko vzdrževanje glasbene šole.
Na: Dodatna dela pri Glasbeni šoli Sevnica
(asfaltiranje in varnostna ograja).
S: sredstva ne bodo v celoti porabljena
Na: potrebna sredstva za izvedbo del

Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
Novogradnje
OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.
Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
Novogradnje
OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

1.150,86

Socialni transferi
Subvencioniranje stanarin

2.610,00

14406
413310

S: Sredstva bodo ostala.
Na: Zaradi povečanega števila
upravičencev do tržnih najemnin, je
zmanjkalo srestev.
Nakup osnovnih sredstev
1.499,47 S: glede na trenutno realizacijo se del
Nakup pisarniškega pohištva
sredstev lahko prerazporedi
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
Na: dobava pisarnišega pohištva ob
preurejanju le-teh
Delovanje RRA
0,04 S: Prenos prostih sredstev na PP 14406.
Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja
Na: Prenos
prostih sredstev na PP 14406.

18481
420402
OB110-20-0009

SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
Rekonstrukcije in adaptacije
UREDITEV BRIVSKO FRIZERSKEGA SALONA V SEVNICI

7.092,00

PP
06441
KONTO 420200
NRP
OB110-07-0007

PP
18420
Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
KONTO 432300
Regresiranje prevozov v šolo
NRP
OB110-16-0036

Transferi za športne dejavnosti
Investicijski transferi javnim zavodom
INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA

511,60

1.221,87

50.000,00

S: sredstva ne bodo v celoti porabljena
Na: potrebna sredstva za izvedbo del
S: Neporabljena sredstva
Na: Povečan obseg vzdrževanja stanovanj

S: Sredstva bodo ostala neporabljena.
Na: Sredstva bodo porabljena za poplačilo
ureditve električne napeljave in ogrevanja
v salonu.
S: Sredstva na postavki ostajajo zaradi
neizvajanja storitve v času epidemije.
Na: Sredstva bodo namenjena za izvedbo
športnega poda v Športni dvorani.

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
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v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

Datum

Številka
sklepa

Opis

24.11.2021

0163-2021

PP
19406
KONTO 411921

PP
18420
Vrtci v občini Sevnica
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev KONTO 432300
NRP
OB110-16-0036

Transferi za športne dejavnosti
Investicijski transferi javnim zavodom
INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA

51.000,00

24.11.2021

0164-2021

PP
19430
KONTO 411900

PP
19410
Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
KONTO 412000
Regresiranje prevozov v šolo

Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

16.000,00

24.11.2021

0165-2021

24.11.2021

0166-2021

0167-2021

16401
420899
OB110-07-0074
16401
420899
OB110-07-0074
16401
420899
OB110-07-0074

Urbanizem in geodetske storitve
Plačila drugih storitev in dokumentacije
URBANIZEM
Urbanizem in geodetske storitve
Plačila drugih storitev in dokumentacije
URBANIZEM
Urbanizem in geodetske storitve
Plačila drugih storitev in dokumentacije
URBANIZEM

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

24.11.2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

24.11.2021

0167-2021

PP
16401
KONTO 420899
NRP
OB110-07-0074

Urbanizem in geodetske storitve
Plačila drugih storitev in dokumentacije
URBANIZEM

PP
15407
KONTO 410000
NRP
OB110-09-0046

24.11.2021

0168-2021

PP
19406
KONTO 411921

25.11.2021

0169-2021

PP
16407
KONTO 420401
NRP
OB110-20-0005

PP
Vrtci v občini Sevnica
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev KONTO
NRP
PP
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
KONTO
Novogradnje
IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU

25.11.2021

0169-2021

PP
16407
KONTO 420401
NRP
OB110-20-0004

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Novogradnje
IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

PP
16418
KONTO 402503

26.11.2021

0170-2021

18305
PP
KONTO 412000

Transferi neprofitnim organizacijam
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP
18305
KONTO 413302

26.11.2021

0171-2021

0171-2021

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Rekonstrukcije in adaptacije
UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE
Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE

PP
13401
KONTO 402503

26.11.2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

NAMEN

Opis

13406
420402
OB110-20-0016
13407
420804
OB110-21-0005

16405
420804
OB110-13-0057
16440
402501

PP
15411
KONTO 410000
NRP
OB110-11-0017

18421
420804
OB110-07-0104
16418
402503

13401
PP
KONTO 402503

Strateško načrtovanje
Načrti in druga projektna dokumentacija
OPN OBČINE SEVNICA
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

2.200,00

4.461,89

S: Sredstva na postavki ostajajo
nerazporejena.
Na: Sredstva bodo namenjena za izvedbo
športnega poda v Športni dvorani
Sevnica.
S: Sredstva ostajajo nerazporejena.
Na: Sredstva so namenjena za veseli
december.
S: Neporabljena sredstva
Na: Plačilo stroškov za dodatna dela

S: Presežek sredstev
Na: Povečan obseg vzdrževanja
stanovanjskega fonda
Gradnja kanalizacij in ČN
2.566,95 S: Sredstva se prerazporedijo za
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb kanalizacije.
subvencijo
CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA
Na: Prerazporejena sredstva so manjena
za plačilo subvencije kanalizacije.
Študije na področju ravnanja z odpadno vodo
2.619,20 S: Sredstva se prerazporedijo za
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb čistilne naprave.
subvencijo
CENOVNA SUBVENCIJA-ČN
Na: Prerazporejena sredstva so manjena
za plačilo subvenciječistilne naprave.
OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA 32.000,00 S: Sredstva bodo ostala nerazporejena.
Načrti in druga projektna dokumentacija
Na: Sredstva bodo namenjena za pripravo
IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA
DGD in PZI stabilizacije terena.
Urejanje javnih površin
24.499,70 S: zaradi nepridobljenega gradbenega
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
dovoljenja se investicija prične v letu
2022, sredstva se lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
rednega vzdrževanja javnih površin
Urejanje javnih površin
13.700,30 S: zaradi nepridobljenega gradbenega
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
dovoljenja se investicija prične v letu
2022, sredstva se lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
rednega vzdrževanja javnih površin
Transferi neprofitnim organizacijam
1.200,00 S: Sredstva se prerazporedijo zaradi
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
pravilnega računovodskega izakozovanja
tekočih transferov javnim zavodom.
Na: Prerazporejena sredstva so
namenjena plačilu po sklepu župana o
odobritvi transfera iz proračuna Občine
Sevnica za nakup potrebščin za
izdelovanje novoletnih voščilnic Vrtcu
Ciciban Sevnica in za dodatno pomoč
učencem zaradi situacije v zvezi z
epidemijo covid- 19 OŠ Sava Kladnik
Sevnica.
Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
38,25 S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena.
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Na: Sredstva se potrebujejo za izvajanje
rednega vzdrževanja.
Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
50,61 S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena.
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Na: Sredstva se potrebujejo za izvajanje
rednega vzdrževanja.

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
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v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

Datum

Številka
sklepa

Opis

26.11.2021

0171-2021

26.11.2021

0171-2021

26.11.2021

0172-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

26.11.2021

0172-2021

26.11.2021

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

NAMEN

Opis
13407
420801
OB110-16-0005
16401
420899
OB110-07-0074
14420
420804
OB110-20-0006

Študije na področju cestne infrastrukture
Investicijski nadzor
GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.
Urbanizem in geodetske storitve
Plačila drugih storitev in dokumentacije
URBANIZEM
Turizem
Načrti in druga projektna dokumentacija
ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI

PP
13401
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

4.710,62

PP
13401
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

9.706,64

PP
14420
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0044

Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

3.391,60

PP
11408
KONTO 420801
NRP
OB110-19-0043

Razvoj podeželja
Investicijski nadzor
NADZOR ZA PROJEKTE LAS

14420
PP
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0044

Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

1.504,83

0172-2021

14420
PP
KONTO 402999
NRP
OB110-14-0044

Turizem
Drugi operativni odhodki
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

PP
14420
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0044

Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

273,90

26.11.2021

0172-2021

PP
14420
KONTO 420804
NRP
OB110-14-0044

Turizem
Načrti in druga projektna dokumentacija
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

PP
14420
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0044

Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

242,00

26.11.2021

0172-2021

14420
PP
KONTO 402999
NRP
OB110-18-0026

PP
14420
Turizem
KONTO 420500
Drugi operativni odhodki
NRP
OB110-14-0044
KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV

Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

248,36

26.11.2021

0172-2021

PP
14420
KONTO 402009

Turizem
Izdatki za reprezentanco

PP
14420
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0044

Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

369,90

26.11.2021

0173-2021

KONTO 740004

PP
01301
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
KONTO 400001

Nadomestilo za delo župana in podžupanov
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

1.805,57

26.11.2021

0173-2021

KONTO 740004

PP
06413
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
KONTO 400001

Stroški dela občinske uprave
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

73.148,45

S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena.
Na: Sredstva se potrebujejo za izvajanje
rednega vzdrževanja.
S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena.
Na: Sredstva se potrebujejo za izvajanje
rednega vzdrževanja.
S: Prenos neporabljenih sredstev v okviru
iste proračunske postavke 14420.
Na: Prenos neporabljenih sredstev v
okviru iste proračunske postavke 14420.
S: Prenos neporabljenih sredstev na
proračunsko postavko 14420.
Na: Prenos neporabljenih sredstev na
proračunsko postavko 14420.
S: Prenos neporabljenih sredstev v okviru
iste proračunske postavke 14420.
Na: Prenos neporabljenih sredstev v
okviru iste proračunske postavke 14420.
S: Prenos neporabljenih sredstev v okviru
iste proračunske postavke 14420.
Na: Prenos neporabljenih sredstev v
okviru iste proračunske postavke 14420.
S: Prenos neporabljenih sredstev v okviru
iste proračunske postavke 14420.
Na: Prenos neporabljenih sredstev v
okviru iste proračunske postavke 14420.
S: Prenos neporabljenih sredstev v okviru
iste proračunske postavke 14420.
Na: Prenos neporabljenih sredstev v
okviru iste proračunske postavke 14420.
S: Prihodki iz naslova financiranja dodatka
Covid 19 na podlagi 123. člena ZIUOPDVE
se prerazporedijo namensko na odhodke
plač, na ustrezne konte dodatkov in
prispevkov.
Na: Prihodki iz naslova financiranja
dodatka Covid 19 na podlagi 123. člena
ZIUOPDVE se prerazporedijo namensko
na odhodke plač, na ustrezne konte
dodatkov in prispevkov.
S: Prihodki iz naslova financiranja dodatka
Covid 19 na podlagi 123. člena ZIUOPDVE
se prerazporedijo namensko na odhodke
plač, na ustrezne konte dodatkov in
prispevkov.
Na: Prihodki iz naslova financiranja
dodatka Covid 19 na podlagi 123. člena
ZIUOPDVE se prerazporedijo namensko
na odhodke plač, na ustrezne konte
dodatkov in prispevkov.

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 20

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

26.11.2021

0173-2021

KONTO 740004

PP
06413
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
KONTO 401001

Stroški dela občinske uprave
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

26.11.2021

0173-2021

KONTO 740004

PP
06413
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
KONTO 401100

Stroški dela občinske uprave
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

26.11.2021

0173-2021

KONTO 740004

PP
06413
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
KONTO 401101

Stroški dela občinske uprave
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

26.11.2021

0173-2021

KONTO 740004

PP
06413
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
KONTO 401200

Stroški dela občinske uprave
Prispevek za zaposlovanje

26.11.2021

0173-2021

KONTO 740004

PP
06413
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
KONTO 401300

Stroški dela občinske uprave
Prispevek za starševsko varstvo

29.11.2021

0174-2021

PP
14420
KONTO 412000

Turizem
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

ZNESEK

NAMEN

Opis

PP
14420
KONTO 402999

Turizem
Drugi operativni odhodki

2.198,86

S: Prihodki iz naslova financiranja dodatka
Covid 19 na podlagi 123. člena ZIUOPDVE
se prerazporedijo namensko na odhodke
plač, na ustrezne konte dodatkov in
prispevkov.
Na: Prihodki iz naslova financiranja
dodatka Covid 19 na podlagi 123. člena
ZIUOPDVE se prerazporedijo namensko
na odhodke plač, na ustrezne konte
dodatkov in prispevkov.
3.645,12 S: Prihodki iz naslova financiranja dodatka
Covid 19 na podlagi 123. člena ZIUOPDVE
se prerazporedijo namensko na odhodke
plač, na ustrezne konte dodatkov in
prispevkov.
Na: Prihodki iz naslova financiranja
dodatka Covid 19 na podlagi 123. člena
ZIUOPDVE se prerazporedijo namensko
na odhodke plač, na ustrezne konte
dodatkov in prispevkov.
286,41 S: Prihodki iz naslova financiranja dodatka
Covid 19 na podlagi 123. člena ZIUOPDVE
se prerazporedijo namensko na odhodke
plač, na ustrezne konte dodatkov in
prispevkov.
Na: Prihodki iz naslova financiranja
dodatka Covid 19 na podlagi 123. člena
ZIUOPDVE se prerazporedijo namensko
na odhodke plač, na ustrezne konte
dodatkov in prispevkov.
123,43 S: Prihodki iz naslova financiranja dodatka
Covid 19 na podlagi 123. člena ZIUOPDVE
se prerazporedijo namensko na odhodke
plač, na ustrezne konte dodatkov in
prispevkov.
Na: Prihodki iz naslova financiranja
dodatka Covid 19 na podlagi 123. člena
ZIUOPDVE se prerazporedijo namensko
na odhodke plač, na ustrezne konte
dodatkov in prispevkov.
53,37 S: Prihodki iz naslova financiranja dodatka
Covid 19 na podlagi 123. člena ZIUOPDVE
se prerazporedijo namensko na odhodke
plač, na ustrezne konte dodatkov in
prispevkov.
Na: Prihodki iz naslova financiranja
dodatka Covid 19 na podlagi 123. člena
ZIUOPDVE se prerazporedijo namensko
na odhodke plač, na ustrezne konte
dodatkov in prispevkov.
1.000,00 S: Prenos v okviru iste proračunske
postavke.
Na: Prenos v okviru iste proračunske
postavke.

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 21

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

Datum

Številka
sklepa

Opis

29.11.2021

0175-2021

PP
14420
KONTO 420804
NRP
OB110-14-0044

Turizem
Načrti in druga projektna dokumentacija
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

PP
14420
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0044

Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

700,00

29.11.2021

0176-2021

PP
20401
KONTO 411922

Socialni transferi posameznikom
Izplačila družinskemu pomočniku

PP
20411
KONTO 402999

Socialni transferi
Drugi operativni odhodki

438,00

30.11.2021

0155-2021

PP
16411
KONTO 402999

30.11.2021

0177-2021

30.11.2021

0177-2021

30.11.2021

0178-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

PP
13440
KONTO 420238
NRP
OB110-13-0051
PP
13440
Avtobusna postajališča
KONTO 420238
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
OB110-13-0051
INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
PP
13440
Objekti za rekreacijo
KONTO 420238
Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov
NRP
OB110-13-0051
OBJEKTI ZA REKREACIJO
PP
06429
Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
KONTO 402702
Regresiranje prevozov v šolo

30.11.2021

0178-2021

PP
19406
KONTO 411921

PP
06429
Vrtci v občini Sevnica
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev KONTO 402702

30.11.2021

0180-2021

PP
20401
KONTO 411922

Socialni transferi posameznikom
Izplačila družinskemu pomočniku

PP
18404
KONTO 413300

30.11.2021

0180-2021

PP
20401
KONTO 411922

Socialni transferi posameznikom
Izplačila družinskemu pomočniku

PP
18404
KONTO 413302

01.12.2021

0181-2021

PP
14420
KONTO 413300

PP
14420
Turizem
KONTO zaposlenim
413302
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke

01.12.2021

0182-2021

PP
06440
KONTO 402604

Vzdrževanje objektov in opreme
Najem strojne računalniške opreme

PP
06440
KONTO 402514

02.12.2021

0183-2021

PP
16405
KONTO 420804
NRP
OB110-20-0020

Strateško načrtovanje
Načrti in druga projektna dokumentacija
OPPN ZD IN LEKARNA

PP
13416
KONTO 420500

02.12.2021

0184-2021

PP
16405
KONTO 420804
NRP
OB110-20-0020

Strateško načrtovanje
Načrti in druga projektna dokumentacija
OPPN ZD IN LEKARNA

PP
13415
KONTO 402503

NAMEN

Opis

13410
420500
OB110-07-0062
16406
420230
OB110-19-0027
19430
411900

Študije o vodooskrbi
Drugi operativni odhodki

Gradnja širokopasovnih povezav
Nakup telekomunikacijske opreme
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Gradnja širokopasovnih povezav
Nakup telekomunikacijske opreme
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Gradnja širokopasovnih povezav
Nakup telekomunikacijske opreme
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Odškodnine zaradi sodnih postopkov

3.500,00

2.433,00

1.200,00

S: Prenos v okviru iste proračunske
postavke.
Na: Prenos v okviru iste proračunske
postavke.
S: Sredstva bodo ostala neporabljena.
Na: Planirana sredstva ne bodo zadoščala
še za poplačilo pokopaliških storitev še za
eno umrlo osebo.
S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti.
Na: Povečano vzdrževanje na OŠO.
S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti.
Na: Sredstva se ne bodo porabila v celoti.

S: Srdstva se ne bodo porabile v celoti.
Na: Zagotovitev nemotene povezava za
knjižnico Sevnica.
30.000,00 S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
odškodnine po Sodbi Višjega sodišča v
Ljubljani, VIII Pg z46zlzorg - 20, v zadevi
Geoplin d.o.o. Ljubljana
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
44.830,17 S: glede na trenutno realizacijo se del
Odškodnine zaradi sodnih postopkov
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
odškodnine po Sodbi Višjega sodišča v
Ljubljani, VIII Pg z46zlzorg - 20, v zadevi
Geoplin d.o.o. Ljubljana
Posavska potujoča knjižnica
350,00 S: Sredstva bodo ostala neporabljena.
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimNa: Planirana sredstva ne bodo
zadostovala za poplačilo obveznosti.
Posavska potujoča knjižnica
1.200,00 S: Sredstva bodo ostala neporabljena.
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
Na: Sredstva ne bodo zadoščala za
poplačilo obveznosti.
Turizem
3.297,68 S: Sredstva se prerazporedijo v okviru
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
postavk KŠTM.
Na: Sredstva se prerazporedijo v okviru
postavk KŠTM.
Vzdrževanje objektov in opreme
1.500,00 S: glede na trenutno realizacijo se del
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za plačilo situacij
za mesec november (sledljivost 30.
dnevnem plačilnem roku)
Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
400,00 S: Sredstva ne bodo porabljena v tem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
letu.
Na: Sredstva bodo porabljena za nakup
solarnih svetilk.
Redno vzdrževanje javne razsvetljave
3.600,00 S: Sredstva ne bodo porabljena v tem
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
letu.
Na: Sredstva bodo porabljena za redno
vzdrževanje javne razsvetljave.

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 22

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

Datum

Številka
sklepa

Opis

02.12.2021

0185-2021

02.12.2021

0185-2021

02.12.2021

0186-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

16405
420804
OB110-19-0008
16405
420804
OB110-20-0020
06429
402502

07.12.2021

0189-2021

07.12.2021

0190-2021

07.12.2021

0190-2021

07.12.2021

0190-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

18421
420804
OB110-07-0104
16450
420400
OB110-14-0042
07412
431500
OB110-07-0012
07402
402999

07.12.2021

0190-2021

07.12.2021

0190-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

07400
420299
OB110-11-0007
07400
402199

07.12.2021

0191-2021

PP
19407
KONTO 411921

08.12.2021

0192-2021

PP
06429
KONTO 402931

10.12.2021

0193-2021

PP
20401
KONTO 411922

13.12.2021

0194-2021

PP
13411
KONTO 420500
NRP
OB110-13-0047

13.12.2021

0194-2021

13.12.2021

0195-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

NAMEN

Opis

13411
420500
OB110-21-0001
20401
411922

Strateško načrtovanje
Načrti in druga projektna dokumentacija
OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD
Strateško načrtovanje
Načrti in druga projektna dokumentacija
OPPN ZD IN LEKARNA
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

PP
13401
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

9.378,00

S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena.
Na: Sredstva se potrebujejo za izvajanje
rednega vzdrževanja lokalnih cest.
PP
13401
Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
2.200,00 S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena.
KONTO 402503
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Na: Sredstva se potrebujejo za
vzdrževanje lokalnih cest.
PP
06429
1.578,70 S: glede na trenutno realizacijo se del
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO 402920
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
sredstev lahko prerazporedi
Na: plačilo storitev za svetovanje na
področju DDV (Bazen Sevnica)
PP
19406
OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
32.000,00 S: Sredstva ne bodo porabljena.
Vrtci v občini Sevnica
KONTO 411921
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Načrti in druga projektna dokumentacija
Na: Sredstva bodo namenjena za plače v
IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA
vrtcu Ciciban Sevnica.
PP
13401
Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
103,18 S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti.
KONTO 402503
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Priprava zemljišča
Na: Sredstva se potrebujejo za izvajanje
RUŠENJE OBJEKTOV
tekočega vzdrževanja cest.
PP
13401
Investicijski transferi združenjem za požarno varnost
Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
2.145,48 S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti.
KONTO 402503
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Na: Sredstva se potrebujejo za izvajanje
TRANSFER ZA NAKUP OPREME
tekočega vzdrževanja cest.
13401
PP
Operativni odhodki za civilno zaščito
Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
363,89 S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti.
KONTO 402503
Drugi operativni odhodki
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Na: Sredstva se potrebujejo za izvajanje
tekočega vzdrževanja cest.
PP
13401
Zaščitna oprema za civilno zaščito
Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
780,40 S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti.
KONTO 402503
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Nakup druge opreme in napeljav
Na: Sredstva se potrebujejo za izvajanje
NAKUP OS ZA ZIR
tekočega vzdrževanja cest.
PP
13401
Zaščitna oprema za civilno zaščito
Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
500,00 S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti.
KONTO 402503
Drugi posebni materiali in storitve
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Na: Sredstva se potrebujejo za izvajanje
tekočega vzdrževanja cest.
PP
19406
Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah
Vrtci v občini Sevnica
14.000,00 S: Sredstva, ki ostajajo na postavki se
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev KONTO 411921
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
prerazporedijo zaradi zagotovitve
premostitvenih sredstev za plače v vrtcu
Ciciban Sevnica
Na: Za zagotovitev sredstev za plače v
Vrtcu Ciciban Sevnica
PP
06429
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
778,11 S: glede na trenutno realizacijo se del
KONTO 402920
Plačila bančnih storitev
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
sredstev lahko prerazporedi
Na: plačilo sodnih stroškov v zvezi revizije
Cerod - ničnost sklepa sveta županov
PP
20430
Socialni transferi posameznikom
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših 8.945,76 S: Sredstva bodo ostala neporabljena.
KONTO 411999
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Izplačila družinskemu pomočniku
Na: Sredstva ne bodo zadoščala za
poplačilo obveznosti.
PP
13401
Parkirišča
Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
4.447,00 S: Sredstva ne bodo porabljena v tem
KONTO 402503
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
letu
INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN
Na: Sredstva bodo porabljena za
vzdrževanje cest in obcestnih površin.
PP
13401
Parkirišča
Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
356,26 S: Sredstva ne bodo porabljena.
KONTO 402503
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Na: Sredstva bodo porabljena za
UREDITEV PARKIRIŠČA LEKARNA - ZD SEVNICA
vzdrževanje cest in obcestnih površin.
PP
16418
Socialni transferi posameznikom
Urejanje javnih površin
18.225,70 S: Sredstva ostajajo nerazporejena na
KONTO 420230
Izplačila družinskemu pomočniku
Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov
postavki.
NRP
OB110-20-0027 NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
Na: Sredstva bodo porabljena za nakup
opreme za javne površine.

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 23

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

13.12.2021

0196-2021

PP
20401
KONTO 411922

Socialni transferi posameznikom
Izplačila družinskemu pomočniku

15.12.2021

0197-2021

PP
19417
KONTO 413302

PP
19419
Varstvo vozačev
KONTO 413302
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

17.12.2021

0198-2021

PP
15401
KONTO 420402
NRP
OB110-12-0068

Ravnanje z odpadki
Rekonstrukcije in adaptacije
OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD

17.12.2021

0198-2021

PP
15401
KONTO 402999

Ravnanje z odpadki
Drugi operativni odhodki

21.12.2021

0199-2021

21.12.2021

0199-2021

21.12.2021

0199-2021

22.12.2021

0200-2021

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR
Študije na področju ravnanja z odpadno vodo
Načrti in druga projektna dokumentacija
PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ
Gradnja kanalizacij in ČN
Načrti in druga projektna dokumentacija
ODV, IN ČIŠČ. OD, VODE V P. S. SAVE-OBČINA SEVNICA
Delovanje RRA
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge

22.12.2021

0200-2021

22.12.2021

ZNESEK

NAMEN

Opis
PP
16418
KONTO 402503

Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

20.000,00

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

10.000,00

PP
15411
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0039

Gradnja kanalizacij in ČN
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

12.676,65

PP
15411
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0039

Gradnja kanalizacij in ČN
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

1.000,00

PP
16413
KONTO 420402
NRP
OB110-14-0040
PP
16413
KONTO 420402
NRP
OB110-14-0040
PP
16413
KONTO 420402
NRP
OB110-14-0040
PP
16413
KONTO zaposlenim
420402
izdatke
NRP
OB110-14-0040

Investicije v vodooskrbne sisteme
Rekonstrukcije in adaptacije
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV
Investicije v vodooskrbne sisteme
Rekonstrukcije in adaptacije
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV
Investicije v vodooskrbne sisteme
Rekonstrukcije in adaptacije
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV
Investicije v vodooskrbne sisteme
Rekonstrukcije in adaptacije
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

2.286,00

PP
14406
KONTO 413302

PP
16413
Delovanje RRA
KONTO 420402
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
NRP
OB110-14-0040

Investicije v vodooskrbne sisteme
Rekonstrukcije in adaptacije
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

744,34

0200-2021

PP
14406
KONTO 413300
NRP
OB110-18-0025

PP
16413
Delovanje RRA
KONTO zaposlenim
420402
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
NRP
OB110-14-0040
RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE

Investicije v vodooskrbne sisteme
Rekonstrukcije in adaptacije
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

2.011,34

22.12.2021

0200-2021

PP
14406
KONTO 413301
NRP
OB110-18-0025

PP
16413
Delovanje RRA
KONTO 420402
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
NRP
OB110-14-0040
RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE

Investicije v vodooskrbne sisteme
Rekonstrukcije in adaptacije
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

795,23

22.12.2021

0200-2021

PP
14406
KONTO 413302
NRP
OB110-18-0025

PP
16413
Delovanje RRA
KONTO 420402
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
NRP
OB110-14-0040
RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE

Investicije v vodooskrbne sisteme
Rekonstrukcije in adaptacije
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

1.109,46

22.12.2021

0200-2021

PP
14420
KONTO 402999

Turizem
Drugi operativni odhodki

PP
16413
KONTO 420402
NRP
OB110-14-0040

Investicije v vodooskrbne sisteme
Rekonstrukcije in adaptacije
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

607,52

13416
420500
OB110-07-0063
15407
420804
OB110-16-0030
15411
420804
OB110-17-0026
14406
413300

S: Sredstva ostajajo nerazporejena na
postavki.
Na: Sredstva bodo namenjena za
vzdrževanje objektov.
S: Zaradi neizvajanja varstva vozačev v
času zaprtja šol zaradi epidemije
Covid-19, sredstva na postavki ostajajo in
se namenijo za plačilo stroškov kuharic za
pripravo toplih malic
Na: Sredstva se namenijo za plačilo
stroškov kuharic za pripravo toplih malic
za osnovnošolce
S: Sredstva ne bodo porabljena v
letošnjem letu.
Na: Sredstva se bodo namenila za
sanacijo ČN Studenec.
S: Sredstva ne bodo porabljena v
letošnjem letu.
Na: Sredstva se bodo namenila za
sanacijo ČN Studenec.
S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti.
Na: Povečanje vzdrževalnih del na JV.

3.000,00

S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti.
Na: Povečanje vzdrževalnih del na JV.

13.083,00

S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti.
Na: Povečanje obsega del na vzdrževanju
JV.
S: Prenos na PP 16413, konto 420402,
OB110-14-0040.
Na: Prenos na PP 16413, konto 420402,
OB110-14-0040.
S: Prenos na PP 16413, konto 420402,
NRP OB110-14-0040.
Na: Prenos na PP 16413, konto 420402,
NRP OB110-14-0040.
S: Prenos na PP 16413, konto 420402,
NRP OB110-14-0040.
Na: Prenos na PP 16413, konto 420402,
NRP OB110-14-0040.
S: Prenos na PP 16413, konto 420402,
NRP OB110-14-0040.
Na: Prenos na PP 16413, konto 420402,
NRP OB110-14-0040.
S: Prenos na PP 16413, konto 420402,
NRP OB110-14-0040.
Na: Prenos na PP 16413, konto 420402,
NRP OB110-14-0040.
S: Prenos na PP 16413, konto 420402,
NRP OB110-14-0040.
Na: Prenos na PP 16413, konto 420402,
NRP OB110-14-0040.

1.855,61

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 24

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

22.12.2021

0200-2021

PP
14420
KONTO 412000

Turizem
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP
16413
KONTO 420402
NRP
OB110-14-0040

22.12.2021

0200-2021

PP
19440
KONTO 411799

ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
Druge štipendije

PP
16413
KONTO 420402
NRP
OB110-14-0040

22.12.2021

0201-2021

PP
20430
KONTO 411909

23.12.2021

0202-2021

PP
06422
KONTO 402206

PP
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
KONTO
Regresiranje oskrbe v domovih
NRP
PP
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
KONTO
Poštnina in kurirske storitve

23.12.2021

0202-2021

PP
06422
KONTO 402200

Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Električna energija

PP
06443
KONTO 402605

23.12.2021

0203-2021

PP
01301
KONTO 402402

Nadomestilo za delo župana in podžupanov
Stroški prevoza v državi

PP
01301
KONTO 400001

23.12.2021

0203-2021

PP
01301
KONTO 400203

Nadomestilo za delo župana in podžupanov
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

PP
01301
KONTO 400202

23.12.2021

0203-2021

PP
01301
KONTO 402402

Nadomestilo za delo župana in podžupanov
Stroški prevoza v državi

PP
01301
KONTO 401001

23.12.2021

0203-2021

PP
01301
KONTO 402402

Nadomestilo za delo župana in podžupanov
Stroški prevoza v državi

PP
01301
KONTO 401500

23.12.2021

0203-2021

PP
01301
KONTO 402402

Nadomestilo za delo župana in podžupanov
Stroški prevoza v državi

PP
01301
KONTO 402403

23.12.2021

0203-2021

PP
01301
KONTO 402402

Nadomestilo za delo župana in podžupanov
Stroški prevoza v državi

PP
01301
KONTO 402499

23.12.2021

0203-2021

PP
06413
KONTO 400000

Stroški dela občinske uprave
Osnovne plače

PP
06413
KONTO 400001

23.12.2021

0203-2021

PP
06413
KONTO 400000

Stroški dela občinske uprave
Osnovne plače

PP
06413
KONTO 400100

ZNESEK

NAMEN

Opis

16413
420402
OB110-14-0040
06443
402605

Investicije v vodooskrbne sisteme
Rekonstrukcije in adaptacije
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

2.814,85

S: Prenos na PP 16413, konto 420402,
NRP OB110-14-0040.
Na: Prenos na PP 16413, konto 420402,
NRP OB110-14-0040.
Investicije v vodooskrbne sisteme
2.062,42 S: Prenos na PP 16413, konto 420402,
Rekonstrukcije in adaptacije
NRP OB110-14-0040.
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV
Na: Prenos na PP 16413, konto 420402,
NRP OB110-14-0040.
Investicije v vodooskrbne sisteme
15.200,00 S: Sredstva bodo ostala neporabljena.
Rekonstrukcije in adaptacije
Na: Sredstva ne bodo zadostovala za
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV
poplačilo finančnih obveznosti.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
3.423,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
sredstva lahko prerazporedijo
Na: plačilo NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
1.000,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
sredstva lahko prerazporedijo
Na: plačilo NUSZ
Nadomestilo za delo župana in podžupanov
247,00 S: glede na trenutno realizacijo se del
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za dodatek za
delovno dobo in dodatek za stalnost
Nadomestilo za delo župana in podžupanov
110,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Povračilo stroškov prehrane med delom
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
stroškov prehrane
Nadomestilo za delo župana in podžupanov
95,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Nadomestilo za delo župana in podžupanov
65,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja
Nadomestilo za delo župana in podžupanov
152,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Dnevnice za službena potovanja v tujini
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
dnevnic za službena potovanja v tujini
Nadomestilo za delo župana in podžupanov
72,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Drugi izdatki za službena potovanja
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za dodatke za
službena potovanja
Stroški dela občinske uprave
4.089,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za dodatek za
delovno dobo in dodatek za stalnost
Stroški dela občinske uprave
88,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Regres za letni dopust
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za regres za
letni dopust

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

23.02.2022
Stran 25

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

23.12.2021

0203-2021

PP
06413
KONTO 400000

Stroški dela občinske uprave
Osnovne plače

PP
06413
KONTO 400400

23.12.2021

0203-2021

PP
06413
KONTO 400000

Stroški dela občinske uprave
Osnovne plače

PP
06413
KONTO 400900

23.12.2021

0203-2021

PP
06413
KONTO 400000

Stroški dela občinske uprave
Osnovne plače

PP
06413
KONTO 401200

23.12.2021

0203-2021

PP
06413
KONTO 400000

Stroški dela občinske uprave
Osnovne plače

PP
06413
KONTO 401300

23.12.2021

0203-2021

PP
06420
KONTO 402004

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

PP
06413
KONTO 400202

23.12.2021

0203-2021

PP
04401
KONTO 402004

Oglaševanje občinske uprave
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

PP
06413
KONTO 400203

23.12.2021

0203-2021

PP
06420
KONTO 402001

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Čistilni material in storitve

PP
06413
KONTO 400301

23.12.2021

0203-2021

PP
06440
KONTO 402500

Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP
06413
KONTO 401001

23.12.2021

0203-2021

PP
06440
KONTO 402500

Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP
06413
KONTO 401100

23.12.2021

0203-2021

PP
06420
KONTO 402000

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Pisarniški material in storitve

PP
06413
KONTO 401100

23.12.2021

0203-2021

PP
06420
KONTO 402000

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Pisarniški material in storitve

PP
06413
KONTO 401101

23.12.2021

0203-2021

PP
06422
KONTO 402200

Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Električna energija

PP
06413
KONTO 401500

23.12.2021

0204-2021

PP
19407
KONTO 411921

PP
19425
Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev KONTO 413300

ZNESEK

NAMEN

Opis
Stroški dela občinske uprave
Sredstva za nadurno delo

10.264,00

S: glede na trenutno realizacijo se
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za izplačilo
nadurnega dela (poračun za petletno
obdobje)
Stroški dela občinske uprave
289,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Jubilejne nagrade
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za izplačilo
jubiljene nagrade
Stroški dela občinske uprave
50,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Prispevek za zaposlovanje
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
prispevkov
Stroški dela občinske uprave
70,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Prispevek za starševsko varstvo
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
prispevkov
Stroški dela občinske uprave
2.208,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Povračilo stroškov prehrane med delom
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
stroškov prehrane
Stroški dela občinske uprave
558,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
stroškov prevoza na in iz dela
Stroški dela občinske uprave
1.412,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Sredstva za redno delovno uspešnost
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za redno
delovno usešnost
Stroški dela občinske uprave
5.974,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
prispevkov
Stroški dela občinske uprave
4.584,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
prispevkov
Stroški dela občinske uprave
29,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev zaprispevkov
Stroški dela občinske uprave
373,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
prispevkov
Stroški dela občinske uprave
1.378,00 S: glede na trenutno realizacijo se
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za plačilo pemije
kolektivnega dodatnega zavarovanja
3.242,39 S: Ker bodo sredstva na postavki
Vrtci - stroški ki niso v ceni
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimneporabljena, se prerazporedijo za plačilo
stroškov v vrtcu, ki niso všteti v ceno
programa
Na: Za plačilo materialnih stroškov, ki niso
všteti v ceno programa

Datum

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
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v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

Datum

Številka
sklepa

Opis

24.12.2021

0205-2021

PP
15411
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0039

Gradnja kanalizacij in ČN
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

PP
13401
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

603,71

24.12.2021

0205-2021

PP
15411
KONTO 420801
NRP
OB110-10-0054

Gradnja kanalizacij in ČN
Investicijski nadzor
OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA

PP
13401
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.000,00

31.12.2021

0086-2021

PP
17401
KONTO 402511

Oprema za zdravstvene namene
Tekoče vzdrževanje druge opreme

PP
20403
KONTO 412000

Sofinanciranje programov društev
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

31.12.2021

0206-2021

PP
06420
KONTO 402000

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Pisarniški material in storitve

PP
06413
KONTO 401300

Stroški dela občinske uprave
Prispevek za starševsko varstvo

31.12.2021

0206-2021

PP
06420
KONTO 402000

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Pisarniški material in storitve

PP
06429
KONTO 402903

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Plačila za delo preko študentskega servisa

31.12.2021

0206-2021

PP
06420
KONTO 402000

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Pisarniški material in storitve

PP
01301
KONTO 402499

Nadomestilo za delo župana in podžupanov
Drugi izdatki za službena potovanja

0,22

31.12.2021

0206-2021

PP
06420
KONTO 402000

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Pisarniški material in storitve

PP
01301
KONTO 402908

Nadomestilo za delo župana in podžupanov
Dodatki poslancem in državnim svetnikom

30,80

31.12.2021

0207-2021

PP
06430
KONTO 413003

Stroški skupnega prekrškovnega organa
Sredstva, prenesena drugim občinam

PP
06413
KONTO 400000

Stroški dela občinske uprave
Osnovne plače

NAMEN

Opis

150,00

0,34

214,16

4,47

1.725.944,21

S: Sredstva ne bodo porabljena v
tekočem letu.
Na: Sredstva bod namenjena za
vzdrževalna dela.
S: Sredstva ne bodo porabljena v
tekočem letu.
Na: Sredstva bod namenjena za
vzdrževalna dela.
S: Prerazporeditev sredstev za
proračunsko postavko 20403, konto
412000 zaradi zagotovitve sredstev
programov.
Na: Prerazporeditev sredstev zaradi
zagotovitve sredstev programov.
S: glede na realizacijo se del sredstev
lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za prispevke
S: glede na realizacijo se del sredstev
lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
nagrade študentom in dijakom
S: glede na realizacijo se del sredstev
lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
stroškov za službena potovanja
S: glede na realizacijo se del sredstev
lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
nadomestila podžupanu
S: glede na realizacijo se del sredstev
lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za osnovne
plače po končnem knjiženju temeljic

9. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021

10. STALIŠČA DELOVNIH TELES

11. STALIŠČA KS

