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1 PREDSTAVITEV OBČINE SEVNICA
Občina Sevnica spada po površini med največje slovenske občine. Na 272 km2 živi 17.645
prebivalcev (stanje na dan 30.06.2009) s povprečno starostjo 40,8 let. Aktivnega prebivalstva
je 5928 (november 2009). Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v novembru 2009 11,3%
in je kljub naraščajočemu trendu najnižja v Posavju.
Tabela 1: Splošni podatki občine Sevnica:
ŠTEVILO
PREBIVALC
EV

GOSTOTA
PREBIVALS
TVA

17511
17649

64

2007
2008

SKUPNI
PRIRAST

ŠTEVILO
OTROK V
VRTCIH

ŠTEVILO
UČENCE
V

31
4

438
435

1525
1503

ŠTEVILO
DIJAKOV

ŠTEVILO
ŠTUDENTO
V

KOLIČINA
ZBRANIH
KOMUNALNIH
ODPADKOV (t)

828
804

997
1018

5443
6189

Vir: http://www.stat.si
Graf 1: Prebivalstvo po starostnih skupinah v občini Sevnica na dan 31.12.2008
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Vir: http://www.stat.si
Graf 2: Stopnja registrirane brezposelnosti v občini Sevnica v letu 2008 in 2009
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Vir: http://e-uprava.gov.si/ispo/brezposelnost/
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V letu 2009 beležimo povečano stopnjo brezposelnosti v primerjavi z letom 2008. Graf 2
ponazarja naraščajoč trend stopnje brezposelnosti, ki v januarju 2009 znaša 7,3 v novembru
pa že 11,3.
Graf 3: Delovno aktivno prebivalstvo v občini Sevnica v letu 2008 in 2009
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Vir: http://www.stat.si
V novembru 2008 je bilo registriranih 6308 delavno aktivnih prebivalcev v občini Sevnica v
enakem obdobju 2009 pa kar 380 manj, kar znaša 5928.
Graf 4: Gibanje bruto plače v občini Sevnica v letu 2008 in 2009.
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Vir: http://www.stat.si
Graf 4 prikazuje gibanje bruto plače v letu 2008 in 2009, kjer je v letu 2008 viden konstanten
porast bruto plače, v letu 2009 pa se preobrat pojavi proti koncu leta, saj je le ta novembra
znašala 1.116,03 EUR. V novembru 2008 pa 1.212,91 EUR.
Občina ima 118 naselij, ki so znotraj desetih krajevnih skupnosti: Blanca, Boštanj, Krmelj,
Loka Pri Zidanem mostu, Primož, Sevnica, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje.
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V občini je skupno registriranih 161 društev s področja kmetijstva, zdravstvenega varstva in
sociale, kulture, športa in prostovoljnih gasilskih društev.
Občina je ustanoviteljica sedmih osnovnih šol: OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Sava
Kladnika Sevnica s podružnicami, OŠ Šentjanž, OŠ Tržišče in OŠ s prilagojenim programov
Ana Gale. V občini deluje tudi Glasbena šola.
Za potrebe otroškega varstva in predšolske vzgoje v občini deluje Vrtec Ciciban Sevnica z
enoto v Loki pri Zidanem mostu, enote za predšolsko vzgojo pa imajo tudi OŠ Krmelj in OŠ
Šentjanž.
Občina je ustanoviteljica Zdravstvenega doma Sevnica, Lekarne Sevnica in je ustanovitelj JP
Komunale Sevnica d.o.o., KŠTM Sevnica in ena od ustanoviteljic JP Plinovod Sevnica d.o.o.
V občini je 8 župnij: Sevnica, Razbor, Loka, Zabukovje, Studenec, Boštanj, Tržišče,
Šentjanž, posamezna naselja pa spadajo še v župnije Radeče, Brestanica in Škocjan.
Na območju občine je 95,34 km državnih cest, 231,8 km lokalnih cest in 430,9 km javnih poti.
V občinski upravi je bilo v letu 2009 za izvajanje nalog redno zaposlenih 31 delavcev. Od
tega je ena zaposlena za polovični delavni čas. 26 je uradniških delovnih mest, od tega eden
na položaju za določen čas petih let in pet strokovno tehničnih delovnih mest.
Župan, Srečko Ocvirk svoje delo opravlja poklicno. Direktor občinske uprave ima
univerzitetno izobrazbo in izpolnjuje pogoje za opravljanje dela na tem mestu. V kabinetu
župana je zaposlena 1 uslužbenka z univerzitetno izobrazbo. V kabinetu župana deluje
nepoklicna podžupanja.
V oddelku za družbene dejavnosti so zaposlene tri uslužbenke z univerzitetno izobrazbo.
V oddelku za finance je zaposlenih šest uslužbencev; ena uslužbenka z magisterijem, ena
uslužbenka z univerzitetno izobrazbo, dve z visoko strokovno izobrazbo, eden uslužbenec z
višjo strokovno izobrazbo in ena uslužbenka s srednjo izobrazbo.
V oddelku za gospodarske dejavnosti je zaposlenih pet uslužbencev, od tega ena
uslužbenka s specializacijo, trije uslužbenci z univerzitetno izobrazbo in eden uslužbenec z
višjo strokovno izobrazbo.
V oddelku za okolje in prostor je zaposlenih devet uslužbencev, od tega trije z univerzitetno
izobrazbo, štiri z visoko strokovno, eden z višjo in eden s srednjo izobrazbo.
V splošni službi je zaposlenih pet uslužbencev, od tega trije uslužbenci z univerzitetno
izobrazbo, eden s srednjo in eden s poklicno izobrazbo.
Občina vsako leto omogoči študentom in dijakom opravljanje praktičnega usposabljanja.
Občina v skladu z možnostmi omogoča diplomantom visokih in univerzitetnih šol ter srednjih
šol opravljanje pripravništva.
Občina je v statutu opredelila naloge javnega pomena, ki jih opravlja v skladu s predpisi.
Opravljanje javnih služb občina zagotavlja neposredno v okviru občinske uprave, z
izvajanjem ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih ter z dajanjem koncesij.
Proračun občine Sevnica je bil sprejet z odlokom na 18. redni seji občinskega sveta, dne
22.12.2008 in objavljen v Uradnem listu št. 123/2008. Pripravljen je bil v skladu s predpisi.
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Priloga Odloka o proračunu je finančni načrt, ki je prikazan v posebnem delu proračuna po
področjih proračunske porabe. Finančni načrt je ločen po notranjih organizacijskih enotah
glede na pristojnosti in odgovornosti oddelkov občinske uprave.
Ob odloku o proračunu je občinski svet sprejel še načrt razvojih programov, program prodaje
občinskega stvarnega premoženja, kadrovski načrt in načrt nabave in gradenj.
Ob izvajanju proračuna se je med letom zaradi usklajevanje projektov ter z njihovo izvedbo
povezanimi prihodki in odhodki, predvsem iz državnega proračuna, pokazala potreba po
sprejemu rebalansa proračuna, ki je bil objavljen 5.10.2009 v Uradnem listu št. 78/2009.
Z zagotavljanjem sredstev Krajevnim skupnostim in izvajanjem občinskih projektov v mnogih
krajih, Občina skrbi za vsestransko uravnotežen razvoj.
V povezovanju in sodelovanju z ostalimi posavskimi občinami si Občina Sevnica prizadeva
za skladen regionalni razvoj in preko Regionalne razvojne agencije izvaja regionalni razvojni
program.
S sredstvi iz evropskih skladov bo Občina Sevnica izvajala pomembne naravovarstvene in
infrastrukturne projekte v programskem obdobju 2007 – 2013.
Občina Sevnica se vztrajno pomika po stopnji razvitosti slovenskih občin navzgor in
zmanjšuje razlike do najrazvitejših. Temu cilju pomaga tudi racionalno načrtovanje in
izvrševanje proračuna Občine Sevnica.
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2 POSLOVNO POROČILO OBČINE SEVNICA ZA LETO 2009
2.1 SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA
OBČINE SEVNICA ZA LETO 2009
Proračun za leto 2009 je bil pripravljen na osnovi temeljnih smernic in izhodišč, ki smo jih
prejeli od Ministrstva za finance. Podlaga za pripravo je bil proračunski priročnik za sestavo
občinskih proračunov za leto 2008 in 2009.
Ministrstvo za finance je pripravilo predloge izračunov primerne porabe občin, glavarine in
zneskov finančne izravnave za leto 2009, ki smo jih prejeli in uvrstili v proračun.
Proračun Občine Sevnica za leto 2009 je bil na podlagi znanih podatkov sprejet na seji
Občinskega sveta 22.12.2008, odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 123/2008.
Proračun Občine Sevnica je v letu 2009 doživel spremembo med letom, ki je bila formalno
izpeljana skozi potrditev na seji Občinskega sveta. Rebalans je bil objavljen v Uradnem listu
RS št. 78/2009.
Skladno s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02) župan predlaga občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju
tekočega leta. Poročilo vsebuje realizacijo prejemkov in izdatkov proračuna skladno z
veljavno ekonomsko klasifikacijo, ki jo določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za
proračun in proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03 in
34/04) ter programsko klasifikacijo, ki jo določa Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05). V letu 2009 je Občinski svet obravnaval
polletno poročilo o izvrševanju proračuna.
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica sestavljajo sledeči izkazi:
1. splošni del zaključnega računa;
2. posebni del zaključnega računa;
3. obrazložitev izvedbe načrta razvojnih programov
4. podatki iz bilance stanja
5. obrazložitve.
V zaključnem računu proračuna so vključeni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti, kot to
predpisuje proračunski priročnik. Podatki v zaključnem računu so usklajeni, zato je izkazan
presežek sestavljen iz presežka proračuna in presežkov vseh desetih krajevnih skupnosti.
Sicer pa 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.
Splošni del zaključnega računa sestavljajo 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.
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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 2009 so zajeti vsi prihodki, ki so bili nakazani na transakcijski
račun do 31.12.2009 in vsi odhodki, ki so odlili z računa do 31.12.2009 (denarni tok).
V spodnjem grafu je prikazana primerjava proračunov Občine Sevnica v letih 2005, 2006,
2007,2008 in 2009.
ODHODKI IN PRIHODKI V LETIH 2006, 2007, 2008 IN 2009 (V EUR)
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Odhodkovni del zaključnega računa obsega tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske
odhodke in investicijske transfere.

VRSTE ODHODKOV V VSEH ODHODKIH (V EUR)
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17.920.583

Tekoči odhodki zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za
prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih
obresti in sredstva izločena za rezerve.
Tekoči transferi obsegajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere
neprofitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere.
Investicijski odhodki zajemajo sredstva namenjena nakupu in gradnji osnovnih sredstev.
Investicijski transferi pa vsebujejo namenska sredstva za investicije javnim zavodom, javnim
podjetjem in drugim neprofitnim organizacijam.
Znotraj posameznih sklopov postavk ni večjih prekoračitev glede na veljavni proračun.
Podrobnejše obrazložitve posameznih proračunskih postavk so vodje notranjih
organizacijskih enot obrazložili po posameznih področjih oziroma proračunskih uporabnikih
skladno s funkcionalno klasifikacijo.
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Občina Sevnica ima vzpostavljen sistem zakladnice v katero so vključeni vsi njeni
proračunski uporabniki. S tem je omogočen vpogled v finančne transakcije posameznih
pravnih subjektov zakladnice, zato smo v preteklosti tudi opozarjali določene predstojnike
proračunskih uporabnikov na gospodarno rabo oziroma vlaganje proračunskih sredstev.
Zakladniški podračun proračuna je v letu 2009 dosegel 635,14 EUR presežka obresti, katere
so bile skladno s Pravilnikom o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja
presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/2007, 81/2009), prenesene na podračun
proračuna Občine Sevnica dne, 11.02.2010.

2.2 OBČINSKI SVET
Skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah
zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine
Sevnica (Ur. list RS št. 53/05 – UPB in 14/07) se članom občinskega sveta, komisij, delovnih
teles izplačajo sejnine za udeležbo na sejah. Sejnine se izplačujejo tudi članom organov
javnih zavodov in javnih podjetij, ki so vanje imenovani kot predstavniki ustanoviteljice
Občine Sevnica. V proračunu so zagotovljena sredstva za manipulativne stroške ter za
pisarniški material in reprezentanco – osvežilne napitke za izvedbo sej Občinskega sveta.
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 2006.

2.3 NADZORNI ODBOR
Petčlanski nadzorni odbor je bil upravičen do sejnin na podlagi Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur. list RS št. 53/05 – UPB in
14/07). Občina je zagotovila tudi sredstva za materialne stroške nadzornega odbora.

2.4 ŽUPAN
Župan opravlja svojo funkcijo poklicno, podžupanja pa svojo funkcijo opravlja nepoklicno. Na
osnovi Zakona o sistemu plač javnih uslužbencev in Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur. list RS št. 53/05 – UPB in 14/07) jim je
bila določena višina plače oziroma plačilo za opravljanje funkcije.
Župan je na podlagi vlog s sklepom določil višino sofinanciranja kulturnih, športnih in
družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun na drugih postavkah in jih organizirajo
sevniška društva, klubi in druge organizacije.
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2.5 SPLOŠNA SLUŽBA
2.5.1

Stroški dela

V letu 2009 je bilo v občinski upravi zaposlenih 31 javnih uslužbencev, od tega ena
pripravnica in ena uslužbenka s polovičnim delovnim časom. Zaposleni v občinski upravi
prejemajo plačo v skladu s predpisi na področju javnih uslužbencev. Delavcem pripada tudi
regres za letni dopust, povračilo za stroške prehrane med delom in povračilo stroškov
prevoza na delo. V skladu s predpisi o plačah javnih uslužbencev zaposlenim pripadajo
sredstva za delovno uspešnost, ki pa so bila v letu 2009 skladno s kolektivno pogodbo
dodatno omejena, ter nadurno delo s pripadajočimi prispevki. V letu 2009 je bila izplačana
jubilejna nagrada eni javni uslužbenki.
2.5.2

Oglaševanje, protokol

Občina zagotavlja sredstva za objavo prispevkov o delovanju občine v lokalnih in regionalnih
medijih. Občina v skladu z zakonodajo v Uradnem listu RS in medijih objavlja predpise,
sklepe, javne razpise, natečaje in druga obvestila. Občina ob občinskem prazniku 12.
novembra organizira praznovanje in zagotavlja sredstva za nabavo protokolarnih daril
manjše vrednosti, ki jih podarja župan ob različnih priložnostih pravnim in fizičnim osebam.
Občina je članica Skupnosti občin Slovenije za kar plačuje letno članarino.
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, skrbi za
čiščenje poslovnih prostorov, ki ga izvaja zunanji izvajalec, izbran po postopku javnega
naročanja in zagotavlja varovanje občinske stavbe ter obhode javnih površin.
Občina kot lastnik objekta upravne stavbe plačuje elektriko in komunalne storitve, ki jih del
poračuna z Upravno enoto, ki uporablja del prostorov v upravni zgradbi. Plačujejo se stroški
poštnega prometa in telekomunikacijske storitve. Ravno tako Občina poravna obratovalne
stroške še za nekatere druge objekte in poslovne prostore v lasti Občine Sevnica. Skrbi tudi
za vzdrževanje treh motornih vozil v lasti Občine in v skladu s predpisi plačuje izdatke v zvezi
s službenimi potovanji.
2.5.4

Drugi odhodki v zvezi z delom občinske uprave, vzdrževanje objektov in naprav
ter nakup osnovnih sredstev

Na osnovi avtorskih pogodb Občina od zunanjih sodelavcev pridobiva avtorska poročanja o
dogodkih v občini ter avtorska dela za protokol (snemanje in vodenje prireditev). V letu 2009
je bil s pomočjo zunanjega strokovnjaka izdelan občinski program varnosti.
Na osnovi pogodb o delu Občina Sevnica plačuje organizacijo spremstva pri porokah, za
izvedbo ročnih vpisov v knjige zlatoporočencev, svetovanje ob izgradnji HE na Spodnji Savi,
nadzor pri investicijah, pridobiva nekatere študije in manjše idejne zasnove za prostorske
ureditve, plačuje organizacijo spremstva pri porokah, ipd.
Občina omogoča opravljanje obvezne delovne prakse študentom in dijakom ter jim v skladu
s predpisi zagotavlja nagrado za njihovo delo.

- 12 -

Občina skrbi za redno izobraževanje uslužbencev, sofinancira izobraževanje le-teh,
zagotavlja sredstva za plačilo notarskih in odvetniških storitev ter cenitev, ki so potrebne za
prodajo ali nakup nepremičnin za potrebe Občine.
V proračunu so zagotovljena tudi sredstva za stroške plačilnega prometa in bančne storitve
ter davčne postopke.
V letu 2009 je bil poravnan del dolga Zavodu za blagovne rezerve RS skladno s Pogodbo o
plačilu dolga po sodbi Okrožnega sodišča v Krškem z opr.št. PG 361/98 in sklepom
Občinskega sveta. Občina je v letu 2009 poravnala tudi predzadnji obrok dolga iz naslova
vzdrževanja nivojskih prehodov do Slovenskih železnic na podlagi sklenjene izvensodne
poravnave.
V letu 2009 je imela Občina Sevnica sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z
invalidskim podjetjem INDE d.o.o. Sevnica, saj mora Občina Sevnica izpolnjevati tudi
obveznosti iz naslova zaposlovanja invalidov – kvotni sistem.
Občina vzdržuje občinsko stavbo in skrbi za njeno postopno obnovo. Potrebno je poskrbeti
tudi za popravilo in vzdrževanje opreme v lasti Občine ter za vzdrževanje in nakup
računalniških programov in opreme. V letu je bilo izvedenih večino potrebnih nabav zaradi
potrebne posodobitve računalniške opreme (evidenca nepremičnin, računovodski program
za KŠTM, zamenjava serverja). Zamenjava druge opreme je bila izvedena v skladu z
načrtom nabav in obnove prostorov ter zamenjave oken.
2.5.5

Financiranje Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa

Dne 4.5.2009 je pričel z delovanjem Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju:
MI-SPO), ki izvaja inšpekcijsko nadzorstva nad izvajanjem in spoštovanjem občinskih
predpisov, naloge komunalnega nadzorstva ter naloge občinskega redarstva na področjih, ki
jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi
občin ustanoviteljic na tem področju.
Občina Sevnica skladno z odlokom o ustanovitvi in Dogovorom o medsebojnih pravicah,
obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij kot soustanoviteljica zagotavlja svoj delež
finančnih sredstev za delovanje MI-SPO (plače in materialni stroški). Na podlagi 26. člena
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl.US, 57/08), 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.
2.5.6

Proračunska rezerva ter splošna proračunska rezervacija

Občina skladno z 49. členom Zakona o javnih financah oblikuje rezervni sklad, ki je
namenjen financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nepredvidljivih
dogodkov med proračunskim letom v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne
nesreče.
Ker je avgustovsko neurje v letu 2005 v občini Sevnica napravilo katastrofalno škodo na
objektih cestne in vodovodne infrastrukture v lasti občine in objektih v lasti oseb zasebnega
prava, smo bili upravičeni tudi do državne pomoči. Na podlagi potrjenega sanacijskega
programa odprave posledic neurja iz leta 2005, je bilo Občini Sevnica v letu 2009 dodeljeno
1.201.000,00 EUR. Izvedeni so bili vsi postopki oddaje javnih naročil za gradbena dela, ki so
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bila dokončana do 30.10.2009. V ta namen je morala tudi Občina Sevnica zagotavljati 1,5%
lastnih sredstev proračunske rezerve prihodkov proračuna v letu 2009 v višini 154.907,00
EUR, ki smo jih koristili za sanacijo odprave posledic neurja iz leta 2005. Sanacijska dela so
se izvajala na podlagi zakonskih predpisov o oddaji del.
Splošna proračunska rezervacija je bila porabljena za financiranje brezplačnih avtobusnih
prevozov ter nepredvidenih izdatkov (razne sanacije, vodna povračila, prevozi).

2.6 ODDELEK ZA FINANCE
2.6.1

Strateški cilji delovanja oddelka za finance








2.6.2

Zakonita priprava proračuna
Zagotavljanje tekoče likvidnosti med letom
Spremljanje zakonskih sprememb s področja javnih financ
Transparentno predstavljanje in priprava poročil o izvrševanju proračuna
Zagotavljanje rednega revidiranja poslovanja
Skrb za informiranje o pripravi in izvrševanju finančnih načrtov posrednih in
neposrednih proračunskih uporabnikov
Zakonita priprava zaključnega računa proračuna

Proračun in njegovo izvrševanje

V letu 2009 je oddelek za finance opravljal naslednje naloge:
 priprava in razlaga občinskega proračuna, rebalansov in zaključnega računa,
 finančno poslovanje,
 blagajniško poslovanje,
 računovodstvo in knjigovodstvo,
 priprava premoženjske bilance proračuna in premoženjske bilance občine,
 sodelovanje z odborom za finance in proračun in z nadzornim odborom,
 načrtovanje in spremljanje prihodkov in porabe sredstev občinskega proračuna,
 opravljanje projektnega dela z oddelkom za družbene dejavnosti, oddelkom za
gospodarske dejavnosti ter oddelkom za okolje in prostor na področju planiranja
investicijskega razvoja, obračunavanja in pregledovanja začasnih in končnih
situacij, strokovne kontrole porabe finančnih sredstev za investicije in sodelovanja
pri nadzoru nad izvrševanjem programa investicij posameznih oddelkov,
 pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami
in znotraj njih ter pisno utemeljevanje,
 priprava gradiv, pojasnil in utemeljitev za potrebe zunanje revizije,
 priprava analiz, informacij, poročil in drugih gradiv s področja financ,
 zagotavljanje podatkov o vrednotenju premoženja občine in skrb za pravilno
evidentiranje premoženja,
 skrb za poseben finančni arhiv,
 spremljanje področne zakonodaje ter informiranje ostalih sodelavcev o
predvidenih novostih,
 vse navedene aktivnosti se brezplačno izvajajo tudi za Športno zvezo Sevnica,
Zvezo kulturnih društev Sevnica, JZ Knjižnico Sevnica ter Krajevne skupnosti
Blanca, Krmelj, Primož, Studenec, Šentjanž, Loka, Tržišče in Zabukovje.
PRIPRAVA PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2009
Oddelek za finance je pripravljavec dokumentov proračuna. Skrbimo za zakonitost
dokumentov, izvrševanje rokov ter spoštovanje določil proračunskega priročnika.
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IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
Oddelek za finance spremlja izvrševanje proračuna in o tem poroča vodjem oddelkov,
županu ter direktorju. Najmanj enkrat mesečno pripravimo poročilo o realizaciji, s katerim so
seznanjeni vsi skrbniki postavk oziroma projektov ter prej navedeno vodstvo uprave.
Občina Sevnica je zavezanka za DDV. Obračuni potekajo mesečno. V jeseni 2008 je bila
izdelana ekspertiza davčno svetovalne hiše glede možnosti odbitka DDV. Tako smo z
novembrom 2008 vzpostavili evidence ter pričeli z odbitkom DDV že s prvo fakturo izvajalca
izgradnje CČN Sevnica. Odbitek DDV je potekal zakonito in kontinuirano na dveh projektih,
kar je v reviziji ugotovila in potrdila tudi inšpektorica DURS.
Občina Sevnica vodi blagajniško poslovanje za potrebe kopirnih storitev za občane ter
plačevanja upravnih taks v upravnih postopkih.
V drugi polovici leta so se pričele aktivnosti glede sprememb sredstev v upravljanju ter
novosti pri DDV-ju, kjer smo računovodje in knjigovodje pridobljeno znanje na seminarjih
prenašali vodstvu in skrbnikom projektov.
PRIPRAVA REBALANSA V LETU 2009
Na podlagi nekaterih poslovnih dogodkov, ki jih ob pripravi proračuna 2009 v jeseni 2008 ni
bilo možno predvideti, smo pripravili rebalans. Oddelek za finance je predlagal možnosti
sprememb po posameznih postavkah in kontih ter izdelal gradivo rebalansov za sprejem na
sejah Občinskega sveta. V oddelku za finance smo pripravili tudi izhodišča za pripravo
rebalansov krajevnih skupnosti. V postopku sprejemanja smo tudi aktivno sodelovali z
delovnimi telesi Občinskega sveta v razlagi posameznih postavk.
PRIPRAVA POSLOVNEGA POROČILA ZA LETO 2009
Oddelek za finance je bil koordinator in nosilec priprave po posameznih oddelkih in vseh
dodatnih aktivnosti v letu 2009. Poročilo je sestavni del Zaključnega računa proračuna za
leto 2009.
PRIPRAVA POROČIL O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V
LETU 2009
Oddelek za finance je bil koordinator in nosilec priprave poročila o realizaciji finančnih
načrtov večine krajevnih skupnosti v občini Sevnica. V letu 2009 so krajevne skupnosti ob
navodilih in sodelovanju oddelka za finance pripravile celovito in z Zakonom o javnih
financah usklajeno poročilo o realizaciji finančnih načrtov. Poročila krajevnih skupnosti so
sestavni del Zaključnega računa proračuna.
2.6.3

Operativne naloge oddelka za finance

SPREMLJANJE REALIZACIJE PRORAČUNA
Oddelek je mesečno in po potrebi pripravljal poročila o realizaciji prihodkov in odhodkov
proračuna ter o doseženih rezultatih in o odstopanjih obveščal vodstvo. Predlagal je ukrepe
pri realizaciji proračuna. Posamezne oddelke je sprotno seznanjal s porabo sredstev na
posameznih postavkah in skrbel za pravilno porabo sredstev proračuna. Navedene
aktivnosti se ne morejo številčno ovrednotiti, saj potekajo ves čas.
NAČRTOVANJE LIKVIDNOSTI OBČINSKEGA PRORAČUNA
V letu 2009 je bilo vknjiženih 1936 odredb in 3574 prejetih faktur, 181 faktur pa je bilo izdanih.
Odredbe in fakture so se razporedile po dejavnostih glede na postavke proračuna, in sicer v
22 različnih dejavnosti. Razporejene so bile tudi glede na valuto plačila.
Med usklajevanje dnevne likvidnosti sodi tudi priprava kompenzacijskih pogodb,
asignacijskih in cesijskih pogodb in njihova izpeljava preko transakcijskega računa.
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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 le ti po zakonu o javnih financah dolžni posredovati do
31.03. 2009. Na oddelku smo njihove premoženjske bilance pregledali in uredili v skladu
z navodili. Premoženjsko bilanco Občine Sevnica smo v zakonitem roku posredovali na
Ministrstvo za finance. V letu 2009 smo imeli precej težav z usklajevanjem terjatev in
obveznosti med občino ter posrednimi porabniki na ravni občin ter države in s tem so bile
povezane tudi težave pri pobotih na vseh treh ravneh premoženjske bilance.
DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE
Občina Sevnica se je v letu 2009 zadolžila skladno z Odlokom o proračunu oziroma
rebalansu za leto 2009. Oddelek za finance je izvedel postopek zadolževanja skladno z
določbami Zakona o financiranju občin 1A ter Pravilnika o zadolževanju občin. Potrebno
je bilo pridobiti predhodno soglasje Ministrstva za finance, na osnovi katerega smo pričeli
iskat ponudbe. Po pregledu in tehtanju ponudb ter dodatnih pogajanjih smo se odločili
podpisati pogodbo z banko Unicredit bank.
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 2009 je bilo kar
nekaj likvidnostnih težav predvsem na podlagi zakasnelih izplačilo sofinancerskih sredstev
MOP in kohezijskega sklada za project CČN Sevnica, zato smo se večkrat likvidnostno
zadolževali. Sicer pa za vsako proračunsko leto posebej z banko sklenemo konkurenčno
(zbiranje ponudb) pogodbo za revolving sredstva, v primeru potreb po tovrstnih sredstvih.
OSTALO
Oddelek je opravljal tudi druge naloge. To so predvsem:
 odgovori na dopise raznih vsebin Ministrstva za finance in drugih ministrstev,
bank ter ostalih institucij;
 izpolnjevanje statističnih podatkov;
 izračunavanje obresti za različne potrebe;
 mesečno poročanje Ministrstvu za finance;
 sodelovanje s programerji pri iskanju novih programskih rešitev v aplikaciji;
 spremljanje zakonodaje;
 pomoč javnim zavodom pri knjiženju ter pripravi dokumentov;
 pomoč JZ KŠTM pri sanaciji poslovnih težav;
 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 se mesečno poroča o izvrševanju
proračuna, za kar je potrebno predhodno zagotoviti konsolidirane podatke, zato se ročno knjiži
realizacija krajevnih skupnosti.
V računovodstvu vodimo evidenco prehodnih računov komunalnega prispevka, komunalnih
taks, nadomestila za degradacijo in uzurpacijo zemljišč, evidenco plačila oskrbnin in
preživnin v zavodih.
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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, a neplačanih terjatev,
 obračunavanje anuitet za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu in
izterjava, izračuni za predčasne odkupe,
 obračuni zamudnih obresti.
Ob zaključku poslovnega leta 2009 smo posebej uskladili obveznosti in terjatve proračuna s
prejemniki sredstev iz javnih financ, kot so osnovne šole, vrtci, knjižnica, Center za socialno
delo, Zdravstveni dom in Lekarna. Uskladili smo tudi stanje sredstev danih v upravljanje
posrednim proračunskim uporabnikom, med letom pa smo sodelovali pri pripravi pogodb o
prenosu upravljanja.
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.
2.6.4

Ocena uresničitve strateških ciljev na letni ravni











Zakonita priprava proračuna
CILJ JE DOSEŽEN – proračun za leto 2009 je bil sprejet na seji Občinskega sveta
in objavljen v Uradnem listu RS ter pričel veljati pred pričetkom leta 2009.
Zagotavljanje tekoče likvidnosti med letom
CILJ NI DOSEŽEN – zaradi pravilnega načrtovanja proračuna in priprave mesečnih
likvidnostnih načrtov ob pripravi proračuna nebi smelo biti težav. Žal pa Ministrstvo
za okolje in prostor ter SVLR – kohezijski sklad nista izplačevala sredstev za project
CČN skladno s pogodbo (na dan valute), zato so se pojavljale likvidnostne težave.
Presežkov likvidnostnih sredstev v letu 2009 nismo imeli.
Spremljanje zakonskih sprememb s področja javnih financ
CILJ JE DOSEŽEN – v začetku leta 2009 smo pridobili eno uslužbenko, kar je
povečalo učinkovitost oddelka na tem področju.
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, so bila
izdelana skladno s predpisanimi metodologijami ter klasifikacijami in oddana ter
obravnavana pravočasno.
Zagotavljanje rednega revidiranja poslovanja
CILJ NI DOSEŽEN – Občina Sevnica v letu 2009 ni izvedla zunanje revizije.
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 2009 smo pripravili zaključni račun leta 2008, ga do
konca februarja oddali na AJPES ter v zakonitem roku predložili Občinskemu svetu.
Dokumente so predhodno pregledali Nadzorni odbor, Odbor za finance ter vsa
delovna telesa občinskega sveta.
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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 izvajala prijave in zagotavljala kritje prispevka Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije za osnovno zdravstveno zavarovanje naših občanov, ki niso imeli niti lastnih
dohodkov (ali lastnih sredstev) niti niso mogli pridobiti statusa zavarovanca iz drugega
naslova. Takšnih občanov je bilo povprečno mesečno 485. Obveznost plačila prispevkov
izhaja iz določil zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (15. člen točka
21). Po določilih Zakona je morala občina plačevati osnovno zdravstveno zavarovanje tudi za
študente, ki so dopolnili 26. leto starosti, niso presegali prihodkovnega in premoženjskega
cenzusa in so imeli status študenta.
V bolnišnici Brežice so v letu 2009 izvedli adaptacijo ginekološko-porodnega oddelka in sicer
ambulante za nosečnice ter obnovo porodne sobe in sanitarij, za katera so bila namenjena
proračunska sredstva občin iz Posavja.
2.7.2 Šport
Občina je skladno s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti
Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, zavodu nakazala sredstva za
izvajanje nalog vezanih na področje športa.
Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalcev letnega programa športa smo sofinancirali
športne klube in društva. Pogodbe smo sklenili s 25 izvajalci na podlagi Pravilnika za
vrednotenje športnih programov v Občini Sevnica. Večina izvajalcev je izpolnila obveznosti iz
sklenjene pogodbe.
Občina Sevnica je v letu 2007 z Župnijo Sevnica sklenila kupno pogodbo za zemljišče za
gradnjo stadiona v Sevnici, s katerimi se je dogovorila višina kupnine v znesku 157.196,00
EUR, ki se plača v treh obrokih. V letu 2008 bi morali plačati kupnino v višini 66.079,00 EUR,
vendar se je dogovorilo plačilo kupnine le v polovični vrednosti. Zato je bil v letu 2009 plačan
znesek, ki je obsegal zadnji obrok plačila ter polovični obrok iz leta 2008. Tako ima občina na
voljo zemljišča za pričetek izvedbe atletskih objektov pri bazenu.
Ob telovadnici OŠ Krmelj se je izgradil prizidek za potrebe borilnih športov. Investitor
izgradnje je bil Judo klub Olimpija Krmelj, ki je objekt zgradil tudi s pomočjo sredstev,
pridobljenih iz javnih razpisov (Ministrstvo za šolstvo in šport, Fundacija za šport). Dela so
bila zaključena v letu 2008, vendar so ostale še neporavnane obveznosti v razliki 39.805
EUR.
Občina Sevnica je pristopila k reševanju problematike OŠ Šentjanž. V letu 2007 je bil s strani
podjetja Sava projekt izdelan idejni projekt za celostno rešitev šolskih objektov in športnih
površin pri OŠ Šentjanž, skladno z normativi za področje osnovnega šolstva.
Za potrebe izgradnje nove telovadnice OŠ Milana Majcna Šentjanž je bilo potrebno dokupiti
zemljišče, ker obstoječa površina ni omogočala postavitve objekta po predpisanih normativih
za telovadnice osnovnih šol.
V letu 2009 smo z lastnikom zemljišča sklenili kupoprodajno pogodbo, ki predvideva plačilo v
štirih obrokih. Prva dva obroka v skupnem znesku 24.500 EUR sta bila plačana v letu 2009,
druga polovica sredstev pa bo nakazana po odstranitvi kozolca.
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2.7.3

Kultura

Občina je skladno s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti
Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, zavodu nakazala sredstva za
izvajanje nalog vezanih na področje kulture.
Za izvedbo prireditev, ki so v javnem interesu, so bila sredstva nakazana tudi Javnemu
skladu RS za kulturne dejavnosti Območni izpostavi Sevnica ter godbi Sevnica, ki je prav
tako organizator nekaterih pomembnih prireditev v občini.
Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti Območni izpostavi Sevnica so se namenila tudi
posebna sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov, vezanih na njegovo
delovanje, skladno s pogodbo, ki jo je občina podpisala z Javnim skladom RS za kulturne
dejavnosti.
Občina je kot ustanoviteljica javnega zavoda Knjižnica Sevnica, skladno s sprejetim
finančnim načrtom in sklenjeno pogodbo, zagotavljala sredstva za stroške dela zaposlenih,
davke in prispevke, materialne in nematerialne stroške ter namenska sredstva za nabavo
knjižničnega gradiva. Prav tako pa so bila Knjižnici Sevnica dodeljena tudi sredstva za
investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme. Ta sredstva je Knjižnica uporabila za nakup
računalniške opreme za novo knjižnico v Sevnici ter računalniško opremo za novo
direktorico, ki je začela delo opravljati v mesecu juliju.
Občina Sevnica je skupaj s KŠTM v mesecu maju prijavila na javni razpis Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti projekt ureditve grajske galerije in v mesecu juniju pridobila sklep o
dodelitvi sredstev 1.200,00 EUR. Študentski klub Sevnica je na osnovi sklenjene pogodbe
prispeval 1.000,00 EUR, KŠTM pa 1.500,00 EUR. Investicija je bila zaključena v mesecu
avgustu, celotna vrednost pa je znašala 6.073,00 EUR.
Občina Sevnica je prav tako prijavila projekt obnove JSKD Sevnica (zamenjava oken in vrat)
na Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. V mesecu juniju smo pridobili sklep o dodelitvi
sredstev 1.200,00 EUR. Investicija je zaključena. Vrednost celotne investicije je znašala
3.939,14 EUR.
Občina Sevnica je v letu 2008 uredila pot ter samo najdišče na Ajdovskem gradcu. V letu
2009 smo namenili sredstva za odkup zemljišča na samem najdišču. Z lastnikom poti je bila
sklenjena služnostna pogodba ter izplačana enkratna odškodnina. Z drugim lastnikom, ki ima
v lasti del najdišča, nismo prišli do skupnega dogovora. Predlagana mu je bila služnostna
pogodba ali prodajna pogodba, kjer bi se na občino vknjižila lastninska pravica v deležu,
vendar je vse možnosti zavrnil.
Občina Sevnica je na Javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju kulture (JPR25OB-2009), ki se bodo začele izvajati leta 2010 in bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva
za kulturo prijavila dokončanje investicije na Večnamenskem objektu v Zabukovju.
Občina Sevnica je kandidirala na zgoraj navedeni razpis z operacijo »Gradbena dela in
nabava opreme za večnamenski objekt v Zabukovju – kulturna dvorana«. V skladu s
priloženo investicijsko dokumentacijo je žela Občina Sevnica iz Javnega razpisa za izbiro
občinskih investicij na področju kulture (JPR25-OB-2009), pridobiti 69.478,58 €, kar je
predstavljalo 80 % delež investicije brez DDV. Celotna vrednost investicije je bila ocenjena
na 104.219,46 € z DDV. Vloga na razpis je bila popolna, toda drugi projekti drugih občin so
dosegli večje število točk in ker so bila sredstva omejena, nismo dobili pozitivno rešene
vloge.
Sredstva v višini 35.000,00 EUR za Večnamenski dom Zabukovje (proračunska postavka
18415 – Gradnja večnamenskih domov, konto 420401 – Večnamenski dom Zabukovje), ki so

- 19 -

bila planirana v odloku proračuna Občine Sevnica za leto 2009 se prenesejo v proračun
Občine Sevnica za leto 2010. S temi sredstvi se bo na novo izgrajenem Večnamenskem
domu Zabukovje izvedla fasada, ki je nujno potrebna, zaradi zaščite zunanjih sten objekta, ki
so zelo izpostavljene zunanjih vplivom (temperaturna razlika). Poleg tega se bodo z izvedbo
fasade znižali tudi stroški vzdrževanja objekta (ogrevanje ter temperiranja objekta).
Občina Sevnica je preko javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja kulture
zagotovila sredstva za društva s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti. S 25 vlagatelji je
bila tako sklenjena pogodba v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za vrednotenje
kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica. Z
izbranimi izvajalci so bile sklenjene pogodbe, sredstva so se nakazovala po dvanajstinah.
Večina izvajalcev je svoje obveznosti iz pogodbe izpolnila, sredstva, ki so ostala pa bodo
prenesena v razpis za leto 2010.
Občina Sevnica je v mesecu maju objavila razpis za obnovo kulturnih spomenikov. Na razpis
so se prijavili 4 vlagatelji, z dvema je občina sklenila pogodbe v skladu Pravilnikom 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.
2.7.4

Predšolska vzgoja

VRTEC CICIBAN
Izgradnja Vrtca Ciciban Sevnica poteka v dveh fazah, sprva se je izvedla rušitev enote Pika
nogavička (spodnji del vrtca) in izgradnja novega dela vrtca na tej lokaciji, sledi selitev otrok
v novozgrajeni del, nato pa rušitev enote Pikapolonica in izgradnja drugega dela vrtca.
Novogradnja bo v izmeri 1.969 m2 za potrebe 14 igralnic (6 oddelkov vrtca za 1.
starostno obdobje in 8 oddelkov vrtca za 2. starostno obdobje) in uprave, namen je
obdržati v obstoječem stanju kuhinjo in klet; tako da bo skupna izmera po investiciji
znašala 2.421 m2. Skupna vrednost investicije znaša 3.455.432 EUR in je sofinancirana s
sredstvi Občine Sevnica ter Ministrstva za šolstvo in šport. S strani MŠŠ bo Občina od leta
2008 do 2011 prejela 1.125.284,00 EUR.
Z izbranim podjetjem Gradis d.d. iz Celja je bila dne 21.10.2008 podpisana Pogodba za
adaptacijo in dozidavi Vrtca Ciciban Sevnica. Investicija se je v mesecu oktobru 2008 tudi
pričela izvajati na terenu.
Zaradi uskladitve starih delov objekta z novimi se je pokazal odmik od osnovnega projekta v
manjših delih, in sicer v lokaciji dostopne poti do vrtca, izgradnji začasne kotlovnice, ureditvi
dostopa do pralnice ter prestavitvi lokacije glavnega razdelilca elektroinstalacij in s tem
preureditev elektro in strojnih instalacij za izvedbo I. faze. Zaradi tega, ker je bilo v času
izgradnje potrebno zagotoviti faznost gradnje, je bilo potrebno dopolniti projektno
dokumentacijo v tej smeri, da bodo dela zaključena v prvi fazi in da bo za izvedeno prvo
fazo, ki obsega izgradnjo polovice prostorov pridobljeno uporabno dovoljenje.
Gradnja Vrtca Sevnica zaradi poslovnih težav izvajalca ni ogrožena, vsekakor pa prispeva k
temu, da gradnja poteka počasneje kot bi morala. Za podizvajalce podjetja Gradis d.d. se
sklepajo odkupi terjatev, kar pomeni, da bodo podizvajalci poplačani direktno iz Proračuna
Občine Sevnica skladno s finančnim planom, ki je bil sklenjen v gradbeni pogodbi med
Gradisom d.d. in Občino Sevnica.
V kolikor bo izvajalec izpolnil predvidene roke bo investitor do 20.03.2010 pri UE Sevnica
vložil zahtevo za tehnični pregled I.faze. Od ugotovitev komisije za tehnični pregled, oziroma
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ugotovitve morebitnih pomanjkljivosti, je odvisen rok za pridobitev uporabnega dovoljenja za
I. fazo.
V prvi polovici leta 2009 je bil zaključen javni razpis za nakup opreme za celotni vrtec, katere
vrednost znaša 237.598,08 EUR, izbran pa je bil ponudnik GONZAGA-PRO d.o.o.
Na področju predšolske vzgoje se je največ sredstev namenilo javnim zavodom, ki izvajajo
programe predšolske vzgoje, za kritje razlike med ceno programov in plačilom staršev. Ta
sredstva so bila namenjena za stroške dela, stroške materiala in storitev ter za stroške živil
za otroke.
Poleg teh sredstev pa so bila javnim zavodom nakazana sredstva, ki niso zajeta v ceni
programov. Sredstva smo namenili :
 za bolnišnični oddelek vrtca v Bolnišnici Brežice ,
 za stroške mobilne službe (zaposlena 1 specialna pedagoginja),
 za logopedski oddelek, ki je deloval v Vrtcu Ciciban Sevnica (zaposlena 1
logopedinja),
 za delavce zaposlene nad normativi,
 za sejnine ( za predstavnike zaposlenih in predstavnike staršev ), za delo
sindikalnega zaupnika, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne
pomoči, plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov)
Zagotovili smo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V Vrtcu Ciciban
Sevnica so preplastili igrišče v enoti Kekec. V vrtcu Krmelj so bila sredstva namenjena
ureditvi igrišča, nakupu lesene mize s klopmi ter nakupu večnamenskega otroškega igrala. V
prostorih VVE pri OŠ Šentjanž so bila zamenjana okna in vhodna vrata ter nabavljene
podloge za otroško igrišče.
Pri OŠ Blanca je bil v septembru odprt nov oddelek vrtca za drugo starostno obdobje, zato
smo namenili sredstva za ureditev prostora in nakup opreme.
V mesecu septembru pa je bil odprt tudi nov oddelek za drugo starostno obdobje v VVE pri
OŠ Krmelj ( v stari šoli). Občina je dala sredstva za preureditev in ureditev prostorov ter za
nakup opreme.
2.7.5 18415 – Gradnja večnamenskih domov, konto 420401 Večnamenski dom
Zabukovje
Občina Sevnica je na Javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju kulture (JPR25OB-2009), ki se bodo začele izvajati leta 2010 in bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva
za kulturo prijavila dokončanje investicije na Večnamenskem objektu v Zabukovju.
Občina Sevnica je kandidirala na zgoraj navedeni razpis z operacijo »Gradbena dela in
nabava opreme za večnamenski objekt v Zabukovju – kulturna dvorana«. V skladu s
priloženo investicijsko dokumentacijo je žela Občina Sevnica iz Javnega razpisa za izbiro
občinskih investicij na področju kulture (JPR25-OB-2009), pridobiti 69.478,58 €, kar je
predstavljalo 80 % delež investicije brez DDV. Celotna vrednost investicije je bila ocenjena
na 104.219,46 € z DDV. Vloga na razpis je bila popolna, toda drugi projekti drugih občin so
dosegli večje število točk in ker so bila sredstva omejena, nismo dobili pozitivno rešene
vloge.
Sredstva v višini 35.000,00 EUR za Večnamenski dom Zabukovje (proračunska postavka
18415 – Gradnja večnamenskih domov, konto 420401 – Večnamenski dom Zabukovje), ki so
bila planirana odloku proračuna Občine Sevnica za leto 2009 se prenesejo v proračun
Občine Sevnica za leto 2010. S temi sredstvi se bo na novo izgrajenem Večnamenskem
domu Zabukovje izvedla fasada, ki je nujno potrebna, zaradi zaščite zunanjih sten objekta, ki
so zelo izpostavljene zunanjih vplivom (temperaturna razlika). Poleg tega se bodo z izvedbo
fasade znižali tudi stroški vzdrževanja objekta (ogrevanje ter temperiranja objekta).
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2.7.6

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 ter sredstva za dodatne programe šol (varstvo vozačev, sofinanciranje kuharice za
pripravo toplih malic in kosil učence, sofinanciranje tekmovanj učencev v znanju).
Kot ustanoviteljica Glasbene šole Sevnica smo namenili sredstva za: stalne materialne
stroške, del za splošne (programske) materialne stroške, za izobraževanje ter za prehrano
zaposlenih, tekoče vzdrževanje šolskega prostora in opreme.
Občina je dolžna zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol. Zato smo v
letu 2009 pristopili k izdelavi energetskih pregledov za javne objekte, katere ustanoviteljica je
občina. Energetski pregledi so bili narejeni za naslednje osnovne šole: OŠ Sava Kladnika
Sevnica, OŠ Boštanj, OŠ Šentjanž in OŠ Krmelj. Namen energetskih pregledov je, da se
pregleda stanje objekta in glavni uporabniki energije, pregledajo možni ukrepi učinkovite rabe
energije, oceni energetsko učinkovitost predlaganih ukrepov in da se izdela povzetek za
poslovno odločanje. Energetski pregled je osnova za prijavo na razpis obnove javnih
objektov v smislu učinkovite rabe energije, pripomore pa tudi k boljšemu planiranju
investicijskega vzdrževanja objektov.
Na podlagi pridobljene Statične presoje Glasbene šole Sevnica smo v letu 2009 namenili
sredstva za investicijsko vzdrževanje Glasbene šole in sicer za sanacijo stropa zbornice in
pisarne.
V OŠ Sava Kladnika Sevnica smo financirali zamenjavo oken, sanacijo sanitarij v kleti in ob
telovadnici ter namenili sredstva za nakup računovodskih programov, kombiniranega vozila,
plinskega kotla v kuhinji in kotla za centralno ogrevanje. V eni od učilnic je bila izvedena
zamenjava talne površine, nabavljeno pa je bilo tudi novo pohištvo za jedilnico. V
Podružnični šoli Loka je bil zamenjan kotel za centralno ogrevanje ter parket v telovadnici.
V OŠ Milana Majcna Šentjanž smo v skladu z idejno zasnovo, ki je bila narejena v letu 2007
nadaljevali z zamenjavo oken na šolski stavbi.
V OŠ Tržišče smo namenili sredstva za nabavo fotokopirnega stroja in pohištva za eno od
učilnic.
V OŠ Krmelj so bila sredstva namenjena za menjavo črpalke in obnovo centralne napeljave
ter nakup fotokopirnega stroja.
V OŠ Ane Gale Sevnica smo obnovili kuhinjo z WC-jem.
V OŠ Boštanj je bila v namen pridobitve primernega prostora za 1. razred devetletke
izvedena preureditev učilnice, popravljena pa je bila tudi varnostna razsvetljava ter nabavljen
nov fotokopirni stroj.
V OŠ Blanca je bila prav tako popravljena varnostna razsvetljava ter nabavljen nov
fotokopirno stroj.
Občina Sevnica je sofinancirala tudi del materialnih stroškov poletne šole v naravi vsem
učencem 5. razredov devetletke. Subvencija je znašala 81,40 EUR/učenca.
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V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli so se zagotavljali brezplačni prevozi učencem 7
osnovnih šol (cca. 720 otrok) iz občine Sevnica, katerih stalno prebivališče je oddaljeno od
šole več kot štiri kilometre oz. je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Večina prevozov se
je izvajala kot poseben linijski prevoz – na osnovi pogodbe z Izletnikom Celje d.d., ki je bil
izbran preko javnega razpisa. Dogovore o prevozu otrok smo imeli sklenjene še z: OŠ
Milana Majcna Šentjanž; OŠ Blanca; OŠ Tržišče; OŠ Boštanj; OŠ Krmelj, OŠ dr. Mihajla
Rostoharja Krško ter s posameznimi starši otrok s posebnimi potrebami.
Občina Sevnica je v letu 2008 na podlagi javnega natečaja za izbiro najprimernejše
arhitekturne rešitve in zasnove novega šolskega objekta OŠ Tržišče izbrala projektanta podjetje Arhe d.o.o. V začetku leta 2009 smo sklenili pogodbo s projektantom za pripravo
celotne projektne dokumentacije. Na usklajevalnih sestankih smo izpostavili določene
probleme in jih reševali, tako da je bil idejni projekt potrjen v mesecu aprilu. Skladno s
pogodbo je bila projektna dokumentacija za pripravo PGD pripravljena do meseca
septembra. V mesecu oktobru je bila opravljena tudi revizija projekta, v mesecu decembru pa
je občina podala vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Občina Sevnica je na podlagi statičnega poročila za OŠ Studenec že v letu 2007 pristopila k
izdelavi idejnih variant ureditve prostorskih pogojev za OŠ Studenec. V letu 2008 je bila
podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije s podjetjem AR Projekt iz Sevnice
za izdelavo projektne dokumentacije za delno odstranitev, rekonstrukcijo, ter dozidavo
podružnične šole Studenec. Projektant je ugotovil, da je postopek saniranja obstoječega dela
cenovno neugoden zato se je občina odločila, da se predvidi novogradnja šole.
V letu 2008 je Občina Sevnica naročila Statično presojo Glasbene šole Sevnica. V mesecu
novembru je bilo s strani izvajalca IRMA d.o.o. statično poročilo pripravljeno, plačano pa je
bilo v letu 2009.
Mladina:
Občina je skladno s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti
Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, zavodu nakazala sredstva za
izvajanje nalog vezanih na področje mladinskih dejavnosti.
Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za
mlade v občini Sevnica je bil tudi v letu 2009 razpisan javni razpis za društva in organizacije,
ki delujejo na področju mladinskih dejavnosti. S petimi vlagatelji je bila podpisana pogodba o
sofinanciranju. Vsi izvajalci so izvedli programe in izpolnili vse pogodbene obveznosti.
2.7.7

Socialna varnost

Največ sredstev, nakazanih iz proračuna za socialo, je bilo namenjenih za plačilo oz.
doplačilo oskrbnih stroškov naših občanov, nameščenih v domovih za starejše, v posebnih
socialno varstvenih zavodih ter v varstveno delovnih centrih. V povprečju se je mesečno
doplačevala ali plačevala oskrbo v celoti za povprečno 87 občanov na mesec.
Na podlagi 99. člena zakona o socialnem varstvu je bila občina dolžna sofinancirati tudi
pravice družinskega pomočnika, kateremu pripada delno plačilo za izgubljeni dohodek v
višini minimalne plače. se dodatek za tujo nego in pomoč oz dodatek za pomoč in postrežbo
( ki je do tedaj po veljavni zakonodaji miroval) nameni občini, ki je pristojna za financiranje
pravice družinskega pomočnika.
Ker je v letu 2007 prišlo do spremembe zakonodaje na tem področju (dodatek za tujo nego in
pomoč oz dodatek za pomoč in postrežbo , ki je do tedaj po veljavni zakonodaji miroval, se
nameni občini, ki je pristojna za financiranje pravice družinskega pomočnika, prav tako pa se
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pravice družinskega pomočnika dodatno financirajo s sredstvi invalidne osebe in s sredstvi v
višini prispevka zavezancev), se nam je število obstoječih družinskih pomočnikom bistveno
zmanjšalo, zelo malo pa je tudi novih. V letu 2009 jih je bilo povprečno 12.

Občina je dolžna zagotavljati mrežo javne službe pomoč družini na domu. Strokovno
pripravo, vodenje in koordinacijo ter neposredno socialno oskrbo je na podlagi sklenjene
pogodbe, izvajal Center za socialno delo Sevnica,za kar smo mu pokrivali stroške, vezane
na to storitev (v skladu s predpisano metodologijo). Neposredno oskrbo smo upravičencem
zagotavljali s 6 oskrbovalkami. Skupaj z delavko, ki vodi in koordinira storitev smo poskušali
predstaviti storitev čim širšemu krogu ljudi , ki jim je ta storitev namenjena. In sicer preko
društev upokojencev, Zdravstvenega doma in patronažne službe, preko krajevnih skupnosti
in še nekaterih drugih društev. Število uporabnikov se je v zadnjem letu povečalo iz 40 na
povprečno 60. 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 proipravljenega obroka): 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 zelo zasedeni in veliko dražji tako za uporabnike kot za
občino.
Del sredstev se je namenilo tudi za subvencioniranje stanarin (v skladu s stanovanjskim
zakonom v povprečju mesečno 49 družinam oz. posameznikom), 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, ki bi te stroške lahko poravnali) ter za sofinanciranje programov
društev s področja zdravstva in sociale (v skladu z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi).
Sredstva so bila preko javnega razpisa dodeljena 22 društvom s področja zdravstva in
sociale, razdelitev sredstev pa se je izvedla na osnovi Pravilnika o kriterijih in merilih za
sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica.
Namenska sredstva so bila dodeljena tudi Območni organizaciji Rdečega križa Sevnica za
plačo sekretarke ( delno ), pokrivanje dela materialnih stroškov ter za sofinanciranje izvedbe
raznih programov.
Na področje sociale sodi tudi izvajanje javnih del (pomoč na domu in druga javna dela na
področju družbenih dejavnosti). Za vse zaposlene na javnih delih je Občina Sevnica kot
naročnica krila stroške izhodiščnih plač v višini 40 % po Splošni kolektivni pogodbi za
negospodarstvo in del materialnih stroškov. Javna dela so se izvajala: v Vrtcu Ciciban
Sevnica (2 delavki) na javnem delu »Pomoč pri vzgojno varstvenem delu«, v Društvu Ozara
Slovenija (1 delavec) na javnem delu »Podpora ljudem s težavami v duševnem zdravju« in v
OŠ Ana Gale Sevnica za program »Pomoč otroku s posttravmatsko motnjo).
Oddelek za družbene dejavnosti zasleduje nacionalne cilje po posameznih področjih,
upošteva specifiko lokalnega prebivalstva in upošteva vso zakonodajo s posameznih
področij.
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2.8 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
2.8.1

Vodooskrba

Cilji: Na področju vodooskrbe je glavni cilj priključitev čim več občanov na območju občine
Sevnica na javni vodovodni sistem.
V letu 2009 so bili na področju vodooskrbe v občini Sevnica, zgrajeni oz. sanirani naslednji
odseki vodovodov:
1. VODOVOD PRIMOŽ v sklopu povezovanja desni breg reke Save
Projektna dokumentacija: Ureditev vodovodov v občini Sevnica za sklop št. 2: Vodovod
Primož
Vrednost projekta: 629.464,75 EUR
Vir financiranja: Občina Sevnica, EU sredstva
2. VODOVOD ŠENTJANŽ – OSREŠKI VRH – LESKOVEC v sklopu povezovanja desni
breg reke Save
Projektna dokumentacija: Ureditev vodovodov v občini Sevnica za sklop št. 3: Vodovod
Šentjanž – Osreški vrh - Leskovec
Vrednost projekta: 810.267,98 EUR
Vir financiranja: Občina Sevnica, EU sredstva
V celotnem projektu (Studenec – Primož – Tržišče – Krmelj - -Šentjanž se je tako
povezalo cca. 40 . km primarnih in sekundarnih vodov.
3. VODOVOD LISCA – SEVNICA (odsek Pecelj – Taborniška ulica)
Dokončno se je obnovil vodovod na omenjeni relaciji in s tem tudi dokončno zamenjavo
azbestnih cevi. Vrednost projekta: 280.000,00 EUR
Vir financiranja: Občina Sevnica, Komunala Sevnica, Zavarovalnica Triglav, Nivo d.d. (v
sklopu ČN Sevnica)
4. VODOVOD CEROV BREG
Vodovod Cerov breg se je priključil na obstoječi vodovod Primož. Za projekt je bilo
potrebno položiti 1.850 m vodovoda. Vrednost projekta: 32.000 EUR
Vir financiranja: Občina Sevnica / KS Boštanj
5. VODOVOD OSREDEK PRI STUDENCU
Vodovod se je priključil na obstoječi vodovodni sistem Primož. Na novo je bilo zgrajeno
2.400 m vodovoda. Vrednost projekta: 40.000,00 EUR.
Vir financiranja: Občina Sevnica / KS Studenec.
6. VODOHRAN VRH pri BOŠTANJU
Na novo se je renoviral oziroma povečal vodohran na Vrhu. Vrednost projekta: 15.000,00
EUR . Vir financiranja: Občina Sevnica / KS Boštanj.
7. VODOVOD GUNTE – LISIČJE JAME
Položeno je bilo 1.300 m novega vodovodnega sistema, ki je povezan na sistem Gunte
oziroma Jablanica. Vrednost projekta: 22.650,00 EUR
Vir financiranja: Občina Sevnica / KS Boštanj
8. VODOVOD CEROVEC
Uredilo se je novo prečrpališče in del trase vodovoda v vrednosti: 60.000 EUR
Vir financiranja: Občina Sevnica
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Uresničitev ciljev: V preteklem letu uresničili vse projekte, katere smo planirali, zaključen je
bil tudi velik projekt – primarni vodovod na desnem bregu reke Save. V mest Sevnica smo v
preteklem letu dokončno dosegli, da v vodovodnem sistemu ne uporabljamo več azbestnih
cevi.
2.8.2

Gradnja kanalizacij

Cilji: Na osnovi študije o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda iz leta 2003,
Občina vsako leto planira del sredstev za izvedbo kanalizacijskih sistemov in pripadajočih
čistilnih naprav.
1. Kanalizacija Radna:
V letu 2009 je bilo v sklopu urejanja HE Blanca (rekonstrukcija priključka LC Radna –
Lukovec in iztoka Konjščanskega potoka) izveden del sekundarnega kanalizacijskega
sistema v dolžini približno 130 m z navezavo na črpališče Č3 projekta CČN Sevnica.
Kanalizacijski sistem je bil zgrajen z namenom, da bo kasneje možno priključiti kar največ
objektov na kanalizacijski sistem, brez ponovnih posegov v rekonstruiran del ceste.
2. Kanalizacija in SČN Dolnje Brezovo:
V letu 2009 je bil na osnovi Sklepa Vlade predviden podpis pogodbe o sofinanciranju
projekta SČN Dolnje Brezovo med Občino Sevnica in Ministrstvom za okolje in prostor. Do
podpisa v letu 2009 ni prišlo, zato se investicija premakne v leto 2010 v kolikor bo podpisana
omenjena pogodba.
3. Kanalizacija in CČN Sevnica:
Občina Sevnica je leta 2007 podpisala pogodbo s podjetjem Nivo d.d. Celje za izgradnjo
Čistilne naprave in kanalizacijskega sistema Sevnica. Dela na projektu so v zaključni fazi.
Čistilna naprava na Logu je sredi meseca septembra 2009 začela z enoletnim poskusnim
delovanjem. V mesecu septembru 2009 je bil uspešno izveden tehnični pregled za prve tri
faze gradnje. Prva faza obsega čistilno napravo. Druga faza obsega izgradnjo primarnega
kolektorja A, ki poteka od čistilne naprave na Logu in s tlačnim vodom prečka reko Savo
nasproti Florjanskega potoka in se nadaljuje ob reki Savi do brvi Radna. V okviru tretje faze
pa sta bila zgrajena kolektorja A1 (Florjanska ulica) in A2 (Drožanjska ulica) ter dva
razbremenilnika dežnih. V zaključni fazi so tudi dela na četrti in peti fazi. Na peti fazi je bil
zgrajen primarni kolektor B, ki poteka od brvi Radna do Boštanja, štirje razbremenilni bazeni
dežnih voda, ter dve črpališči, izvesti pa je potrebno še zaključna dela okoli objektov. Na fazi
štiri je bil zgrajen kolektor A od brvi Radna do krožišča Šmarje, sekundarni kolektor A5 od
stavbe Elektro pri podjetju Stilles do cestnega mostu čez Savo, ter dva razbremenilna
bazena dežnih voda. V letu 2010 pa bodo izvedena še dela kolektorju A3, ki se nahaja na
Planinski ulici. Dela na projektu Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica bodo v
celoti zaključena do 30.04.2010.
Uresničitev ciljev: V sklopu kanalizacijskega sistema in CČN Sevnica se zaključujejo dela na
glavnem projektu, postopno pa se priključujejo tudi uporabniki preko sekundarnih
kanalizacijskih sistemov.
2.8.3

Urejanje prostora

Cilji: temeljni cilji prostorskega razvoja in urejanja prostora Občine Sevnica so:

racionalen in učinkovit prostorski razvoj;

razvoj naselja Sevnica kot pomembnega regijskega, občinskega, upravnega,
kulturnega in zaposlitvenega središča;

kvaliteten razvoj urbanih in podeželskih naselij z zagotavljanjem kvalitete bivanja;
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razvoj infrastrukturnih omrežij in naprav ter zagotavljanje ustrezne opremljenosti
naselij;
razvoj proizvodnih in storitvenih dejavnosti;
zagotavljanje zadostnih površin za gradnjo stanovanj v urbanih naseljih;
zagotavljanje zadostnih površin za gradnjo stanovanjskih in gospodarskih objektov v
podeželskih naseljih in širitev kmetij;
razvoj družbene javne infrastrukture: zagotavljanje površin za varstvo otrok, šolstvo,
zdravstvo, šport, kulturo, javno upravo...
skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi možnostmi;
medsebojno dopolnjevanje podeželskih in urbanih naselij z izkoriščanjem
prostorskega potenciala podeželja za razvoj različnih gospodarskih dejavnosti na
podeželju;
prostorski razvoj, usklajen s prostorskimi omejitvami;
sanacijo razpršene gradnje, kot tipičnega vzorca poselitve občine;

1. OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT;
Podjetje Struktura d.o.o. iz Mirne Peči je, kot izdelovalec Občinskega prostorskega načrta
občine Sevnica, do junija 2009 pripravljalo gradivo za osnutek OPN z obveznimi prilogami, v
mesecu juniju 2009 predal osnutek prostorskega akta na Ministrstvo za okolje in prostor
hkrati s pozivom za izdajo smernic smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora.
V trideset dnevnem zakonsko določenem roku smo prejeli vsega 10 smernic. Struktura d.o.o.
je po predaji gradiva izdelala še elaborate za posege na najboljša kmetijska zemljišča
skladno z naknadno objavljenim pravilnikom in jih konec meseca decembra naknadno, kot
dopolnitev vloge, predala na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
2. OPPN ZA POSLOVNO CONO BLANCA;
Po izboru projektantskega podjetje Savaprojekt d.o.o. iz Krškega za izdelovalca OPPN
konec leta 2008 in izdelavi osnutka, ki je bil predhodno usklajen s potrebami potencialnih
investitorjev, je bilo v maju 2009 gradivo s pozivom za izdajo smernic poslano nosilcem
urejanja prostora.
Na podlagi zahtev iz pridobljenih smernic in odločbe Ministrstva za okolje, smo naknadno
naročili izdelavo določenih strokovnih podlag:
- okoljskega poročila v sklopu celovite presoje vplivov na okolje,
- izdelavo kapacitetnega izračuna na R3-679 (z analizo štetja prometa),
- 3D vizualizacijo in izdelavo načrta krajinske arhitekture,
- predhodne arheološke raziskave.
pri opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah območja OPPN, so arheologi v izkopanih
testnih jaških našli na desetine arheoloških najdb. Območje je potencialno bogato arheološko
najdišče, zato smo se po uskladitvenem sestanku s predstavniki ZVKD iz Celja v novembru
2009 odločili, da spremenimo zasnovo umestitve objektov in infrastrukturnih ureditev na
območju OPPN in se izognemo posegom na najdiščih. Tako bo omogočeno nadaljevanje z
javno razgrnitvijo in obravnavo, pridobitev ustreznih pozitivnih mnenj, ter dokončanje
postopka priprave OPPN v letu 2010.
3. OPPN Z DEL STAREGA MESTNEGA JEDRA SEVNICE – UPRAVNI CENTER;
V mesecu juniju in juliju 2009 je potekala 30 dnevna javna razgrnitev in obravnava
dopolnjenega osnutka OPPN za gradnjo novega občinskega upravnega objekta. Do pripomb
z javne razgrnitve se je na septembrski seji opredelil Občinski svet.
Izdelovalec OPPN, podjetje Esplanada d.o.o. iz Slovenske vasi, je konec leta izdelal predlog
prostorskega akta (z upoštevanjem stališč, ki jih je sprejel občinski svet) in ga v začetku
2010 s pozivom za izdajo mnenj posredoval nosilcem urejanja prostora.
Konec 2009 so se pričele tudi aktivnosti s pripravo pisma o nameri, ki bo podpisan med MJU,
DURS in Občino Sevnica.
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4. OPPN ZA MOST LOG;
V letu 2008 je bil po številnih dopisih in pobudi poslani na MOP in Ministrstvo za promet
pridobljen sklep vlade RS, s katerim je prenesla svoje pristojnosti iz območja DPN za HE
Blanca na Občino Sevnica in ji s tem omogočila, da prične postopek priprave OPPN za
ureditve skupnega pomena v območju DLN.
Izdelana je bila projektna naloga, s katero so definirane medsebojne finančne obveznosti in
razmerja ter opredeljeno območje obdelave ter način priprave strokovnih podlag, ki je bila
tudi podlaga za usklajevanje in nadaljevanje postopka.
Pripravljen je bil sklep župana o pripravi OPPN ter usklajen s soinvestitorjem tj. Ministrstvom
za promet.
5. OPPN ZA STANOVANJSKO POZIDAVO V DOLENJEM BOŠTANJU;
Pred pričetkom priprave postopka OPPN za stanovanjsko pozidavo na Boštanjskem polju in
Grajskih njivah (Kozja vas) smo od projektantskega podjetja Lineal d.o.o., ki je specializiran
za načrtovanje nizkih gradenj, pridobili študije prometnih ureditev in novih navezav
prometnega omrežja, kar bo podlaga za kasnejše urbanistične rešitve in predloge.
Uresničitev ciljev: Občina Sevnica je v fazi izdelave dopolnjenega osnutka OPN, v letošnjem
letu načrtujemo dokončanje postopka priprave in sprejem odloka OPN na Občinskem svetu,
ki bo kot temeljni akt omogočal nadaljnji razvoj in poselitev ter umeščanje dejavnosti v
prostoru.
OPPN za poslovno cono Blanca bo dokončan v letošnjem letu, ravno tako ostali posamezni
OPPN razen za gradnjo mostu na Logu, ki pa se je formalno z objavo sklepa župana o
pričetku postopka OPPN začel odvijati šele v začetku 2010.
2.8.4

Lokalne ceste

Cilji: Zagotavljanje prevoznosti na lokalnih cestah ter rekonstrukcije lokalnih in državnih cest
za zagotavljanje ustreznega nivoja prometne varnosti.
1. Vzdrževanje gozdnih cest:
Na podlagi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih lastniki gozdov vplačajo
na posebnem računu pri Upravi RS za javna plačila in se razporejajo na podlagi razdelilnika,
skupaj v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Zavoda za
gozdove ter Občino Sevnica, izvajamo in zagotavljamo redno vzdrževanje gozdnih cest, ki jih
vsako leto posebej s pogodbenim razmerjem določi Zavod za gozdove. Občina Sevnica k
temu prispeva tudi svoj delež, ker je zbranih sredstev iz pristojbin premalo. V letu 2009 je bilo
za vzdrževanje gozdnih cest namenjeno 62.340,00 EUR.
2. Redno vzdrževanje lokalnih cest:
Občina Sevnica ima 231,2 km lokalnih cest, ki se redno vzdržujejo za zagotavljanje
prevoznosti in osnovnega nivoja prometne varnosti. Občina Sevnica redno letno in zimsko
vzdrževanje cest kot javno gospodarsko službo, izvaja s podelitvijo koncesije za celotno
območje občine Sevnica. Na desnem bregu reke Save koncesijo rednega in zimskega
vzdrževanja izvaja podjetje GRADNJE d.o.o. Boštanj, na levi strani Save območja občine
Sevnica pa koncesijo izvaja CGP d.d. Novo mesto. Posegi investicijskega vzdrževanja
lokalnih cest, ki so zajemali sanacije vozišč manjšega obsega, obnove in gradnje naprav za
odvodnjavanje, postavitve varovalnih ograj in ipd…, so se izvajali skladno s plani in glede na
nujnost potrebe zagotavljanja varnosti prometa.
Investicijski posegi (rekonstrukcije vozišč in objektov, razširitve in preplastitve vozišč in ipd..)
se več–letno planirajo kot samostojne postavke v Načrtu razvojnih programov in vsako-letno
uvrščajo v plan Proračuna Občine Sevnica v okviru razpoložljivih sredstev.
Za varnost prometa na lokalnih cestah, se je na osnovi evidentiranih letnih potreb redno
obnavljala vertikalna in talna prometna signalizacija.
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3. Sanacija plazov in usadov na lokalnih cestah in javnih poteh:
Občina Sevnica v vsakem proračunskem obdobju namenja del sredstev za sanacijo
nekaterih manjših plazov na lokalnih cestah in javnih poteh. K temu programu pristopijo tudi
Krajevne skupnosti in skupaj rešujemo problematiko sanacij plazov, ki so na javnih poteh
zelo številni in povzročajo ogromno škodo.
4. Ureditev Savske ceste:
Dokončana izvedba zapornega sloja na 1000 m dolgem odseku Savske ceste. Skupna
vrednost izvedenih del je 84.156,21 EUR.
5. Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica:
V sklop investicijskega projekta spada ureditev treh pododsekov lokalne ceste Sp. VranjeLončarjev Dol-Podvrh-Zabukovje:
- prvi pododsek Sp. Vranje-Lončarjev Dol, dolžine 420 m: obnova in delna razširitev
obstoječega vozišča, ureditev odvodnjavanja in zaporni sloj – dela se še ne izvajajo;
- drugi pododsek. Lončarjev Dol-Podvrh, dolžine 2000 m: sanacije posedkov, ureditev
odvodnjavanja, razširitev dveh večjih prepustov, delna razširitev obstoječega vozišča in
zaporni sloj – dela se izvajajo;
- tretji pododsek Zabukovje, dolžine 1350 m: obnova obstoječega vozišča, ureditev
odvodnjavanja in zaporni sloj na pododseku dolžine 350 m – dela so izvedena, zaporni
sloj spomladi 2010;
Dodatno se izvaja vgradnja vodovoda za Zabukovje na vseh treh pododsekih.
Rok dokončanja del po pogodbi je maj 2010.
Pogodbena vrednost investicijskega projekta ceste znaša 476.421,76 €.
6. Ureditev cestne povezave Grič - Drožanjska:
V sklop investicijskega projekta spadajo tri ureditve na lokalnih cestah:
- dokončna ureditev 550 m dolgega pododseka NHM-Grič: zaporni sloj – dela so
dokončana;
- gradnja novega mostu čez Drožanjski potok pri stari klavnici – dela se izvajajo, zaključek
del bo v letu 2010;
- ureditev pododseka Drožanjske ceste v dolžini 850 m: rekonstrukcija in razširitev
vozišča, gradnja pločnika z javno razsvetljavo, ureditev komunalnih vodov – dela se
izvajajo, zaključek del bo v letu 2010.
Predvideni rok dokončanja vseh del po pogodbi je maj 2010.
Pogodbena vrednost investicijskega projekta znaša 497.386,98 €.
7. Omrežje cest v občini Sevnica:
V sklop investicijskega projekta spada ureditev štirih pododsekov lokalnih cest.
- Brezovec-Križišče, dolžine 2.100 m, rekonstrukcija obstoječega makadamskega
vozišča, ureditev odvodnjavanja – dela so dokončana;
- Križišče-Hinjce, dolžine 500 m, delna razširitev, sanacije in preplastitev
obstoječega vozišča, ureditev odvodnjavanja – dela so dokončana;
- Hinjce-Krmelj, dolžine 600 m, sanacije in preplastitev vozišča z izgradnjo pločnika
z JR ter kanala fekalne kanalizacije za Hinjce – dela se izvajajo in bodo predvidoma
dokončana v maju 2010;
- Krmelj-Gabrijele, dolžine 1.000 m, sanacija usada in preplastitev vozišča – dela so
dokončana.
Pogodbena vrednost investicijskega projekta ceste je 711.000 €.
Na pododseku Krmelj-Hinjce se izvaja dodatna ureditev pločnikov in krak fekalne
kanalizacije.
Realizacija plačil za dodatna dela je predvidena v planu proračuna 2010.
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2.8.5

Državne ceste

1. R-3 cesta skozi Orehovo:
Občina Sevnica je sofinancer izvedbe del za obnovo vozišča, 1,2 km dolgega odseka
regionalne ceste z gradnjo pločnika in javne razsvetljave skozi Orehovo. Investicijski projekt
z spremljevalnimi ureditvami je dokončan.
1.134.406,97 €
429.007,79 €
705.399,18 €

Pogodbena vrednost del:
Delež DRSC:
Delež Občine Sevnica:
Financiranje deleža Občine Sevnica:
Krajevna skupnost Sevnica
Občina Sevnica
Končni obračun izvedenih del je v izdelavi
– ocena vrednosti dodatnih in več del
Spremljevalni investicijski projekti na Orehovem
Fekalna kanalizacija – po dveh gradbenih pogodbah
med Občino Sevnica in Komunalo d. o. o. Sevnica
skupaj

200.000,00 €
505.399,18 €
60.000,00 €

314.384,51 €
76.298,24 €

Vodovod Orehovo II. faza – izveden
2. R-3 cesta skozi Krmelj:

Občina Sevnica je sofinancer izvedbe del za obnovo vozišča, 0,7 km dolgega odseka
regionalne ceste z gradnjo pločnika in javne razsvetljave skozi Krmelj. Investicijski projekt z
spremljevalnimi ureditvami je dokončan.
Pogodbena vrednost del:
556.723,60 €
Delež DRSC:
441.677,70 €
Delež Občine Sevnica:
115.045,90 €
Končni obračun izvedenih del je narejen
– predlog vrednosti dodatnih in več del (dod. pločnik 300 m)
100.000,00 €
3. R-3 cesta skozi Sevnico:
Občina Sevnica je sofinancer izvedbe del za obnovo vozišča, 0,5 km dolgega odseka I.
etape regionalne ceste z ureditvami pločnikov in kolesarskih stez, JR, komunalnih vodov ter
preureditvijo križišč od Komunale, do Ajdovca. Investicijski projekt z spremljevalnimi
ureditvami je v izvajanju. Dokončanje je predvideno za maj 2009.
991.321,05 €
630.901,71 €
360.419,34 €

Vrednost pogodbenih del:
Delež DRSC:
Delež Občine Sevnica:
Spremljevalni investicijski projekt v Sevnici
Fekalna kanalizacija – projektantski predračun
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185.347,45 €

2.8.6

Stanovanjsko gospodarstvo

Občina Sevnica je v letu 2009 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.
Sklenjenih je bilo 8 novih najemnih pogodb in 1 aneks k najemni pogodbi za stanovanja.
Dodelitve stanovanj so se izvajale skladno s sprejeto prednostno listo za dodelitev
neprofitnih stanovanj in na osnovi posameznih vlog, ki jih je obravnaval Odbor za
stanovanjske zadeve
Ponovno je bil izveden tudi razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem – last
Stanovanjskega sklad RS. Prejeto je bilo 14 vlog, 8 prosilcev pa je bilo pravnomočno
uvrščeno na prednostno listo. Z upravnikom stanovanj v lasti SSRS so podpisali najemne
pogodbe. Na prednostni listi, ki se je obravnavala koncem leta 2008 in je bila sprejeta v
marcu 2009 pa je trenutno še 10 prosilcev, ki čakajo na dodelitev stanovanja.
Dela na vzdrževanju stanovanj in objektov in tudi prodaja stanovanj so se izvajala v skladu z
načrtovanim.
2.8.7

Zaščita, reševanje in pomoči

Organizacija sil za zaščito, reševanje in pomoč je v Občini Sevnica organizirana skladno s
sprejeto zakonodajo, ki opredeljuje in zavezuje organizacijo zaščite, reševanja in pomoči na
nivoju občine.
V septembru je bil sprejet nov odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na
področju občine Sevnica, ki je uredil neskladja z zakonodajo, ki so izhajala iz do takrat
veljavnega odloka iz leta 1996.
V letu 2009 so bila izvedena usposabljanja tako na regijskem nivoju Posavja, kot tudi na
državnem nivoju v IC za ZiR na Igu pri Ljubljani. Temeljno in uvajalno usposabljanje pa je
izvajal tudi na novo imenovani štab CZ občine. 5 pripadnikov iz vrst GZ Sevnica pa je
opravilo temeljni 70-urni tečaj za bolničarja.
Občina Sevnica je sodelovala z Gasilsko zvezo Sevnica in prostovoljnimi gasilskimi društvi v
občini Sevnica na osnovi podpisane pogodbe o opravljanju javne gasilske službe. Občina
Sevnica je na osnovi sprejetega proračuna tudi namenila finančna sredstva za izvajanje
dejavnosti na področju ZiR. Gasilski zvezi Sevnica se nakazuje vsa požarna taksa, ki je
dodeljena s strani Požarnega sklada RS. Na osnovi sklenjenih pogodb pa so bila plačana
tudi sredstva Potapljaškemu društvu Vidra, ki skrbi za reševanje iz vode na področju občine
Sevnica in pa Planinskemu društvu Lisca, ki je zadolženo za začasno nastanitev in
evakuacijo.
Izvajali so se tudi dostopi do vode za potrebe ZRP na območju akumulacije HE Boštanj in
HE Blanca.
Na osnovi sklenjene pogodbe je Gasilska zveza Sevnica v imenu in po pooblastilu občine
Sevnica izdelovala načrte zaščite in reševanje za posamezne vrste nesreč. Tako je bil
dokončno izdelan in potrjen načrt za potres in načrt dejavnosti za občinske službe v primeru
naravne ali druge večje nesreče. Ostali načrti za železniško nesrečo in kužne bolezni pa so
se usklajevali na regijskem in državnem nivoju in bodo predvidoma sprejeti v začetku leta
2010. Z izdelavo načrtov in prilog se intenzivno nadaljuje tudi v letu 2010.
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V začetku leta je bilo skupaj z URSZR izvedeno še preklapljanje na novo izvedene sirene na
Velikem Cirniku. Za izvedbo ostane še sirena na stavbi PGD Primož, ki se bo predvidoma
izvedla v letu 2010 oz. takrat, ko bo URSZR za to namenila sredstva. S tem bo celoten
sistem JA prešel v upravljanje na državni nivo iz Centrov za obveščanje po regijah. V
primeru naše občine iz CO Brežice.
Občina Sevnica je bila v konec februarja skupaj z URSZR – Izpostava Brežice in ostalimi
posavskimi občinami organizator proslave ob svetovnem dnevu CZ za področje Posavja.
Srečanje je potekalo v Kostanjevici.
V letu 2009 so bile realizirane vse preventivne aktivnosti in usposabljanja za zagotavljanje
ustreznega nivoja pripravljenosti na področju zaščite, reševanja in pomoči na območju
občine Sevnica.
2.8.8

Izdaja lokacijskih informacij

Lokacijska informacija je potrdilo iz uradne evidence, s katerim Občina daje investitorju
nameravane graditve (ali kupcu oz. prodajalcu določenega zemljišča) podatke o merilih in
pogojih za načrtovanje oz. možnost izvedbe investicijske namere na tem zemljišču kot jih
določajo občinski prostorski akti ter morebitne vladne uredbe in občinski odloki o začasnih
ukrepih za zavarovanje prostora.
Pravna podlaga za izdajo lokacijskih informacij je opredeljena v 80. členu Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02), način njene izdaje pa določa Pravilnik o obliki lokacijske
informacije in o načinu njene izdaje, objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/04.
Za potrebe gradnje objektov je bilo v letu 2009 skupno vloženih 218 vlog za izdajo lokacijskih
informacij, od tega je bilo glede na vrsto objektov izdanih:
- 95 potrdil za gradnjo stanovanjskih objektov (novogradnje, dozidave, nadzidave,
rekonstrukcije ter legalizacije gradenj),
- 32 potrdil za gradnjo poslovnih prostorov (novogradnje, dozidave, nadzidave,
rekonstrukcije ter spremembe namembnosti obstoječih objektov),
- 47 potrdil za gradnjo gospodarskih objektov (hlevi za rejo živali, objekti za
shranjevanje kmetijske mehanizacije, objekti za spravilo pridelka – tudi zidanice (30
potrdil) in objekti za spravilo sadja),
- 17 potrdil za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov (nadstreški, garaže,
drvarnice, kozolci, panoji),
- 6 potrdil za redna vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela ter
- 21 potrdil za ostala dela (ureditev prometne infrastrukture, pridobitev vodnega
dovoljenja, gradnja gozdnih vlak, obnova vodovoda, izgradnja transformatorskih
postaj in kablovodov).
2.8.9

Izdaja potrdil o namenski rabi zemljišč

V letu 2009 je bilo izdanih 653 potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe prometa z
zemljišči po veljavnem prostorskem planu občine, od tega 7 potrdil o namenski rabi zemljišča
za potrebe parcelacije. Pri izdaji potrdil o namenski rabi zemljišča gre za izdajo potrdil iz
uradne prostorske evidence Občine. Opažamo, da je v porastu prenos zemljišč na mlade
generacije, še posebno tam, kjer gre za starejše objekte in z njimi povezano večje
vzdrževanje.
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2.8.10 Odmera komunalnega prispevka
Občina Sevnica na podlagi določb zakona o prostorskem načrtovanju izdaja odločbe o
odmeri komunalnih prispevkov investitorjem gradnje objektov. Pred izdajo gradbenih
dovoljenj morajo investitorji po zakonu o graditvi objektov poravnati Občini Sevnica
komunalni prispevek za uporabo lokalne javne cestne in komunalne infrastrukture. Na vlogo
investitorja ali zahtevo Upravne enote Sevnica, ob popolni vlogi investitorja za gradbeno
dovoljenje, Oddelek za okolje in prostor, izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka v
upravnem postopku. Občina Sevnica je v letu 2009 izdala skupaj 141 odločb v 120 zadevah
za odmero komunalnega prispevka. Razlika v številu odločb glede na število zadev je zaradi
obravnave pritožb za obnove postopkov in izdaje nadomestnih odločb. V letu 2009 so bile 4
pritožbe obravnavane na drugi stopnji in izdane 4 odločbe s strani župana Občine Sevnica v
zvezi odmere komunalnega prispevka. Največ skupaj 54 odločb je za odmero komunalnega
prispevka za gradnjo stanovanjskih hiš, od tega 33 za nove stanovanjske hiše, ostalo so
dozidave in nadzidave. Potem sledi gradnja kmetijskih objektov, od katerih je največ zidanic
in sicer 19, ostalo pa so drugi kmetijski objekti (remize, trije hlevi) ter poslovni objekti
(skladišča, avtomehanični delavnici, mizarski delavnici, gost.objekt, itd.). Ob izdaji odločbe za
odmero komunalnega prispevka sta bili za javne ureditve, ki so presegle vrednost
odmerjenega komunalnega prispevka in so bile določene v projektni dokumentaciji, sklenjeni
dve pogodbi o opremljanju zemljišč, ki jih mora investitor realizirati do izdaje uporabnega
dovoljenja za novozgrajene objekte. V letu 2009 je manjši upad izdaje odločb za komunalni
prispevek in sicer za 20%, kar je razvidno tudi iz manjšega števila gradbenih dovoljenj
izdanih na UE Sevnica. Manjše število gradbenih dovoljenj je tudi na račun zmanjšanja
intenzivnosti gradnje HE Blanca. Na splošno pa je v letu 2009 opazen trend urejanja
obstoječih objektov (dozidave, nadzidave), manj pa je novogradenj, kar je tudi pozitivno za
obstoječi stavbni fond in dolgoročno tudi na urejanju prostora.
Odmerjeni komunalni prispevek je namenski vir za gradnjo javne infrastrukture in je eden od
virov financiranja za lokalno javno infrastrukturo. Večja opremljenost stavbnih zemljišč v
naseljih z javno komunalno in cestno infrastrukturo prispeva k dvigu kvalitete bivanja, varstvu
okolja in tudi usmerjanje gradnje objektov na infrastrukturno opremljena stavbna zemljišča.
Po zaključku izvedbe infrastrukturnih ureditev v območju OLN Drožanjska so investitorji v
letu 2009 še intenzivneje pridobivali gradbena dovoljenja in gradili stanovanjske hiše. V tem
območju je bila v letu 2009 v upravnem postopku gradnja 6 stanovanjskih hiš.

2.9 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
2.9.1

Gospodarstvo

Občina Sevnica na področju razvoja gospodarstva pomaga podjetnikom s subvencijami in
nepovratnimi sredstvi. Za vsak ukrep občina vsako leto pripravi javni razpis na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS 44/04, 35/06, 40/07).

Za subvencioniranje pogodbene obrestne mere za kredite so sredstva namenjena
obveznostim iz leta 2006, 2007, 2008, 2009 po objavljenih razpisih, skupaj je bilo nakazanih
52.141 EUR. Upravičenci so bili samostojni podjetniki, mala in srednja podjetja, občani, ki so
pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika in podjetja,
ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register. Namen je bil
subvencionirati materialne in nematerialne investicije, za ustanovitev novega ali razširitev
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obstoječega podjetja, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda in investicije v
osnovna sredstva podjetja v obliki prevzema podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače
prenehalo delovati. Po razpisu v letu 2008 je bila subvencija odobrena 7. vlagateljem.
Sredstva na postavkah 11404 (Podjetniško svetovanje) v okviru Javnega razpisa o
dodeljevanju proračunskih sredstev za leto 2008 za ta namen niso bila porabljena v celoti,
zato so se prerazporedila na proračunsko postavko 14404 Subvencije obrestne mere
gospodarstvu.
Sredstva po razpisu za subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest so se dodelila
kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelnih oseb za nedoločen čas ali za
določen. V septembru 2007 je bil zaključen javni razpis iz leta 2007, kjer so bila 19.
podjetjem odobrena sredstva za zaposlitev 51. brezposelnih oseb. V avgustu 2008 je bil
zaključen javni razpis tekočega leta, kjer so bila 16. podjetjem in samostojnim podjetnikom
odobrena sredstva za zaposlitev 21. brezposelnih oseb. Po razpisu iz leta 2007 in 2008 je
bilo v letu 2008 skupaj nakazano 176.886 EUR od planiranih 178.000 EUR. Postavka je
spodbudila podjetnike k zaposlovanju in odpiranju novih delovnih mest ter zaposlitev
brezposelnih oseb iz občine Sevnica. Upravičenci so bili samostojni podjetniki, mala, srednja
in velika podjetja, občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa
samostojnega podjetnika in podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v
sodni register. S spodbudami za zaposlitev novih brezposelnih oseb pa je naš cilj, da
zmanjšamo brezposelnost in prav gotovo je tudi ta razpis pripomogel, da imamo v občini
Sevnica trenutno 6% registrirano brezposelnost, ki se je od leta 2003 zmanjšala več kot za
polovico.
Sredstva za izobraževanje v obliki posebnega ali splošnega usposabljanja zaposlenih
v podjetjih so bila namenjena pridobivanju teoretičnega in praktičnega znanja, ki je
uporabljivo na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega in so dosegla svoj
namen. Upravičenci so bili samostojni podjetniki, mala ter srednja podjetja, ki opravljajo svojo
dejavnost na območju Občine Sevnica. Na razpisu v letu 2008 so bila sredstva odobrena 10.
upravičencem v skupnem znesku 14.999 EUR.
Pri sofinanciranju svetovalnih storitev so bila sredstva namenjena za samostojne
podjetnike in mala ter srednja podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine
Sevnica. Namen razpisa je bil subvencioniranje svetovalnih storitev za MSP,
subvencioniranje svetovanja podjetnikom pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja
skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacija in tehnološki razvoj, iskanja novih tržišč ter
stroškov pri pripravi dokumentacije za razpise in so dosegla namenjen cilj. Po razpisu v letu
2008 so se sredstva razdelila 5. upravičencem v skupnem znesku 4.652 EUR. Sredstva na
postavkah 11404 (Podjetniško svetovanje) v okviru Javnega razpisa o dodeljevanju
proračunskih sredstev za leto 2008 za ta namen niso bila porabljena v celoti, zato so se
prerazporedila na proračunsko postavko 14404 Subvencije obrestne mere gospodarstvu.
Pri javnem razpisu za sofinanciranje nastopov na splošnih in specializiranih sejmih
malim in srednjim podjetjem so bili upravičenci samostojni podjetniki in mala ter srednja
podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Sevnica. Namen in dosežen cilj je
bil, da smo spodbudili sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in doma, da se
predstavijo potencialnim kupcem z gospodarskimi subjekti in izdelki z možnostjo za začetek
novih poslov ter s tem sodelujejo na organizirani predstavitvi širšemu krogu. Po razpisu v letu
2008 smo sredstva razdelili 3. upravičencem, v skupnem znesku 9.999 EUR.
V občini obstaja problem pomanjkanja določenih strokovnih kadrov, ki jih je težko pridobiti.
To velja predvsem za kadre tehničnih usmeritev, in sicer tako s poklicno, srednješolsko kot
tudi z univerzitetno izobrazbo. In prav ta problem poskušamo reševati z razpisovanje
štipendij preko Posavske štipendijske sheme, tako, da bi si lahko podjetja že vnaprej
zagotovila kadre, ki jih nujno potrebuje, srednješolci in dijaki pa bi si zagotovili, da imajo po
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končanem šolanju zagotovljeno zaposlitev. V razpisu za šolsko leto 2007/2008 je interes
za štipendiranje dijakov in študentov v Posavski štipendijski shemi izkazalo 12 podjetij,
od tega pa je štipendiste prejelo 8 podjetij: Stilles d.d., Horizont Inženiring Srečko Hribšek
s.p., Inkos d.o.o. Krmelj, Sonycommerce d.o.o. Sevnica, Slavka Grobelnik, Kmetijsko
gospodarstvo, Siliko d.o.o., Armat d.o.o. Šentjanž in Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.. Tako,
da smo v letu 2007/2008 štipendirali 18 štipendistov, od tega 16 štipendistov s pomočjo
podjetij in 2 štipendista s področja kulture, ki se izobražujeta v tujini. Regionalna razvojna
agencija Posavje je v sodelovanju z Občino Brežice, Občino Krško in Občino Sevnico za
šolsko leto 2008/2009 že peto leto zapored objavila javni razpis za štipendije v Posavski
štipendijski shemi, kjer je soudeležba sofinanciranja zainteresiranih podjetij (30%), Javnega
sklada RS za razvoj kadrov (50%) in občine (20%). Iz Sevnice je za šolsko leto 2008/2009
oddalo vlogo 9 delodajalcev in s tem podalo povpraševanje po 50. novih štipendistih in 10.
štipendistih, ki so že v prejšnjih letih prejemali štipendijo iz Posavske štipendijske sheme,
skupaj za 60 štipendistov. Za šolsko leto 2008/2009 je bilo skupaj podeljenih 27 štipendij od
tega 2 za tujino, vključena pa so bila naslednja podjetja: Stilles d.d., Preis d.o.o., Armat
d.o.o., Inkos d.o.o., Horizont inženiring Srečko Hribšek s.p., Siliko d.o.o., Kmečka zadruga
Sevnica z.o.o., Kmetijsko gospodarstvo Slavka Grobelnik, Sonycommerce d.o.o. Sevnica.
Namen in cilj tega razpisa je bil, da smo spodbujali podjetnike k štipendiranju in s tem bomo
v našem prostoru zadrževali tudi mlade, ki bodo po končanem šolanju imeli zagotovljeno
službo v teh podjetjih, podjetniki pa si bodo vzgojili dobre delavce.
Občina Sevnica je soustanoviteljica Regionalne razvojne agencije, kateri namenja iz
občinskega proračuna sredstva za pokrivanje plač in materialnih stroškov. Sredstva so bila
na podlagi letne pogodbe z njimi in programom zavoda, ciljno usmerjena za sofinanciranje
naslednjih programov in nalog: spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih
programov; informiranje, svetovanje in pomoč pri pripravi regionalnih projektov; splošne,
informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije; promocija
regije in investicij v regiji; svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise za dodeljevanje
regionalnih spodbud; administrativne, strokovne in tehnične naloge pri pripravi in izvedbi
skupnih razvojnih projektov iz regionalnega razvojnega programa; izvajanje aktivnosti
Garancijske sheme Posavje; izvajanje aktivnosti Posavske štipendijske sheme. Vsa
planirana sredstva so bila tudi nakazana Regionalni razvojni agenciji.
Namen vseh spodbud v gospodarstvu je zagotoviti dober gospodarski razvoj, ki se povezuje
z ekonomsko močjo občine. V občini so pogoji za razvoj podjetništva ugodni, kar kažejo tudi
predvidene in že obstoječe poslovne cone.
2.9.2

Turizem

Skladno s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti Zavoda za
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti je Občina Sevnica dolžna zagotavljati del
sredstev za delovanje zavoda iz področja turizma. KŠTM bo poleg neprofitne dejavnosti, ki jo
zagotavlja s proračunskimi sredstvi opravljal tudi svojo lastno profitno dejavnost, ki izhaja
predvsem iz naslova trženja objektov, ki mu jih je Občina Sevnica prenesla v upravljanje.
Navedena kvota predstavlja torej del sredstev za izvajanje turistične dejavnosti iz neprofitne
dejavnosti in je bila dogovorjena z vodstvom KŠTM.
Sredstva so bila namenjena tudi delovanju občinske turistične zveze in njihovim društvom, ki
delujejo na območju občine Sevnica.
Tudi v tem letu je bil izveden razpis s področja turizma na podlagi Pravilnika o vrednotenju
in sofinanciranju turističnih prireditev v občini Sevnica (Ur. list RS št. 14/07 in 119/07).
Izvajalci turističnih prireditev, ki so bili upravičeni do teh sredstev so pravne osebe oziroma
društva, združenja in zveze, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem
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razpisu in delujejo v Občini Sevnica, organizatorji prireditve, ki so lokacijsko vezani na
Občino Sevnica in krajevne skupnosti v Občini Sevnica. Predmet tega pravilnika je
sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih prireditev v Občini Sevnica, katerih cilj je bil
dosežen, kajti dosegli smo povečanje turističnega obiska oziroma promocijo kraja, ki pa
vpliva na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine. V letu 2008 so bila 18.
društvom za 40. prireditev odobrena sredstva.
Turistična dejavnost v občini se postopoma izboljšuje in prav gotovo razpis za sofinanciranje
turističnih prireditev pripomore k temu, da se društva in drugi izvajalci turističnih prireditev
trudijo delati še boljše in širše. Zavod KŠTM se trudi, da bi se razvijale turistične kmetije, da
se izletniški turizem usmeri v stacionarni, da se povečuje število ležišč. Zavzemajo se, da bi
se turistična ponudba, ki je po občini, povezala in da bi bila bolj razvita in prepoznavna, da bi
se izoblikovali tipični proizvodi. Pri turizmu na kmetijah je potrebno razvijati ponudbo, ki bo
turistu ponudila tisto, kar pričakuje od turistične ponudbe in česar mu drugod ne morejo
ponuditi. Zavod KŠTM se v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Posavje prav tako
trudi, da bi se turistična dejavnost povezala s sosednjimi. V občini se poskuša še bolj razvijati
turistično infrastrukturo. V turizmu je zaslediti pomanjkanje strokovnega kadra, predvsem
turističnih vodičev.
Nosilec projekta Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi je Regionalna razvojna
agencija Posavje. Namen projekta je oblikovati integralne turistične produkte območja
naravnih vrednost v Posavju in na podlagi teh vzpostaviti učinkovit sistem trženja ter
upravljanja s tem sistemom. Cilj je, da postane območje Posavja turistična destinacija, ki je
prepoznavna po neokrnjeni naravi, raznolikosti naravnih vrednot in predvsem po turistični
ponudbi, ki izvira iz območja s posebnimi varnostnimi režimi. Namen je trženje produktov na
teh območjih z vidikom varovanja in promocije v smeri trajnostnega turizma. Zaključek
projekta je 30.09.2009. Projekt se bo v višini 70 % sofinanciral s strani evropskega sklada za
regionalni razvoj, lastni delež v višini 30% pa bodo zagotovile: Občina Brežice, Občina
Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Radeče in Občina Bistrica ob
Sotli. Celotna vrednost projekta z DDV znaša 363.990,00 EUR.
2.9.3

Kmetijstvo

Občina Sevnica na področju razvoja kmetijstva pomaga kmetom s subvencijami in
nepovratnimi sredstvi. Za vsak ukrep občina v začetku leta pripravi javni razpis na podlagi
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za
programsko obdobje 2007 – 2013 (Ur. list RS št. 57/07).
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Sevnica za programsko obdobje 2007 -2013 je bil v začetku leta 2008 objavljen javni razpis
za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno naložbo. Namen ukrepa je bil dosežen,
kajti z dodelitvijo sredstev smo dosegli posodobitev 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 bila namenjena
naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k
Pogodbi. Rezultat ukrepa se je pokazal v zmanjšanju proizvodnih stroškov, izboljšanju in
preusmeritvi proizvodnje, izboljšanju kakovosti in ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja
ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
V okviru naložb so se na podlagi javnega razpisa dodelila sredstva tudi za subvencioniranje
pogodbene obrestne mere v kmetijstvu po razpisih iz leta 2004, 2005 in 2006.
Po javnemu razpisu so bila v okviru naložb za primarno proizvodnjo za posodabljanje
kmetij razdeljena sredstva 31. upravičencem in za urejanje pašnikov in izvedbo
agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč 17. upravičencem. Skupaj je bilo razdeljenih
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63.398 EUR od razpisanih 78.000 EUR. Sredstva na postavkah 11401 (Naložbe za primarno
proizvodnjo) v okviru Javnega razpisa o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2008 za ta namen niso
bila porabljena v celoti, zato se prerazporedijo na proračunsko postavko 11404 Pomoč za
plačilo zavarovalnih premij.
Po javnem razpisu za pokrivanje operativnih stroškov transporta je bil namen pokrivati
operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine. Cilji
ukrepa je bil dosežen, kajti s tem ohranjamo dejavnost transporta in transportne mreže na
odročnih krajih. Po razpisu so bila sredstva odobrena enemu vlagatelju.
Pri javnem razpisu za pomoč za plačilo zavarovalnih premij je bil namen ukrepa, da se z
doplačilom zavarovalnih premij zmanjša tveganje za zavarovanje posevkov in plodov pred
naravnimi nesrečami, kot so spomladanska pozeba, toča, vihar, poplave ter živali v primeru
bolezni. Cilj ukrepa je bil dosežen, kajti po razpisu v letu 2008 je bilo 84. upravičencem
razdeljenih 28.152 EUR, se pravi, da se je v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter
domačih živali vključilo veliko število kmetijskih gospodarstev. Sredstva na postavkah 11413
(Pomoč za okrožitev zemljišč), 11401 (Naložbe za primarno proizvodnjo), (Naložbe v
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov – dopolnilne dejavnosti) in 11409 (Zagotavljanje
tehnične podpore kmetijskemu sektorju) v okviru Javnega razpisa o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Sevnica za leto 2008 za ta namen niso bila porabljena v celoti, zato so se prerazporedila na
proračunsko postavko 11404 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
Po javnem razpisu za štipendiranje so bila sredstva namenjena štipendistom iz razpisa za
šolski leti 2007/2008 in 2007/2008. Po razpisu v letu 2007 je bilo štipendiranih 6 dijakov in
študentov. Po razpisu v letu 2008 pa 10 dijakov in študentov. Namen ukrepa je spodbujanje
uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podporo mladim
prevzemnikom kmetij. Finančna pomoč je namenjena izobraževanju rednih dijakov,
študentov kmetijskih strok iz Občine Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na
domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki kmetij. Cilji ukrepa, ki je bil povečati strokovno
usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in je dosežen.
Za delovanje kmetijskih društev so bila sredstva razdeljena na podlagi razpisa in sicer za
stroške ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov) ter za materialne stroške in
stroške dela pisarne ter organov. Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj
med prebivalstvom, zato jih je potrebno spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto
življenja na podeželju. Sofinanciranje neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom
gozdarstvom in razvojem podeželja za pomoč pri stroških delovanja. Cilji ukrepa so ohraniti
delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem delovanju ter dvigniti kvaliteto življenja na
podeželju. Sredstva so bila razdeljena 8. društvom.
Za ukrep tehnične podpore za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja,
svetovalnih storitev, organiziranje forumov in stroškov publikacij, katalogov je bilo 8.
kmetijskih društvom odobreno 8.050 EUR. Sredstva na postavkah 11409 (Zagotavljanje
tehnične podpore kmetijskemu sektorju) v okviru Javnega razpisa o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Sevnica za leto 2008 za ta namen niso bila porabljena v celoti, zato se prerazporedijo na
proračunsko postavko 11404 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske
proizvodnje ter možnosti koriščenja storitev svetovanj. Za zagotavljanje tehnične podpore se
štejejo usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti, izobraževanje,
usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin. Cilj ukrepa je
povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem
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konkurenčnost kmetijskih gospodarstev. V okviru tehnične pomoči je bila razpisana tema
Svetovanje manjšim skupinam v govedoreji in reji drobnice s ciljem doseganja dobrega
počutja živali in dviga kakovosti mesa. Po razpisu so bila sredstva odobrena enemu
vlagatelju.
Pri ukrepu javnega razpisa za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
želimo s spodbujanjem dopolnilnim dejavnostim ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje
novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen
je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev
in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti. Sredstva so bila namenjena za
predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), kot so: sadje,
zelenjave, žita, mleko, meso, les, zelišča, med, čebelji izdelki), prodaja kmetijskih pridelkov s
kmetije, prodaja kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja
v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, turizem na kmetiji, dejavnost (storitve
in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača obrt. Cilji ukrepa je bil
dosežen, saj so se s tem izboljšal dohodkovni položaj kmetijskega gospodarstva, ustvarjala
so se nova delovna mesta, uveljavljale podjetniške iniciative članov kmečkega gospodinjstva.
Na razpisu so v okviru dopolnilnih dejavnosti je 7. vlagateljev izpolnjevalo pogoje in so se jim
odobrila sredstva, sredstva pa je dejansko izkoristilo le 6. vlagateljev v višini 2.975 EUR.
Sredstva na postavkah 11411 (Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov –
dopolnilne dejavnosti) v okviru Javnega razpisa o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2008 za ta
namen niso bila porabljena v celoti, zato se prerazporedijo na proračunsko postavko 11404
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
Namen ukrepa pomoč za zaokrožitev zemljišč je bil izboljšati posestno strukturo kmetijskih
zemljišč in ureditev funkcionalne infrastrukture. Cilji ukrepa pa je z izvedbo menjav in
združenj kmetijskih zemljišč zmanjšati razdrobljenost površin in tako povečati povprečno
velikost parcel. S sklepi o prerazporeditvi sredstev se je proračunska postavka prenesla na
proračunske postavke 11404 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, ker v letošnjem letu s
strani kmetov ni bilo izkazanega interesa za pridobitev tovrstnih sredstev.
V letu 2006 smo pričeli z investicijo v ureditev zbirnega centra za živali. S strani veterinarske
inšpekcije je potrebno odpraviti pomanjkljivosti in urediti center v skladu z EU pravili in
standardi, zato sredstva niso bila porabljena v celoti (le za projektno dokumentacijo).
Na osnovi Odloka o razglasitvi Cluzijevega svišča na Lovrencu kot botanični naravni
spomenik namenjamo dotacijo oškodovancem zemljišč.
Z Zakonom o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 43/2007 – ZZZiv – UPB2) je občina dolžna skrbeti za
zapuščene živali. 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 so se sredstva za ta namen nakazovala izvajalcu na podlagi
razpisa, ki je pridobil koncesijo države za opravljanje dejavnosti zavetišč. Sredstva za ta
namen se nakazujejo izvajalcu na podlagi razpisa, ki je pridobil koncesijo države za
opravljanje dejavnosti zavetišč.
Pri programu vinsko turističnih cest v letu 2008 nismo izvajali aktivnosti. V naslednjih letih
bomo morali pripraviti elaborat za označitev tudi za Gornje Dolenjsko vinsko cesto, kot smo
ga pripravili za Bizeljsko Sremiško vinsko cesto, kajti veljavna zakonodaja zahteva
uskladitev. V nasprotnem primeru bi bile lahko označbe ob VTC odstranjene na naše
stroške.

- 38 -

Občina Sevnica je skupaj z občinami Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in
Radeče sofinancirala vzpostavljanje Lokalne akcijske skupine za sredstva LEADER.
Sredstva bodo do leta 2013 dodeljena za izvajanje lokalne razvojne strategije in za
izvedbene projekte na podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine, z namenom
vključevanja lokalnih prebivalcev v načrtovanje in odločanje o razvoju ter priprava projektov
javno zasebnega partnerstva. Sredstva so bila dodeljena za upravljanje lokalne akcijske
skupine za sredstva »leader«.
05. junija 2008 je bil ustanovni zbor članov Lokalne akcijske skupine Posavje, v katero so
poleg zasebnih in ekonomskih partnerjev vključeni tudi javni partnerji. Občina Sevnica je
skupaj z občinami Krško, Brežice, Kostanjevica, Bistrica ob Sotli in Radeče, sofinancirala že
vzpostavljanje Lokalne akcijske skupine za sredstva LEADER ter se tudi vključila v Lokalno
akcijsko skupino Posavje. Trenutno je pristopno izjavo podpisalo 34 partnerjev. V upravni
odbor LASa je bilo skupno izvoljenih 7 članov in sicer za predsednika LAS Franc Bogovič iz
Občine Krško ter ostali člani Roman Matjašič, predstavnik Občine Brežice, Marija Imperl iz
Kulturno turističnega rekreacijskega centra Radeče, Majda Jazbec, predstavnica Društva
kmečkih žena Sevnica, Maruša Mavsar iz Zavoda Neviodunum iz Krškega, Joško Kovač iz
Kmečke zadruge Sevnica ter Sabina Žibert predstavnica Kostaka Krško. Nadzorni odbor pa
sestavljajo Ana Bercko predstavnica Občine Bistrica ob Sotli, Zvone Černelič, predstavnik iz
Združenja ekoloških kmetov Dolenjske, Bele Krajine in Posavja ter Tomislav Jurman,
predstavnik podjetja Kenex d.o.o. iz Brežic.
S sproščanjem trga kmetijskih pridelkov se cen 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 in z našimi ukrepi na področju kmetijstva
prav gotovo prispevamo k povečevanju obsega pridelave, kajti trend EUja gre v smeri
povečevanja tistih kmetij, ki imajo velikost nad 50 ha, kar pa pri nas in nasploh v Sloveniji
zaostajamo. Z vsemi ukrepi smo prispevali k zmanjšanju proizvodnih stroškov, izboljšanje in
preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja
in izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali in spodbujati
izobraževanje kmetov, ki vodi v učinkovitejšo pridelavo povezano s kvaliteto ter boljše trženje
kmetijskih pridelkov. Poskušamo pa tudi reševati zaraščanje kmetijskih zemljišč, ki zmanjšuje
vrednost kulture krajine in je hkrati pomemben resurs za razvoj drugih panog, npr. turizma. Z
razpisanimi štipendijami si želimo ohraniti naslednike kmetij, ki bodo nadaljevali kmetovanje.
Dopolnilne dejavnosti na kmetijah so slabo razvite, zato jih spodbujamo, kajti sami kmetiji
dajejo dodano vrednost.
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO OBČINE SEVNICA ZA LETO 2009
3.1 BILANCA STANJA OBČINE SEVNICA NA DAN 31.12.2009
(v EUR)
SREDSTVA
02 Nepremičnine
03 Popravek vrednosti nepremičnin
04 Oprema in druga opredmetena sredstva
05 Popravek vrednosti opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev
06 Dolgoročne kapitalske naložbe
07 Dolgoročno dana posojila in depoziti
08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja
09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje
10 Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive
vrednostnice
11 Denarna sredstva na računih
12 Kratkoročne terjatve do kupcev
13 Dani predujmi in varščine
14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
17 Druge kratkoročne terjatve
18 Neplačani odhodki
AKTIVA SKUPAJ

41.651.904
1781635
359.233
250.711
17.117
0
125.434
22.386.081
201
1.969.424
119.380
14.068
40.129
22.843
4.840.644
69.514.112

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov
enotnega kontnega načrta
25 Kratkoročne obveznosti do financerjev
28 Neplačani prihodki
29 Pasivne časovne razmejitve
90 Splošni sklad
91 Rezervni sklad
92 Dolgoročno razmejeni prihodki
96 Dolgoročne finančne obveznosti
97 Druge dolgoročne obveznosti
PASIVA SKUPAJ
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60.826
4.811.689
32.343
351.625
690.990
108.113
14.089
58.082.105
6.548
161.284
5.187.211
7.289
69.514.112

3.2 RAČUNOVODSKO POJASNILO K BILANCI STANJA OBČINE SEVNICA ZA
LETO 2009
Od skupine 02 do 05 :
 Tu je knjižena nabavna in odpisana vrednost zemljišč, objektov in opreme.
Skupina 06 – dolgoročne kapitalske naložbe:
 Radio Sevnica: 17.117,34 EUR
Skupina 08 – dolgoročne terjatve iz poslovanja:
 Dolgoročne terjatve iz naslova prodaje stanovanj.
Skupina 09 – terjatve za sredstva dana v upravljanja
 Komunala Sevnica
 Plinovod Sevnica
 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

10.403.582,71 EUR
68.194,33 EUR
572.687,02 EUR
958.934,22 EUR
1.071.315,43 EUR
126.354,91 EUR
59.416,08 EUR
47.051,37 EUR
1.320.772,32 EUR
159.300,55 EUR
139.954,15 EUR
3.312.372,86 EUR
257.044,93 EUR
1.247.127,62 EUR
18.633,20 EUR
2.376.955,80 EUR
188.009,42 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 Krško.
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 poslov.prostor.
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).
Skupina 17 – druge kratkoročne terjatve:
 Terjatve iz naslova neplačanega oziroma preplačanega nadomestila za
stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe
Skupina 18 – neplačani odhodki:
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uporabo




Prejete obveznosti za mesec november in december, katere bodo v zakonitem roku
poravnane v letu 2010, ter pogodbene obveznosti, nastale v letu 2009, ki v plačilo
zapadejo v letu 2010.
Bruto plače skupaj s prispevki in davki na plače. Plače občinske uprave za mesec
december 2008 so bile izplačane v januarju 2009. Znesek plač za december 2009 bo
bremenil proračun leta 2010.

Skupina 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih:
 Obveznosti za neto plače za december 2009.
Skupina 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev:
 Računi in računske situacije za mesec november in december, ki so prispela v
računovodstvo v januarju 2010 oziroma je zakonski rok plačila v januarju 2010, se
knjižijo na skupino 18 in obveznosti do dobaviteljev. Stroški teh bodo bremenili
proračun 2010. Knjižene sto tudi predobremenitve, katerih storitve so bile opravljene v
letu 2009, računi pa bodo poravnani v letu 2010.
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 2009.
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 2010.
Skupina 28 – neplačani prihodki:
 protiknjižbe skupine 12 in 17
Skupina 29 – pasivne časovne razmejitve:
 protiknjižbe skupine 07 in 12
Skupina 90 – splošni sklad:
 Sklad za opredmetena osnovna sredstva, sredstva dana v upravljanje, soudeležba za
pridobitev stanovanjske pravice, Radio Sevnica, presežek prihodkov nad odhodki.
Sklad zmanjšujejo dolgoročno najeti krediti.
Skupina 91 – rezervni sklad:
 Na tem kontu se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada ob obremenitvi konta
skupine 409.
Skupina 92 – dolgoročno razmejeni prihodki:
 Dolgoročno razmejeni prihodki od prodaje stanovanj, za katere je vzpostavljena
terjatev v okviru skupine 08.
Skupina 96 – dolgoročna prejeta posojila:
 Ministrstvo za okolje in prostor- kredit za sofinanciranje virov pitne vode
16.244,00 EUR
 Banka Koper - dolg.kred.za gospod. infrastrukturo
149.470,73 EUR
 Stanovanjski sklad RS za nakup stanovanj
206.434,80 EUR
 SKB Banka d.d. – najet kredit v letu 2004
109.016,65 EUR
 SKB Banka d.d. – najet kredit v letu 2006
905.524,92 EUR
 UNICREDIT d.d. – najet kredit v letu 2007
1.001.510,00 EUR
 HYPO banka d.d. – najet kredit v letu 2008
990.000,08 EUR
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UNIKREDIT d.d. – najet v letu 2009

2.500.000,00 EUR

Zneski predstavljajo vrednost preostanka kreditov na dan 31.12.2009.
Skupina 97 – druge dolgoročne obveznosti:
 Obveznost do Zavoda za blagovne rezerve RS - zadeva Clann.
Skupina 99 – izvenbilančna evidenca:
 V letu 2005 je Občinski svet Občine Sevnica podelil soglasje in poroštvo k dvema
kreditnima pogodbama JP Komunala d.o.o. Sevnica za izgradnjo zbirnega centra in
nakup smetarskega vozila. Stanje obveznosti JP Komunale do kreditodajalca znaša
na dan 31.12.2009 23.790,80 EUR.

3.3 ZAKLJUČNI RAČUN REZERVNEGA SKLADA OBČINE SEVNICA ZA LETO
2009
Občina skladno z 49. členom Zakona o javnih financah oblikuje rezervni sklad, ki je
namenjen financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in nepredvidljivih
dogodkov med proračunskim letom.
Skladno s 6. členom Odloka o proračunu župan pisno poroča o porabi teh sredstev, ki se v
evidencah vodijo kot posebni namenski proračunski sklad.
Proračunska postavka 23401 – PRORAČUNSKA REZERVA je bila planirana in realizirana v
naslednji višini:

PRORAČ.
NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE
POST.
23401
PRORAČUNSKA REZERVA
409100 REZERVA ZA NARAVNE NESREČE

REBAL. 2009

REALIZACIJA
2009

ZNESEK V EUR

ZNESEK V EUR

142.000

154.907

409100 – rezerva za naravne nesreče:
Za pridobitev sredstev iz državne rezerve, mora lokalna skupnost predhodno oblikovati
lastno proračunsko rezervo v minimalni višini 1,5% proračuna in o njeni namenski porabi
poročati ministrstvu. Vsa porabljena sredstva so bila namenjena nadaljevanju sanacije po
neurju 2005.
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Proračunska postavka 23402 – REZERVA-POSEBNI PROGRAMI je bila planirana in
realizirana v naslednji višini:

PRORAČ.
POST.
23401
402503

NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE
REZERVA-POSEBNI PROGRAMI
NAMENSKA SREDSTVA ZA
SANACIJO NEURJA MOP

REBAL. 2009

REALIZACIJA
2009

ZNESEK V EUR

ZNESEK V EUR

1.201.500

1.208.691

402503 – namenska sredstva za sanacijo neurja – MOP:
Skladno s sklepom Vlade RS je Občina Sevnica pridobila 1.201.500,00 EUR iz proračunske
rezerve državnega proračuna, kar se v bilanci izkazuje na skupini kontov 74. Sanacijski
programi za porabo teh sredstev so bili usklajeni z Ministrstvom za okolje in prostor. Iz teh
sredstev smo naročali projektno dokumentacijo za sanacijo nekaterih cest ter plazov.

3.4 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE
REZERVACIJE V LETU 2009
Proračunska postavka 23410 – proračunska rezervacija je bila planirana in realizirana v
naslednji višini:
REBAL. 2009
PRORAČ.
POST.
23410
409000

NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE
PRORAČUN. REZERVACIJA
SPLOŠNA PRORAČUNSKA
REZERVACIJA

ZNESEK V EUR

96.739

REALIZACIJA
2009
ZNESEK V EUR

99.475

409000 – splošna proračunska rezervacija:
Skladno z Zakonom o javnih financah je v proračunu možna rezervacija sredstev do 2%
višine proračuna. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje brezplačnih avtobusnih prevozov
na relaciji Sevnica – Boštanj ter Sevnica – Šentjanž, za obnovo zbirnega taborišča v
Brestanici, za obnovo prostorov salezijanskega mladinskega centra, za idejno zasnovo
ureditve območja izliva Mirne k Savi, za idejno zasnovo ureditve igrišča na Drožanjski cesti in
zasaditveni načrt, za obnovo nekaterih cest v občini, za preplastitev dvorišča pri vrtcu
Ciciban, za dotacijo župnijam pri obnovi sakralnih objektov, ter za plačilo stroškov nastalih z
revizijo SČN 1500 PE in ločen kanalizacijski sistem Dolnje Brezovo.
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4 POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2009
Upravljavec sredstev sistema EZR Občine Sevnica evidentira dogodke upravljanja denarnih
sredstev sistema EZR v skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja
denarnih sredstev sistema EZR (Ur.l. RS št. 120/07, 104/09). Denarna sredstva EZR Občine
Sevnica na dan 31.12.2009 so denarna sredstva podračunov subjektov vključenih v sistem
EZR (treh podračunov Občine Sevnica, dvanajstih podračunov posrednih proračunskih
uporabnikov proračuna Občine Sevnica, desetih podračunov krajevnih skupnosti) in
zakladniškega podračuna EZR.
Zakladniški podračun EZR Občine Sevnica se do pridobitve ustreznega certifikata sme
uporabljati le za izvajanje transakcij povezanih z nočnim deponiranjem pri poslovnih bankah in
obrestovanjem prostih denarnih sredstev na podračunih. Ostala pravila izhajajo iz Pravilnika za
obračun presežka, Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava in Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov
pravnih oseb javnega prava.
Občina Sevnica ima z SKB banko in Novo Ljubljansko banko sklenjeno pogodbo o poslovnem
sodelovanju na depozitnem področju z občinami in pogodbo o vodenju enotnega
zakladniškega računa občine z Banko Slovenije.

4.1 OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA

4.1.1

Povzetek bilance stanja

Tabela 1 prikazuje povzetek bilance stanja upravljavca sredstev sistema EZR Občine Sevnica.
Tabela 1: Bilance stanja EZR Občine Sevnica na dan 31.12.2009
OPIS POSTAVK BILANCE STANJA

Vrednost v EUR

AKTIVA

2.517.576
0

Dolgoročna sredstva
Kratkoročna sredstva skupaj

2.517.576

11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

2.514.926

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

1.030
1.620
0
2.517.576
2.516.941
2.515.911
1.030
635
635

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 0 € (vsota stanj podračunov proračunskih uporabnikov EZR in zakladniškega
podračuna) in nočni depoziti pri poslovnih bankah v znesku 2.514.926,38 €.
Konto 16 Kratkoročne terjatve iz financiranja
Vrednost skupine konta 16 predstavljajo terjatve za obresti nočnih depozitov pri poslovnih
bankah in obresti na stanje EZR pri Banki Slovenije v znesku 1.030,34 €.
Konto18 Neplačani odhodki
Vrednost skupine konta 18 predstavljajo neplačani odhodki do proračunskih uporabnikov za
obresti na stanje podračunov proračunskih uporabnikov EZR v znesku 984,4 € in obveznost
EZR do proračuna Občine Sevnica za presežek v višini 635,14 €.
Konto24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Vrednost skupine konta 24 tvorijo obveznosti do proračunskih uporabnikov za obresti na stanje
podračunov proračunskih uporabnikov EZR v znesku 984,4 €, obveznost za presežek do
proračuna Občine Sevnica v znesku 635,14 € in obveznost za stanja podračunov proračunskih
uporabnikov EZR v znesku 2.514.926,38 €.
Konto28 Neplačani prihodki
Vrednost skupine konta 28 predstavljajo neplačani prihodki za obresti nočnih depozitov pri
poslovnih bankah in obresti na stanje EZR pri Banki Slovenije v znesku 1.030,34 €.
Konto 90 Splošni sklad
Vrednost splošnega sklada v znesku 635,14 € predstavlja presežek upravljanja sistema EZR, v
obdobju od 01.01.2009 do 31.12.2009, oziroma presežek prihodkov nad odhodki na dan
31.12.2009.
4.1.2

Obrazložitev dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Stanje dobroimetja predstavljajo denarna sredstva na računu EZR pri Banki Slovenije v znesku
0,00 € in nočni depoziti pri poslovnih bankah v znesku 2.514.926,38 €. Končno stanje denarnih
sredstev v znesku 0,00 € je torej enako stanju sredstev na EZR pri Banki Slovenije, hkrati pa je
vsota stanj zakladniškega podračuna v znesku –2.514.291,24 € in denarnih sredstev
podračunov proračunskih uporabnikov EZR v znesku 2.514.291,24 €.
4.1.3

Struktura stanja denarnih sredstev računa EZR po poslih

Stanje denarnih sredstev EZR Občine Sevnica pri Banki Slovenije v znesku 0,00 € je
enako seštevku terjatev iz naslova nočnih depozitov, obveznosti do proračunskih
uporabnikov iz naslova navideznih vlog in presežka upravljanja. Pri tem velja enačba :
Denar na računu EZR = -terjatve iz naslova nočnih depozitov + obveznosti do
proračunskih uporabnikov iz naslova navideznih vlog + presežek upravljanja stanje
EZR.
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Tabela 2 prikazuje stanje denarnih sredstev EZR Občine Sevnica razčlenjeno po vrstah poslov
upravljanja na dan 31.12.2009.
Tabela 2: Stanje denarnih sredstev EZR na dan 31.12.2009
Vrsta posla

Vrednost v EUR

Terjatve iz naslova nočnih depozitov
Obveznosti do proračunskih uporabnikov iz
naslova navideznih vlog
Presežek upravljanja

2.514.926,38
2.514.291,24
635,14

Graf 1: Primerjava obsega poslov na dan 31.12.2008 in 31.12.2009
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1.399.156,78

2.514.291,24

PRESEŽEK UPRAVLJANJA

4.1.4

Struktura stanja denarnih sredstev računa EZR po strankah

Stanje denarnih sredstev EZR Občine Sevnica pri Banki Slovenije je enako odprtim stanjem
glavnic po subjektih vključenih v sistem EZR. Negativno stanje denarnih sredstev
zakladniškega podračuna je pokrito s pozitivnim stanjem denarnih sredstev na podračunih
proračunskih uporabnikov. Pozitivna stanja denarnih sredstev na podračunih proračunskih
uporabnikov so vključena v plasmaje zakladniškega podračuna, vendar se ne prenašajo na
zakladniški podračun, temveč ostajajo na podračunih proračunskih uporabnikov. Zaradi tega
zakladniški podračun izkazuje negativno stanje denarnih sredstev.
Tabela 3 prikazuje odprta stanja glavnic po subjektih na dan 31.12.2009.

- 47 -

Tabela 3: Stanje glavnic po proračunskih uporabnikih dan 31.12.2009
Naziv proračunskega uporabnika
Občina Sevnica
KŠTM Sevnica
Lekarna Sevnica
Knjižnica Sevnica
Vrtec Ciciban Sevnica
OŠ Sevnica
OŠ Tržišče
OŠ Šentjanž
OŠ Boštanj
OŠ Blanca
OŠ Krmelj
OŠ Ana Gale Sevnica
Glasbena šola Sevnica
Zdravstveni dom Sevnica
KS Blanca
KS Boštanj
KS Krmelj
KS Loka
KS Sevnica
KS Studenec
KS Primož
KS Šentjanž
KS Tržišče
KS Zabukovje
Zakladniški podračun EZR
Skupaj EZR
4.1.5

Vrednost v EUR
1.969.424,59
70.246,77
32.439,24
20.962,35
61.590,26
157.358,18
12.950,60
12.776,37
23.196,68
13.316,09
48.035,99
16.331,41
1.970,88
45.156,01
1.444,03
1.605,08
2.431,35
14.382,33
482,86
899,78
2.697,45
905,72
2.001,55
1.685,67
-2.514.291,24
0,00

Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja na dan 31. 12. 2008

EZR Občine Sevnica ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.
Stanje nezapadlih obveznosti znaša 2.515.910,78 € in je sestavljeno iz:
- obveznosti za ugotovljen presežek na dan 31.12.2009 do proračuna Občine Sevnica v višini
635,14 €
- obveznosti do proračunskih uporabnikov sistema EZR za stanja podračunov (navidezne
vloge) v višini 2.514.291,24 € in
- obveznosti do proračunskih uporabnikov iz naslova obresti za dane vloge v višini 984,4 €.
Stanje nezapadlih terjatev znaša 1.030,34 € in predstavlja terjatev iz naslova obresti za nočne
depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZR pri Banki Slovenije.
4.1.6

Obrazložitve splošnega sklada

Stanje sklada na dan 31.12.2009 v znesku 635,14 € predstavlja presežek upravljanja
sistema EZR v obdobju od 01.01.2009 do 31.12.2009, oziroma presežek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2009.
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4.2 OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA LIKVIDNOSTI
SISTEMA EZR
4.2.1

Sprememba stanja na računih

Sprememba stanja na računih je enaka rezultatu denarnih tokov upravljanja EZR. Sprememba
stanja sredstev na EZR Občine Sevnica znaša 608 €. V rezultat denarnih tokov iz financiranja
so vključeni tudi presežki prihodkov nad odhodki v višini 635,14 € in nakazilo presežka
upravljanja leta 2008 proračunu Občine Sevnica v višini 662 €.
Spremembe stanja sredstev na EZR Občine Sevnica vseh njegovih podračunov prikazuje
Tabela 4.
Tabela 4: Sprememba stanja na računih v letu 2009 po podračunih EZR
Naziv subjekta
Stanje na začetku
Stanje na koncu
leta: 01.01.2009 v leta: 31.12.2009 v
EUR
EUR
Občina Sevnica
997.321,52
1.969.424,59
KŠTM Sevnica
1.175,69
70.246,77
Lekarna Sevnica
10.514,39
32.439,24
Knjižnica Sevnica
19.120,09
20.962,35
Vrtec Ciciban Sevnica
48.648,5
61.590,26
OŠ Sevnica
73.054,62
157.358,18
OŠ Tržišče
26.735,95
12.950,60
OŠ Šentjanž
32.734,21
12.776,37
OŠ Boštanj
9.340,35
23.196,68
OŠ Blanca
14.248,34
13.316,09
OŠ Krmelj
19.769,54
48.035,99
OŠ Ana Gale Sevnica
14.557,16
16.331,41
Glasbena šola Sevnica
17.474,72
1.970,88
Zdravstveni dom Sevnica
37.737,1
45.156,01
KS Blanca
7.902,93
1.444,03
KS Boštanj
2.811,51
1.605,08
KS Krmelj
9.302,58
2.431,35
KS Loka
41.954,8
14.382,33
KS Sevnica
1.069,34
482,86
KS Studenec
306,45
899,78
KS Primož
2.089,84
2.697,45
KS Šentjanž
8.797,88
905,72
KS Tržišče
2.067,95
2.001,55
KS Zabukovje
367,32
1.685,67
Zakladniški podračun EZR
-1.398.494,78
-2.514.291,24
Skupaj EZR
608,00
0,00
4.2.2

Sprememba
stanja
v EUR
-972.103,07
-69.071,08
-21.924,85
-1.842,26
-12.941,76
-84.303,56
13.785,35
19.957,84
-13.856,33
932,25
-28.266,45
-1774,25
15.503,84
-7.418,91
6.458,9
1.206,43
6.871,23
27.572,47
586,48
-593,33
-607,61
7.892,16
66,4
-1.318,35
1.115.796,46
608,00

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 (1.115.769,6 € - razlika med prejetimi in danimi depoziti v letu
2008) in denarnih tokov upravljanja (spremembe stanja na računih).
Sprememba dobroimetja EZR Občine Sevnica pri bankah tako znaša -1.115.161,6 €.
Spremembe dobroimetja EZR Občine Sevnica pri bankah prikazuje Tabela 5.
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Tabela 5: Sprememba dobroimetja EZR pri bankah v letu 2009
Naziv banke
Dobroimetje na začetku
Dobroimetje na
leta; 01.01.2009 v EUR
koncu leta;
31.12.2009 v EUR
NLB
SKB
BANKA SLOVENIJE
Skupaj EZR
4.2.3

979.409,75
419.747,03
608
1.399.764,78

1.760.448,47
754.477,91
0,00
2.514.926,38

Sprememba
dobroimetja v letu
2009 v EUR
-781.038,72
-334.730,88
608,00
-1.115.161,6

Sprememba stanja denarnih sredstev EZR

Sprememba stanja denarnih sredstev EZR je enaka vsoti spremembe stanja na podračunih
proračunskih uporabnikov in spremembi stanja zakladniškega podračuna. Spremembo stanja
denarnih sredstev EZR Občine Sevnica med 31.12.2009 in 01.01.2009 prikazuje Tabela 6.
Tabela 6: Sprememba stanj denarnih sredstev na EZR po podračunih v letu 2009
Vrsta računa
Stanje denarnih
Stanje denarnih
Sprememba
sredstev na koncu
sredstev na začetku
dobroimetja v letu
leta 31.12.2009 v
leta; 01.01.2009 v
2008
EUR
EUR
v EUR
Podračuni PU
2.514.291,24
1.399.102,78
1.115.188,46
Zakladniški podračun
-2.514.291,24
-1.398.494,78
-1.115.796,46
Skupaj EZR
0,00
608,00
-608,00
Stanje denarnih sredstev na EZR Občine Sevnica je na začetku leta 2009 znašalo 608,00 €,
na koncu leta 2009 pa 0,00 €. Tako znaša sprememba stanja denarnih sredstev -608,00 €.
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 31.12.2009 in 1.1.2009 prikazuje Tabela
7.
Tabela 7: Sprememba stanja denarnih sredstev na zakladniškem podračunu v letu 2009
Stanje denarnih sredstev na zakladniškem
Stanje denarnih sredstev v EUR
podračunu
na začetku leta; 01.01.2009
-1.398.494,78
na koncu leta; 31.12.2009
-2.514.291,24
Razlika
1.115.796,46
Stanje denarnih sredstev na zakladniškem podračunu EZR Občine Sevnica je na začetku leta
2009 znašalo -1.398.494,78 €, na koncu leta 2009 pa -2.514.291,24 €. Tako znaša
sprememba stanja denarnih sredstev 1.115.796,46 €.
4.2.5

Letni učinki upravljanja

Promet EZR Občine Sevnica v letu 2009 sestavljajo vračila nočnih depozitov v vrednosti
276.512.657,79€, pologi nočnih depozitov v skupni vrednosti 277.628.427,39€, prilivi iz
naslova obresti na nočne depozite pri poslovnih bankah in na stanja sredstev pri Banki
Slovenije v vrednosti 13.581,13 odlivi iz naslova obresti na stanja podračunov proračunskih
uporabnikov v višini 12.945,99 € ter nakazilo presežka za leto 2008 proračunu Občine Sevnica
v višini 662€.
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Glede na leto 2008 se je promet zmanjšal pri vračilih nočnih depozitov za 34.173.972,45€ pri
pologih nočnih depozitov pa za 31.596.505,14€. Prilivi iz naslova obresti na nočne depozite pri
poslovnih bankah in na stanja sredstev pri Banki Slovenije so se zmanjšali za 23.776,61€,
odlivi iz naslova obresti na stanja podračunov proračunskih uporabnikov pa so se zmanjšali za
23.750,28 €.
Tabela 8 prikazuje bilanco prihodkov in odhodkov EZR občine Sevnica za leto 2009.
Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2009
Opis postavke
Prihodki
Odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki

Vrednost v EUR
13.581,13
12.945,99
635,14

Prihodke EZR Občine Sevnica v letu 2009 sestavljajo prejete obresti NLB in SKB za nočne
depozite in obresti Banke Slovenije za stanja EZR, odhodke pa predstavljajo obresti za stanja
podračunov subjektov vključenih v EZR Občine Sevnica.
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5 POROČILO O OPRAVLJENEM POPISU OSNOVNIH SREDSTEV
NA DAN 31.12.2009
S sklepom župana št. 450-0002/2009 z dne 25.11.2009 je bila imenovana popisna komisija
(v nadaljevanju komisija) v sestavi:
1. Jurij Kuhar, predsednik,
2. Maja Požun, članica in
3. Bojan Kostevc, član.
Popisna komisija je opravila popis sredstev na dan 31.12.2009, in sicer:
 opredmetena osnovna sredstva na podlagi popisnih obrazcev, ki jih je pripravilo
računovodstvo,
 denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice,
 denarna sredstva na računih,
 stanje terjatev in obveznosti,
 stanje sredstev danih v upravljanje javnim zavodom ter
 vrednostni papirji.
Sestavni del tega poročila so:
 popisni listi za opredmetena osnovna sredstva,
 seznam osnovnih sredstev s predlogi komisije,
 obvestilo o stanju na računu,
 zbirni izpis stanja na računih vrednostnih papirjev.

5.1 UGOTOVITVE, MNENJA IN POJASNILA
Komisija je pri popisu opredmetenih osnovnih sredstev vse ugotovitve zapisovala v popisne
liste, ki jih je pripravilo računovodstvo. Popisovanje se je izvajalo od 21. do 29.12.2009 po
posameznih nahajališčih. Po izvedenem popisu je komisija ugotavljala razlike med dejanskim
in knjigovodskim stanjem in izdelala predloge odločitev za knjigovodsko evidentiranje.


Opredmetena osnovna sredstva:

Komisija je pri popisu ugotovila:
a) da je nekaj osnovnih sredstev premeščenih, komisija je v popisnih listih dopisala nova
nahajališča oziroma zaznamovala spremembe nahajališč,
b) nekatera osnovna sredstva niso evidentirana, zato jih je komisija dopisala na popisne
liste,
c) nekatera osnovna sredstva niso označena z inventurnimi številkami, zato naj se le-te
namestijo;
d) Nekaj kosov sredstev, ki so v popisnih listih evidentirani na različnih nahajališčih,
komisija ni našla nikjer. Za nekatera sredstva so posamezni uslužbenci na
nahajališču potrdili, da so bila uničena, nekaj sredstev pa je bilo izločenih med letom
zaradi menjave pohištva; iz popisnih listov je razvidno, da so vsa ta sredstva tudi
relativno stara, zato komisija predlaga, da se s sklepom uničijo in izločijo iz
knjigovodske evidence;
e) nekatera sredstva so v uporabi pri drugih (reverzi v KS Blanca in Zabukovje),
f) komisija za sredstva, ki niso v uporabi, predlaga oddajo zainteresiranim društvom
oziroma prodajo na javni dražbi;
g) nekaj sredstev je poškodovanih oz. neuporabnih, zato je najbolj smiselno, da se jih
uniči in izloči iz knjigovodske evidence.
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Komisija je sestavila naslednje sezname:
- sredstev, ki jih komisija zaradi dotrajanosti predlaga za uničenje ali so že
uničena,
- sredstev, ki jih predlaga za oddajo/prodajo, ter
- sredstev, danih v uporabo (reverzi).
 Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice
Komisija je ugotovila stanje v blagajni (gotovina) v znesku 517,76 EUR.
 Denarna sredstva na računih
Komisija je preverila stanje sredstev na računih z vpogledom v izpisek Uprave RS za javna
plačila o stanju na podračunu št. 01310-0100008286. Stanje na dan 31.12.2009 je
1.969.424,59 EUR.
 Stanje terjatev in obveznosti
Komisija je na oddelku za finance in pravni službi, preverila stanje terjatev in obveznosti na
dan 31.12.2009, ter ugotovila, da razen ene terjatve, za katero je sprožen sodni postopek, ni
spornih terjatev in obveznosti. Terjatve in obveznosti so pravilno izkazane, seznam le teh pa
je v prilogi.
 Stanje sredstev danih v upravljanje javnim zavodom
Komisija je na oddelku za finance preverila tudi stanje sredstev, danih v upravljanje in dana
poroštva upravljavcem in ugotovila, da so sredstva usklajena s stanjem pri upravljavcih. Z JP
Komunala Sevnica imamo sklenjeni poroštveni pogodbi za nakup smetarskega vozila in
gradnjo zbirnega centra Sevnica.
 Vrednostni papirji
Komisija je od KDD, Centralne klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana, pridobila zbirni izpis
stanja na računih vrednostnih papirjev v centralnem registru na dan 31.12.2009. Stanje je
razvidno iz priloženega izpiska.

5.2 PREDLOGI
Komisija predlaga, da računovodstvo:
1. uskladi sezname – popisne liste skladno z ugotovljenim dejanskim stanjem ter uskladi
nahajališča opreme, kot jih je ugotovila komisija;
2. da se ponovno namestijo inventurne številke na opremo, kjer je komisija ugotovila, da jih
ni,
3. da se v evidenco vnesejo sredstva (oprema), ki jih je komisija dopisala na popisne
obrazce in se po potrebi namestijo ustrezne inventarne številke.
Komisija za že uničena oziroma odstranjena sredstva ter dotrajana sredstva predlaga, da se
s sklepom uničijo in izločijo iz knjigovodskih evidenc.
Komisija predlaga, da se oprema, ki je občinska uprava ne uporablja več, poskuša prodati ali
pa se odda zainteresiranim društvom.
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Gradivo so pripravili:
Jurij Kuhar, dipl. inž. el.,
Predsednik popisne komisije
Barbara Zalašček, univ. dipl. ekon.,
Svetovalka za finance
Mojca Sešlar, univ. dipl. ekon.,
v.d. vodje oddelka za družbene dejavnosti
Roman Strlekar, univ. dipl. prav.,
v.d. vodja splošne službe
Roman Perčič, univ. dipl. inž.,
Vodja oddelka za okolje in prostor
Vlasta Kuzmički, spec.,
Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti
Mag. Vlasta Marn
Vodja oddelka za finance
Številka: 410-0018/2010
Sevnica, 15.02.2010
SREČKO OCVIRK
Župan Občine Sevnica
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