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I.
SPLOŠNI DEL
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1. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
70 - DAVČNI PRIHODKI
700 - Davki na dohodek in dobiček
Davke na dohodek in dobiček občinskega proračuna predstavlja dohodnina - odstopljeni vir občinam (glavarina). Ta
vir se je uveljavil s sprejetjem novega Zakona o financiranju občin - ZFO - 1. Izraz glavarina predstavlja na
prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljen občinam, za financiranje skupne
primerne porabe občin.

703 - Davki na premoženje
Podskupino prihodkov iz naslova davkov na premoženje predstavljajo:
- davek na premoženje od stavb - od fizičnih oseb
- davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
- davek od premoženja - na posest plovnih objektov
- davek na dediščine in darila
- davek na promet nepremičnin- od fizičnih oseb

704 - Domači davki na blago in storitve
Podskupino prihodkov iz naslova domačih davkov na blago in storitve predstavljajo:
- davek na dobitke od iger na srečo
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- turistična taksa
- komunalne takse za taksam zavezane predmete - pravnih oseb
- komunalne takse za taksam zavezane predmete - fizičnih oseb in zasebnikov
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Podskupino prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja predstavljajo:
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb
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- prihodki od obresti od sredstev na vpogled
- prihodki od najemnin za poslovne prostore
- prihodki od najemnin za stanovanja
- prihodki od drugih najemnin
- prihodki od zakupnin
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico
-drugi prihodki od premoženja

711 - Takse in pristojbine
Podskupino prihodkov iz naslova taks in pristojbin predstavljajo upravne takse.

712 - Globe in druge denarne kazni
Podskupino prihodkov iz naslova glob in drugih denarnih kazni predstavljajo globe za prekrške in nadomestilo za
degradacijo in uzurpacijo prostora.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Podskupino prihodkov od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodki od prodaje blaga in storitev - lastne
dejavnosti in drugi prihodki od prodaje.

714 - Drugi nedavčni prihodki
Podskupino prihodkov iz naslova drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo:
- drugi nedavčni prihodki
- prihodki od komunalnih prispevkov
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja
- sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki
- nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta
- drugi izredni nedavčni prihodki
Prihodki so vezani na prihodke krajevnih skupnosti in se zgolj uskladijo z realizacijo in pričakovanji do konca leta.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI
720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Podskupino prihodkov iz naslova prihodkov od prodaje osnovnih sredstev predstavljajo prihodki od prodaje
stanovanjskih objektov in stanovanj.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Podskupino prihodkov iz naslova prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
predstavljajo prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč.
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74 - TRANSFERNI PRIHODKI
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Podskupino transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo:
- prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna, kjer so izkazana sredstva finančne izravnave,
ki jih Ministrstvo za finance po dvanajstinah nakazuje v občinski proračun.
Po izračunih Ministrstva za finance z dne 6.12.2010 smo v letu 2011 in 2012 ponovno upravičeni do izplačila
sredstev finančne izravnave v višini 459.037 EUR letno. Izračun je pripravljen na podlagi določb Zakona o
financiranju občin ter višine povprečnine, ki jo definira Zakon o izvrševanju proračuna skladno s sprejetim državnim
proračunom.
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, kjer so izkazana sredstva ministrstev in drugih državnih
institucij za sofinanciranje posameznih projektov investicijskega značaja in sicer:
Požarna taksa
MORS - URSZR skladno s pogodbo št. 427-00-5/2004-139 z dne 01.03.2004 sredstva nakazuje v proračun Občine
Sevnica.
Ministrstvo za šolstvo in šport - obnova streh
"OBNOVA STREHE V OŠ ŠENTJANŽ IN OŠ SAVA KLADNIKA SEVNICA
Občina si že dalj časa prizadeva, da bi zamenjala salonitne strehe na naših javnih zgradbah. Na osnovi popisov in
pridobljenih ponudb bo potrebno pridobiti državna ali evropska sredstva. Za obe šoli je izdelan energetski pregled
objektov in kot prioritetno je potrebno zamenjati streho."
Ministr.za kmet. - vzdrževanje gozdn.poti
Sredstva so Občini Sevnica dodeljena z MKGP za financiranje vzdrževanja gozdnih cest, na podlagi programa
vzdrževanja, ki ga izdela Zavod za gozdove Slovenije.
Ministrstvo za kulturo - Ajdovski gradec
V skladu z Zakonom o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi spada arheološko najdišče
Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevnici med najbolj ogrožene in najkvalitetnejše objekte kulturne dediščine na
Slovenskem. Na podlagi tega zakona je Občina Sevnica upravičena do 100% financiranja investicij obnove in
vzdrževanja tega kulturnega spomenika iz državnega proračuna. V letu 2008 je bila izvedena investicija v vrednosti
57.256 EUR, v letu 2010 pa v vrednosti 14.000 EUR. Na razpolago je tako ostalo še 87.620 EUR, ki se lahko
koristijo do leta 2013, v primeru, da so sredstva odobrena preko razpisa. Predvidevamo ponovno prijavo na razpis v
letu 2012, vsebino investicije pa bomo oblikovali v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
OE Celje.
SVLR - 23.člen
Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko vsako leto izda povabilo občinam k oddaji načrtov
porabe za koriščenje deleža sredstev občin za sofinanciranje občin.Občina Sevnica vsakoletno izvaja prijave
projektov na 23. člen ZFO.
Gradnja širokopasovnih omrežij
Dne 9. julija 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 54/10, objavljen 2. javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj ESRR 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev:
2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer širokopasovni
dostop ni omogočen in je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Občina Sevnica je skupaj z
občinami: Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, Žužemberk oddala vlogo na zgoraj navedeni razpis.
V primeru uspeha se načrtuje črpanje sredstev v letih 2011 in 2012. Sredstva na prihodkovni strani so razdeljena na
sredstva državnega proračuna in sredstva evropskega sklada.
Ministrstvo za zdravje- sanacija ZD Sevnica in ZP Krmelj
Občina Sevnica se je v letu 2010 javila na razpis Ministrstva za zdravje, ki je v mesecu juliju objavilo Javni razpis
za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v
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RS za leti 2011 in 2012. Celotna vrednost investicije znaša 109.760,30 EUR, od države pričakujemo 71.272,66
EUR. Investicija zajema obnovo Zdravstvenega doma Sevnica in Zdravstvene postaje Krmelj in sicer: zamenjavo
oken ZD Sevnica, zamenjavo oken in vrat v ZP Krmelj, zamenjavo radiatorjev v ZD Sevnica, izolacija in obnova
fasade v ZP Krmelj ter izolacijo in obnovo tal podstrešja v ZP Krmelj. Finančna konstrukcija je bila potrjena z
Dokumentom identifikacije investicijskega projekta za obnovo stavb Zdravstvenega doma Sevnica in Zdravstvene
postaje Krmelj. Sklep pričakujemo v mesecu januarju.

Služba vlade za lokalno samoupravo - sofinanciranje SPO
V skladu s 26. členom ZFO-1 se občini v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini
50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje, v skladu z zakonom
organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave. Občina Sevnica je tako za financiranje
delovanja Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa upravičena do sofinanciranja v višini 50%
upravičenih odhodkov in izdatkov. Glede na ocenjene upravičene odhodke in izdatke Občine Sevnica za
financiranje MI-SPO za leto 2011 (preteklo leto) je pričakovati nakazilo sredstev SVLR v višini cca. 26.000
EUR.
Ministrstvo za okolje in prostor - povračilo sredstev iz plačanih subvencij od tržnih najemnin
V skladu s Stanovanjskim zakonom pripada prosilcem, ki plačujejo tržno najemnino in so se prijavili na zadnji javni
razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega bivališča (v primeru, da razpis ni bil
objavljen že več kot leto dni, tega kriterija ni potrebno izpolnjevati), subvencija k tržni najemnini. Sredstva za
subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavljajo državni proračun in
občinski proračuni, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskih proračunov. Po
zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva
plačanih zneskov subvencij. V letu 2011 bo Občina Sevnica predvidoma plačevala subvencijo k tržnim najemninam
v podobnem obsegu kot v letu 2010, ko je Občina Sevnica subvencijo k tržni najemnini plačevala 4 prosilcem, v
povprečnem znesku 0,94 EUR na m2 oz. 45,72 EUR na stanovanje.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve-druž.pomočnik
Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika
občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35 % njihove primerne porabe, zagotovijo po
preteku proračunskega leta 2007 in 2008 oziroma leta pred prvim proračunskim letom, v katerem bodo začele z
delom pokrajine, dodatna sredstva iz državnega proračuna. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
zagotovi dodatna sredstva v višini razlike nad 0,35 % primerne porabe občini, ki je do teh sredstev upravičena.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
Podskupino prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije predstavljajo:
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko, kjer so
izkazana sredstva za :
Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju
Občina Sevnica bo navedeni projekt prijavila na Javni poziv za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete Razvoj regij. V primeru uspeha na Javnem razpisu se načrtuje pridobitev 1.492.174 €.
Kanalizacija in čistilna naprava Orehovo
Občina Sevnica bo navedeni projekt prijavila na Javni poziv za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete Razvoj regij. V primeru uspeha na Javnem razpisu se načrtuje v letih 2011 in 2012 skupna pridobitev
399.964 €.
Remedisanus
Občina Sevnica je skupaj s slovenskimi in hrvaškimi partnerji pristopila k kandidaturi projekta Remedisanus sanacija divjih odlagališč na Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013. V primeru uspeha na Javnem
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razpisu se v letu 2011 načrtuje pridobitev 109.825 € in v letu 2012 16.684 €.
Ureditev prometne infrastrukture v Boštanju
Občina Sevnica je oddala vlogo na javni razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi na Agencijo RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja. V primeru uspeha na Javnem razpisu se načrtuje pridobitev 390.297 €.
Pločniki Tržišče Mostec
Občina Sevnica je oddala vlogo na javni razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi na Agencijo RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja. V primeru uspeha na Javnem razpisu se načrtuje pridobitev 359.703 €.
Gradnja vrtca Krmelj
Navedeni projekt smo prijavili na Javni poziv za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete
Razvoj regij. V primeru uspeha na Javnem razpisu se načrtuje pridobitev 1.050.000 €.
Hidravlična izboljšava vodovodnih sistemov v Posavju
Občina Sevnica bo z ostalimi posavskimi občinami (Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško,
Radeče) pristopila k prijavi projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja na evropska
sredstva, in sicer iz evropskega kohezijskega sklada. Za potrebe izvedbe projekta Hidravlična izboljšava v Posavju
se bo iz Kohezijskega sklada OPROPI (operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture) predvidoma
sofinanciralo v višini 65 - 70 % vrednosti investicije, kar pomeni 1.784.173,63 EUR občinskih sredstev in
3.276.390, 25 EUR sredstev Kohezijskega sklada.
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Odhodki proračuna
40 - TEKOČI ODHODKI
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za delovno dobo in
dodatek za stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (povračila
stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za redno delovno uspešnost,
sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevke delodajalcev za socialno varnost predstavljajo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
prispevek za zdravstveno zavarovanje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri
delu in poklicne bolezni), prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo, premije kolektivnega
dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

402 - Izdatki za blago in storitve
Izdatke za blago in storitve predstavljajo pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in storitve,
čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije,
knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, računovodske, revizorske in
svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij, drugi splošni material in storitve),
posebni material in storitve (uniforme in službena obleka, drugi posebni materiali in storitve), energija, voda,
komunalne storitve in komunikacija (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne
storitve, odvoz smeti, telefon, faks in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, druge storitve komunikacij in
komunale), prevozni stroški in storitve (goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil,
pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila), izdatki za službena potovanja (dnevnice za
službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice za
službena potovanja v tujini, drugi izdatki za službena potovanja), tekoče vzdrževanje ( tekoče vzdrževanje druge
opreme, zavarovalne premije za opremo, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, tekoče vzdrževanje
poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov, tekoče vzdrževanje počitniških objektov, tekoče
vzdrževanje drugih objektov, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme),
poslovne najemnine in zakupnine (najemnine in zakupnine za poslovne objekte, najem strojne računalniške opreme,
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, druge najemnine, zakupnine in licenčnine), kazni in odškodnine in
drugi operativni odhodki (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko
študentskega servisa, sejnine udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, dodatki
poslancem in državnim svetnikom, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev
in drugo, članarine v domačih neprofitnih institucijah, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni
promet, plačilo bančnih storitev, stroški, povezani z zadolževanjem, stroški davčnih postopkov, prispevki za
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, drugi operativni odhodki).

403 - Plačila domačih obresti
Plačila domačih obresti predstavljajo plačila obresti od dolgoročni in kratkoročnih kreditov poslovnim bankam in
plačila obresti od dolgoročnih kreditov drugim finančnim institucijam.

409 - Rezerve
Rezerve predstavljata splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva.
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41 - TEKOČI TRANSFERI
410 - Subvencije
Subvencije predstavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (subvencioniranje obresti privatnim
podjetjem in zasebnikom, kompleksne subvencije v kmetijstvu, druge subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transfere posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo družinski prejemki in starševska nadomestila (darilo ob
rojstvu otroka), transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije, drugi transferi posameznikom (regresiranje
prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike
med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom).

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Druge tekoče domače transfere predstavljajo tekočo transferi občinam (sredstva, prenesena drugim občinam), tekoči
transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo
občine), tekoči transferi v javne zavode (tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim, tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve), tekoča plačila drugim izvajalcem
javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup in gradnjo osnovnih sredstev predstavljajo nakup opreme (nakup pisarniškega pohištva, nakup pisarniške
opreme, nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča), novogradnje
rekonstrukcije in adaptacije (priprava zemljišča, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije), investicijsko
vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (študija o izvedljivosti projekta, investicijski nadzor, investicijski
inženiring, načrti in druga projektna dokumentacija, plačila drugih storitev in dokumentacije).

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki predstavljajo investicijski
transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin in investicijski transferi drugim izvajalcem
javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijske transfere proračunskim uporabnikom predstavljajo investicijski transferi javnim zavodom.
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
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C - Račun financiranja
50 - ZADOLŽEVANJE
500 - Domače zadolževanje
Domače zadolževanje predstavljajo najeti dolgoročni krediti pri poslovnih bankah.
Občina Sevnica se namerava v letu 2012 zadolžiti v skupni višini 1.000.000 EUR, kar je trenutno ocenjeno
maksimalno zadolževanje skladno z Zakonom o financiranju občin.

55 - ODPLAČILA DOLGA
550 - Odplačila domačega dolga
Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila kreditov poslovnim bankam in odplačila kreditov drugim
finančnim institucijam.
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II.
POSEBNI DEL
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2. POSEBNI DEL
A - Bilanca odhodkov
01 - POLITIČNI SISTEM
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).Občina preko
župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge
akte, ter občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine,
zagotavlja izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi
organi ter mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in potrebe
lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem
Opis glavnega programa
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta, župana in
podžupanov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj političnega sistema je izvrševanje zakonskih nalog in sprejemanje odločitev v skladu s
sprejetim proračunom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Proračunska uporabnika znotraj glavnega programa sta Občinski svet in Župan.
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01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Opis podprograma
Stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in
komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu im ljudski iniciativi, Zakon o
samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih
uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o enakih možnostih žensk
in moških.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, zastopanje in izražanje lokalnih interesov in sodelovanje z
državnimi in lokalnimi organi ter občinsko upravo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, zastopanje in izražanje lokalnih interesov in sodelovanje z
državnimi in lokalnimi organi ter občinsko upravo.

1000 - OBČINSKI SVET
01101 - Stroški dela občinskega sveta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
STROŠKI DELA OS
Sejnine se izplačujejo članom občinskega sveta 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 in 14/07). Višina sejnine se usklajuje z izhodiščno plačo za prvi tarifni razred
za polni delovni čas določen s kolektivno pogodbo. Osnova za načrtovane stroške dela OS je sejnina, ki od januarja
2011 znaša 192,38 EUR. Za leto 2012 je predvidenih 10 sej s sto odstotno udeležbo. Zajeti so tudi pripadajoči potni
stroški v skladu s predpisi, ki urejajo povračila stroškov v zvezi z delom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur. list RS, št. 53/05 in 14/07) ter
predvideno število sej s sto odstotno udeležbo.

01102 - Materialni stroški sej občinskega sveta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REPREZENTANCA
Reprezentanca občinskega sveta vključuje osvežilne napitke za izvedbo sej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

01104 - Sejnine delovnih teles občinskega sveta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE ODBOROV IN KOMISIJ
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 in 14/07) se sejnine
izplačujejo tudi članom delovnih teles občinskega sveta in članom organov javnih zavodov in javnih podjetij, ki so
vanje imenovani kot predstavniki ustanoviteljice Občine Sevnica. Postavka ne vsebuje sejnin za nadzorni odbor in
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sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki sta načrtovani posebej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je Pravilnik 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 in 14/07), preteklih
stroškov in ocena makroekonomskih gibanj.

01105 - Delovanje političnih strank
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DELOVANJE POLITIČNIH STRANK
Politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu se financirajo iz občinskega proračuna na podlagi Zakona o
političnih strankah (Ur. list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07) in Sklepa občinskega sveta o financiranju političnih
strank v občini Sevnica (št. 410-0038/2010, z dne 17.12.2010). Političnim strankam pripadajo sredstva sorazmerna
številu glasov volivcev, ki so ga dobile na volitvah 2010.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je Zakon o političnih strankah (Ur. list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07), Sklep občinskega sveta o
financiranju političnih strank v občini Sevnica (št. 410-0040/2008, z dne 22.12.2008) in ocena makroekonomskih
gibanj.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Opis podprograma
Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s
stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o
samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih
uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o enakih možnostih žensk
in moških.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti ter sodelovanje z
državnimi in lokalnimi organi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim proračunom ter
vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti.
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3000 - ŽUPAN
01301 - Nadomestilo za delo župana in podžupanov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NADOMESTILO ZA DELO ŽUPANA IN PODŽUPANOV
Višina prejemkov župana in podžupana je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Župan opravlja
funkcijo poklicno, podžupanov še ni imenovanih. Občinskim funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka za
delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno. Predvideni so tudi potni in drugi
stroški za službena potovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju sistema plač v javnem sektorju.

01302 - Materialni stroški urada župana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRŽAVNI IN OBČINSKI SIMBOLI
Planirani so tudi stroški nabave državnih in občinskih zastav za protokolarne namene in obeleževanje državnih in
občinskih praznikov.

REPREZENTANCA
Reprezentančni stroški obsegajo osvežilne napitke in gostinske storitve ob poslovnih in protokolarnih dogodkih, ki
jih organizira Občina Sevnica ter društva in druge organizacije v občini Sevnica.

DRUG SPLOŠNI MATERIAL
Drug splošni material zajema druge materialne stroške protokola, potrebne ob slovesnostih v Občini Sevnica, katerih
organizator oziroma soorganizator je Občina Sevnica (aranžiranje priložnostnih spominkov, cvetlični aranžmaji,
plačilo nekaterih storitev za društva ob praznovanju njihovih jubilejev, sprejem mladoporočencev v poročni dvorani
na gradu).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V Občini je na tem področju zajeto
delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine
je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut in Poslovnik Občine Sevnica, Poslovnik Nadzornega
odbora.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in zagotavljanje delovanja
proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0203 Fiskalni nadzor

0203 - Fiskalni nadzor
Opis glavnega programa
V fiskalnem nadzoru je zajeto področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in zagotavljanje delovanja
proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica skladno
s sprejetim programom dela.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je nadzorni odbor.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Opis podprograma
Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge
nadzora.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za
opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, Sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni
samoupravi;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in zagotavljanje delovanja
proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica skladno
s sprejetim programom dela.

2000 - NADZORNI ODBOR
02201 - Stroški dela Nadzornega odbora
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE
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 in 14/07) se
izplačujejo sejnine. Postavka vsebuje sejnine za člane nadzornega odbora.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je Pravilnik 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 in 14/07) ter
predvideno število sej s sto odstotno udeležbo.

02202 - Materialni stroški Nadzornega odbora
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REPREZENTANCA
Reprezentanca kot materialni strošek nadzornega odbora obsega le osvežilne napitke za delo nadzornega odbora za
leto 2012.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

02203 - Stroški prevoza Nadzornega odbora
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
STROŠKI PREVOZA NO
Načrtovani so zneski potnih stroškov povezanih z izobraževanjem članov nadzornega odbora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in predvidenih službenih potovanj.

02204 - Delovanje Nadzornega odbora
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE NO ZA IZVEDBO INTERNIH NADZOROV
Načrtovani so zneski pogodbenega dela za izvedbo internega nadzora, ki ga na podlagi poslovnika nadzornega
odbora opravljajo člani nadzornega odbora.
KOTIZACIJE
Predvidena so sredstva za kotizacije - izobraževanja članov nadzornega odbora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur. list RS, št. 53/05 in 14/07),
predvidena izobraževanja. Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in predvidenih službenih potovanj.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih
ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje
pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske
pogoje.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje
protokolarnih nalog.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0403 Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja
in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno objavljanje predpisov in
sprememb.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih
nalog.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Proračunska uporabnika znotraj glavnega programa sta Župan, Občinska uprava.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
Opis podprograma
Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list RS ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske
zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon poslovnih stavbah in poslovnih prostorih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
04401 - Oglaševanje občinske uprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OBJAVA V URADNEM LISTU
Občina mora v skladu s statutom v Uradnem listu oz. na portalu javnih naročil skladno z zakonodajo javnih naročil
objavljati svoje splošne in posamične akte, ki jih sprejme občinski svet, ter javna naročila oziroma druge razpise
(odloki, sklepi, pravilniki, razpisi, razglasi, prečiščena besedila, javna naročila).
OGLAŠEVANJE
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Z mediji (televizija, radio, časopisi) so sklenjene letne pogodbe za informiranje javnosti o delu občinske uprave ter
organov občine, skladno s katerimi se planirajo potrebna tekoča sredstva. Občina Sevnica ima sklenjene letne
pogodbe z naslednjimi mediji: AXA 1995 d.o.o. (objava razpisov, obvestil), Posavski obzornik (objava prispevkov o
delovanju občinskih organov, izvajanju investicij), Radio Sevnica d.o..o. (tedenske občinske novice), Televizija
Novo mesto d.o.o. (sofinanciranje TV projekta Posavski obzornik), objava podatkov v PIRS in na Rumenih straneh.
Poleg tega se Občina Sevnica skupaj z drugimi posavskimi občinami priložnostno vključuje v projekte različnih
medijev, ki v sklopu svoje programske sheme obravnavajo določene teme iz območja Občine Sevnica oziroma
Posavja. Potrebno je zagotoviti tudi sredstva za neplanirane objave v medijih (voščila ob občinskih praznikih
posavskih občin, druge nepredvidene objave), za katere Občina Sevnica nima sklenjenih pogodb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
Opis podprograma
Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev,
stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon poslovnih stavbah in poslovnih prostorih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim organizatorjem
protokolarnih in družabnih dogodkov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim
organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

3000 - ŽUPAN
04301 - Izvedba protokolarnih dogodkov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PROTOKOLARNA DARILA
Občina Sevnica za namene obdarovanja gostov kupi protokolarna darila, ki jih ob slovesnostih izroči župan.
OBČINSKI PRAZNIK
Med materialne stroške protokola se uvrščajo stroški celotne organizacije občinskega praznika (organizacija oz.
soorganizacija prireditev, osrednja slovesnost).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.
Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
0603 Dejavnost občinske uprave

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa
V skladu s statutom občine je potrebno zagotavljati materialne možnosti za izvajanje lokalne samouprave na ravni
krajevnih skupnosti. S prenosom dela sredstev na krajevne skupnosti je potrebno zagotoviti optimalno izvajanje
investicij in nalog, ki omogočajo racionalnejšo porabo proračunskih sredstev in jih približajo občanom.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za delovanje krajevnih skupnosti in izvedbo investicij skladno s finančnim načrtom krajevnih
skupnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06029002 Delovanje zvez občin
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

06029002 - Delovanje zvez občin
Opis podprograma
Delovanje zvez občin (stroški organov zvez občin, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o
javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij, pripravljanje stališč
in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, organiziranje izobraževanj za potrebe občin.

Stran 27 od 184

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij, pripravljanje stališč
in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, organiziranje izobraževanj za potrebe občin.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
06410 - Skupnost občin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ČLANARINA
Občina Sevnica kot članica Skupnosti občin Slovenije dvakrat letno poravna članarino.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina letne članarine.

0603 - Dejavnost občinske uprave
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske uprave.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so: Občinska uprava, Krajevna skupnost Blanca. Krajevna
skupnost Boštanj, Krajevna skupnost Krmelj, Krajevna skupnost Loka, Krajevna skupnost Primož, Krajevna
skupnost Sevnica, Krajevna skupnost Studenec, Krajevna skupnost Šentjanž, Krajevna skupnost Tržišče, Krajevna
skupnost Zabukovje.

06039001 - Administracija občinske uprave
Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in
stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o
javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
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4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
06413 - Stroški dela občinske uprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Področje plač v lokalni skupnosti urejajo Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih,
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Sevnica, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Sevnica, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v
pravosodnih organih ter Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine
Sevnica. Občina bo skušala čim bolj racionalizirati delo v občinski upravi, predvsem z morebitnimi
prerazporeditvami zaposlenih znotraj občinske uprave ob daljših odsotnostih zaposlenih.

DODATEK ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH
Na podlagi veljavne zakonodaje je javni uslužbenec, ki dela za fotokopirnim strojem upravičen do dodatka za delo v
posebnih pogojih, in sicer za delo v območju ionizirajočega sevanja.

SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI
OPRAVLJANJU REDNIH DELOVNIH NALOG
V primeru daljših odsotnosti (zaradi bolniškega staža ali porodniškega dopusta) ali začasnega povečanega obsega
dela so javni uslužbenci, ki poleg svojega rednega dela začasno opravljajo delo zaradi odsotnosti drugega javnega
uslužbenca ali imajo zaradi določenih projektov začasno povečan obseg dela upravičeni do izplačila delovne
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Mesečno višino delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega
dela, na podlagi dogovora z javnim uslužbencem, določi župan s sklepom.
ODPRAVNINE
V letu 2012 se ne predvideva plačilo odpravnine zaposlenim.
REGRES
Delavcem bo v letu 2012 izplačan regres za letni dopust v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske
dejavnosti.
STROŠKI PREHRANE
V skladu s predpisi pripada delavcem povračilo stroškov prehrane za vsak delovni dan.
STROŠKI PREVOZA NA DELO
V skladu s predpisi pripada delavcem povračilo stroškov prevoza na delo za vsak delovni dan.
SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST
V letu 2012 ni predvidenih sredstev za delovno uspešnost, saj so s strani Vlade RS začasno zamrznjena.
SREDSTVA ZA NADURNO DELO
Nadurno delo se izplačuje v skladu s predpisi o plačah, sklenjenih pogodbah in odredbah delodajalca.
JUBILEJNE NAGRADE
V letu 2012 so predvidena tudi izplačila jubilejnih nagrad v skladu s predpisi.
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA DELO
Prispevki se obračunavajo v skladu s predpisi. V skladu z zakonodajo so vsi zaposleni v javnem sektorju upravičeni
do premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju javnih uslužbencev in sistema plač
v javnem sektorju ter notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest.
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06420 - Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL
Občina Sevnica na podlagi sklenjene pogodbe z dobaviteljem nabavlja pisarniški material za delo občinske uprave,
občinskega sveta, odborov, komisij,.., in sicer tonerji, potrošni material, tiskanje kuvert v skladu s celostno podobo
občine, voščilnice, vabila, mini diski za snemanje sej, spirale za vezavo gradiva, ipd.
ČIŠČENJE
Občina skrbi za čiščenje poslovnih prostorov v občinski stavbi in drugih prostorov v njeni lasti, del stroškov
poračuna od najemnikov. Z izvajalcem je sklenjena letna pogodba skladno z ZJN-2.

VAROVANJE ZGRADBE OU
Varovanje se plača na podlagi sklenjene pogodbe z varnostno službo za elektronsko varovanje občinske stavbe in
obhode javnih površin.
STROKOVNA LITERATURA IN ČASOPISI
Občina Sevnica je naročnik nekaterih strokovnih publikacij (Uradni list RS, podatki AJPES,) ter dnevnega
časopisja, predvsem ob spremembah zakonodaje pa je potrebno nabaviti tudi drugo ustrezno strokovno literaturo
(zakonodaja, priročniki). Za nekatere revije in časopise, ki niso nujni za delo OU, smo s 1.1.2011 odpovedali
naročniško razmerje, zato so predvideni izdatki znatno nižji.

VARSTVO PRI DELU
Gre za stroške za zdravstvene preglede zaposlenih in druge obveznosti delodajalca v skladu z zakonodajo o varstvu
pri delu.
DRUG SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Predvideni so materialni stroški za material in stroške, ki niso zajeti v drugih postavkah (tiskanje propagandnega
gradiva - mape, majice, spominski žigi, razne table, napisi, fotografije za potrebe arhiva Občine, zasaditev cvetja in
drug material in storitve za delo OU).

REPREZENTANCA
Predvideni so stroški za gostinske storitve za stranke, napitki za seje in sestanke, aranžiranje priložnostnih
spominkov, cvetlični aranžmaji ter drugi reprezentančni odhodki občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

06422 - Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTR. ENERGIJA UPRAVNE ZGRADBE, STROŠKI OGREVANJA, VODA IN KOM. STORITVE, ODVOZ
ODPADKOV
Občina kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, ki jih del poračuna nazaj z najemnino prostorov, ki jih ima
v najemu Upravna enota Sevnica.
TELEFON IN TELEFAX
Plačuje se poraba telefona - stacionarnega in mobilnega ter telefaxa za delo občinske uprave, občinskega sveta,
odborov, komisij, korespondenca med državnimi organi in ustanovami, krajevnimi skupnostmi in občani. Iz te
postavke se poravnava tudi strošek dostopa do interneta ter RTV prispevek.

POŠTNINA
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Plačilo poštnine po pogodbi za opravljanje poštnih storitev za delo občinske uprave, občinskega sveta, odborov,
komisij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

06423 - Prevozni stroški in storitve OU
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GORIVO
Stroški goriva za uporabo službenih vozil (Ford Fusion in VW Golf).
VZDRŽEVANJE MOTORNIH VOZIL
Stroški vzdrževanja službenih vozil v lasti občine (popravila, pranje, čiščenje).
ZAVAROVANJE VOZIL
Stroški obveznega in kasko zavarovanja ter tehničnega pregleda službenih vozil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

06424 - Izdatki za službena potovanja OU
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE
Plačilo izdatkov za službena potovanja se izplačujejo v skladu s predpisi ter po predhodnem nalogu delodajalca
(seminarji, terenske obravnave, ogledi).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

06429 - Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
AVTORSKI HONORARJI
Občina Sevnica ima sklenjene avtorske pogodbe za poročanje o dogodkih v Občini Sevnica, avtorska dela za
protokol, dela za spletno stran Občine, vodenje prireditev, dokumentiranje dogodkov za arhiv, izvedba drugih
projektov (SPV).

POGODBE O DELU
Za vodenje in koordinacijo dela odbora za spremljanje izgradnje HE na spodnji Savi je sklenjena pogodba z
zunanjim strokovnjakom. Iz tega konta se na podlagi sklenjene pogodbe poravnavajo storitve spremstva na porokah,
organizacije zlatih porok in druge podobne storitve.
ŠTUDENTSKO DELO
Občina Sevnica dijakom in študentom vsako leto omogoči opravljanje obvezne delovne prakse, za kar jim pripada
nagrada za opravljeno delo.

IZOBRAŽEVANJE USLUŽBENCEV
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Kotizacije za seminarje in strokovna izobraževanja, ki so nujna zaradi sprememb zakonodaje na področju delovanja
občinske uprave.
STORITVE ODVETNIKOV IN NOTARJEV
V tej postavki so predvsem zajeti stroški storitev notarja (overitve, notarske potrditve pogodb, notarski zapisi). V
nekaterih zahtevnejših zadevah se občina posluži tudi pridobitve pravnih mnenj in storitev odvetnika. Pooblaščenec
pred okrožnimi, višjimi in Vrhovnim sodiščem je lahko le odvetnik.

CENITVE
Občina Sevnica mora v skladu z zakonodajo v primeru prodaje občinskega premoženja pridobiti cenitev
nepremičnin s strani sodnega cenilca ali cenilca pooblaščenega s strani inštituta za revizijo. Občina Sevnica ima
sklenjen okvirni sporazum s sodno zapriseženim cenilcem, ki je bil izbran na podlagi izvedenega postopka javnega
naročila. Občina naroča cenitve večine nepremičnin, kjer so posamezniki izrazili interes za nakup. Prav tako občina
pridobiva cenitve za določitev odškodnine za služnosti oz. odkup zemljišča za gradnjo kanalizacije in vodovodov,
kjer dogovor z lastniki ni mogoč.

STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA
Stroški plačilnega prometa izkazujejo provizijo za vodenje računa in izvedbo transakcij.
BANČNI STROŠKI
Kriti je potrebno stroške provizije banki za opravljene storitve pri izplačilu plač ter vodenju gotovinskega
računa.
STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV
Občina krije provizijo davčnemu uradu za opravljene storitve ter plačilo davka na promet nepremičnin.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Drugi stroški, ki jih ni možno razporediti na druge postavke (izkaznice, nagrade, izobraževanja, stroški obešanja
zastav na drogove, stroški za material in storitve, ki niso zajeti v drugih postavkah, refundacije).

KVOTA ZA INVALIDE
V skladu z Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. list RS, št. 16/07-UPB2) in Uredbo o
določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Ur. list RS, št. 32/07, 21/08) je Občina Sevnica dolžna zaposlovati
najmanj 1 invalida. V preteklih letih je na Občini Sevnica zaradi izpolnitve kvote delo opravljal delavec zaposlen v
podjetju INDE d.o.o. na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju s podjetjem. Zaradi dobrega sodelovanja z
delavcem in potrebe po opravljanju spremljajočih administrativnih del, pomoč v sprejemni pisarni in arhiviranju,
izvajanje tehničnih del, je smiselno nadaljnjo sodelovanje s podjetjem INDE d.o.o. iz Sevnice.

TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV
Potrebna so manjša vzdrževalna dela na objektu - stanovanju v Novem Gradu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb ter preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

06430 - Stroški skupnega prekrškovnega organa
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFER OBČINI KRŠKO ZA DELOVANJE SPO
Medobčinski inšpektorat - SPO je pričel z delom maja 2009. Sredstva za delo zagotavljajo občine ustanoviteljice v
svojih proračunih v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic
(Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica). Na podlagi finančnega načrta za leto 2012 za Medobčinski
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inšpektorat-skupni prekrškovni organ se bo obseg potrebnih sredstev v primerjavi z letom 2011 povečal, ker bo
zaposlenost enega zaposlenega redarja strošek organa skozi celo leto. Pri materialnih stroških pa porast izhaja iz
ocene tekočih stroškov (elektrika, nadomestila, kom. storitve, gorivo...). Skladno s finančnim načrtom za leto 2011
znaša obseg sredstev za plače, prispevke in povračila ter materialne stroške 195.602 EUR. Po ključu delitve znaša
delež občine 23,95 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica,
Dogovora občin ustanoviteljic SPO o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih,
zakonodaje na področju javnih uslužbencev in sistema plač v javnem sektorju ter sistemizacije delovnih mest.

5000 - KS BLANCA
60001 - Administracija - KS Blanca
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja predvidene stroške plače in prispevkov, ter nadomestil za zaposleno delavko. Plača delavke se
obračunava in izplačuje na osnovi Zakona o javnih uslužbencih, ter Pogodbe o zaposlitvi delavke z dne, 03.05.2006.
V postavki so stroški za honorar predsednika KS ter izplačilo sejnin za člane sveta KS v letu 2010.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz sistemizacije delovnih mest.

60002 - Pisarniški material - KS Blanca
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja predvidene stroške pisarniškega materiala: znamke,,raznos Glasila Blanca ter ostalih obvestil
krajanom, idr..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60003 - Stroški prevozov-KS Blanca
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja predvidene stroške nabave kurilnega olja za ogrevanje prostorov KS (dvorane in ostalih
prostorov) ter gorivo za kosilnico (košnja trave).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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60004 - Izdatki za službena potovanja-KS Blanca
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja predvidene izdatke za službena potovanja predsednika in tajnice v KS (obisk poslovnih
partnerjev-izvajalcev del, ogledi JP).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60005 - Energija in komunalne storitve-KS Blanca
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja predvidene stroške električne energije, odvoza odpadkov ter telefona, ki nastajajo v zvezi z
dejavnostjo KS (stavba KS, MV,nadomestna razsvetljava, JR, GD).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60006 - Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja stroške :pogostitev starostnikov RK, izdatki za graviranje pokalov ob krajevnem prazniku (mali
nogomet, pokali GD Blanca) in drugih dejavnostih v KS (plačilo storitev UJP, drugi operativni odhodki: potrošni
material za javnega delavca, pesek za pokopališče, plačilo

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

5001 - KS BOŠTANJ
60010 - Administracija -KS Boštanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Bruto plača je namenjena za zaposleno delavko, ki je v skladu z zakonom o javnih uslužbencih. Prispevki na plače
in ostala izplačila so obračunana v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru usklajevanja plač v javnem sektorju bo
potrebno pripraviti rebalans proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz sistemizacije delovnih mest.

Stran 34 od 184

60011 - Pisarniški material-KS Boštanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pisarniški material, čistilni material in storitve za potrebe delovanja KS. Stroški pogostitev in reprezentance so
namenjeni za porabo ob raznih prireditvah, otvoritvah, sestankih KS, pogostitev ob zaključku leta. Drugi splošni
material in storitve vključuje vzdrževanje računalniške opreme, plačilo sveč, žalnih aranžmajev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60012 - Izdatki za službena potovanja-KS Boštanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za povračilo potnih stroškov predstavnikov KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60014 - Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Električna energija, stroški ogrevanja, telefonski stroški, poštnina, internetni stroški za potrebe KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60015 - Drugi operativni odhodki - KS Boštanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gorivo za razne naprave za potrebe vzdrževanja na področju infrastrukture v KS. Zavarovanje objektov KS (vaški
domovi, poslovni prostori), odgovornosti ter ostala zavarovanja. Odškodnine povzročene na zasebnih zemljiščih.
Stroški plačilnega prometa nastalega iz negotovinskega poslovanja. Pogodba o delu in posebni davek na določene
prejemke za potrebe finančne službe. Avtorski honorar za urejanje internetnih strani, snemanje prireditev v okviru
KS. Izplačilo nagrad predsedniku za vodenje KS, sejnine za člane sveta KS. Stroški odvetniških storitev, notarjev stroški overitev za prepis zemljišč. Drugi operativni odhodki za potrebe KS. Povračilo stroškov za zaposlenega
delavca na JP Komunala Sevnica na podlagi prijave na razpis za izbor javnih del.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

Stran 35 od 184

5002 - KS KRMELJ
60020 - Administracija -KS Krmelj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pisarniški material in storitve predstavljajo stroške pisarniškega materiala in poštne storitve. Čistilni material in
storitve predstavljajo stroški čistilnega materiala ter raznih storitev. Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura so
stroški:koledarjev, oglaševanja, publikacije in drugo. Reprezentanca, stroški kraj .praznika so stroški:pogostitve ob
raznih prireditvah, izdelava plakatov,voščilnic, stroški urejanja kraja, idr..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60021 - Stroški prevozov-KS Krmelj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Goriva in maziva za prevozna sredstva predstavljajo stroške ogrevanja stavbe KS, dvorane, knjižnice ter
nabavljenega goriva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60023 - Energija in komunalne storitve-KS Krmelj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Električna energija predstavlja stroške električne energije za stavbo-pisarno KS, MV, Dom Svoboda. Voda in
komunalne storitve, so stroški vodarine v stavbi KS. Odvoz odpadkov predstavlja stroške odvoza odpadkov na
področju krajevne skupnosti (pisarna, pokopališče idr.) .Kto 402205-Postavka predstavlja stroške telefona. Druge
izdatke predstavljajo stroški urejanja kraja, košnja igrišča, sadike, idr..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60024 - Drugi operativni odhodki-KS Krmelj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plačila honorarjev predstavljajo stroške honorarja predsednika ter članov sveta KS. Sejnine predstavljajo stroške
sejnin članov sveta. Plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet, so stroški plačila UJP-u. Drugi
operativni odhodki so:servisiranje gasilnih aparatov, zastavonoša, ter drugi odhodki. Drugi izdatki za tekoče
vzdrževanje in zavarovanje pomenijo stroške zavarovanja zgradbe KS, ter druge manjše stroške.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

Stran 36 od 184

5003 - KS LOKA
60030 - Pisarniški material-KS Loka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pisarniški material in storitve predstavljajo stroški nabave kuvert, papirja idr.materiala za potrebe tajniških opravil.
Založn. in tisk: storitve so stroški nakupa časopisov (Finance, Sava glas). Drugi splošni material in storitve
predstavljajo stroške pogostitev, igrače za obdaritev otrok ter druge splošne izdatke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60031 - Energija in komunalne storitve - KS Loka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja načrtovane stroške za porabo elektrike (zgradba KS, MV, igrišče, idr.), odvoz odpadkov na
področju KS, telefona za potrebe KS ter druge stroške pri urejanju kraja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60032 - Drugi operativni odhodki-KS Loka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja načrtovane stroške za izplačilo honorarja predsednika KS, tajnika, sejnine članom sveta KS in
drugih sodelavcev, plačilo storitev UJP-ja ter druge operativne odhodke (kilometrina, ogrevanje, odvetniške storitve,
idr.)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

5004 - KS PRIMOŽ
60040 - Administracija - KS Primož
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški reprezentance in krajevnega praznika predstavljajo stroške za pogostitev občanov ob krajevnem prazniku, ter
sveta KS ob zaključku leta,ter stroške pogostitve ob otvoritvi JP Dedna gora-Impolje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

Stran 37 od 184

60041 - Energija in komunalne storitve-KS Primož
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navedeni strošek predstavlja odhodke med letom za porabljeno energijo v stavbi KS Primož.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60042 - Drugi operativni odhodki-KS Primož
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navedeni strošek predstavlja stroške zavarovanja vodovodov in zgradbe KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

5005 - KS SEVNICA
60050 - Administracija -KS Sevnica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČE IN DODATKI
Plače in dodatki bodo izplačani v skladu s pogodbo in finančnim načrtom za leto 2012.
REGRES ZA LETNI DOPUST
Regres za letni dopust bo izplačan v višini,ki ga določa kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti.
POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM
Stroški prehrane bodo izplačani do višine po Uredbi Vlade o višini povračil stroškov v zvezi za delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bodo obračunani skladno z Zakonom o prispevkih za socialno
varnosti
PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Prispevki za zdravstveno zavarovanje bodo obračunani skladno z Zakonom o prispevkih za socialno varnost
PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE
Prispevki za zaposlovanje bodo obračunani skladno z Zakonom o prispevkih za socialno varnost
PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO
Prispevki za starševsko varstvo bodo obračunani skladno z Zakonom o prispevkih za socialno varnost
PREMIJE KOLEKTIVNEGA ZAVAROVANJA
Premija je bo nakazana v skladu s pokojninskem načrtu za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne
uslužbence.
PREVOZ NA DELO
Povračilo stroškov prevoza na delo je predvideno v višini javnega prevoza.
SEJNINE
Sejnine za sestanke svetnikov KS.

Stran 38 od 184

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz sistemizacije delovnih mest.

60051 - Pisarniški material - KS Sevnica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL
Nabava pisarniškega materiala za delo KS
STROKOVNA LITERATURA IN ČASOPISI
Naročnina na časopis Delo.
ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE
Nabava materiala za čiščenje poslovnih prostorov KS.
ZAŠČITNA SREDSTVA
Nabava zaščitnih sredstev za zaposlenega.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Osvežilni napitki za stranke in priložnostne gostinske storitve in nabava aranžmajev ob slovesnostih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60052 - Stroški prevozov-KS Sevnica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA
Nabava goriva za službeni avto.
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZILA
Vzdrževanje in popravilo vozila v lasti KS.
PRISTOJBINA ZA REGISTRACIJO VOZILA
Plačana pristojbina za službeni avto KS.
ZAVAROVANJE VOZILA
Plačilo zavarovanja za službeni avto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60053 - Izdatki za službena potovanja-Sevnica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA - DNEVNICE
Predvidene dnevnice in izdatki za službena potovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Stran 39 od 184

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60054 - Energija in komunalne storitve-KS Sevnica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA, VODA, KOM. STORITVE IN DRUGO
KS plačuje električno energijo za poslovne prostore in garaže v NHM.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Upravljavcu plačujemo stroške ogrevanja za poslovne prostore .
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Plačuje se vodarina in komunalne storitve za poslovanje KS.
ODVOZ SMETI
Plačuje se odvoz smeti .
TELEFON, TELEFAKS, ELEKTR. POŠTA
Plačuje se službeni telefon, in stroški elektronske pošte.
POŠTNINA
Nabava poštnih znamk

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60055 - Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA
Stroški plačilnega prometa izkazujejo provizijo za vodenje računa.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Drugi stroški, ki jih ni mogoče razporediti na druge postavke.
TERCA-REZERVNI SKLAD
Terci Šentrupert se kot upravljavcu stanovanj in poslovnih prostorov plačujejo sredstva za vzdrževanje objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0365 - TERCA-REZ. SKLAD
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

5006 - KS STUDENEC
60060 - Materialni stroški-KS Studenec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pisarniški material in storitve predstavljajo predvidene stroške nabave kuvert, papirja idr.materiala za potrebe
tajniških opravil, izdatke za stroške pogostitev pri raznih prireditvah ter zaključek leta v KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Stran 40 od 184

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60061 - Stroški prevozov-KS Studenec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja predvidene stroške za potne stroške, ter stroške ogrevanja v stavbi KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60062 - Energija in komunalne storitve-KS Studenec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena planiranim odhodkom za električno energijo, odvoz odpadkov in telefona, za
leto 2010. Električna energija se porablja v MV Studenec, GD Studenec, ŠD Studenec ter na črpališču Studenec,
odvoz odpadkov se vrši iz pokopališča ter drugih točk KS. Prekoračena sredstva pri električni energiji so bila
pokrita iz prihodkov Vodovodne skupnosti Studenec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60063 - Drugi operativni odhodki - KS Studenec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plačila honorarjev predstavlja stroške za plačilo predsedniku, ter tajnici sveta KS, za delo v letu 2010.Plačilo UJP
predstavlja planiran strošek vodenja TR za leto 2010.Drugi operativni odhodki in denarna pomoč socialno
ogroženim so razni stroški kot: žalni paketi, sveče in drugi material ter pomoč socialno ogroženim v materialni
obliki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

5007 - KS ŠENTJANŽ
60070 - Administracija - KS Šentjanž
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pisarniški material in storitve predstavljajo stroške nabave kuvert, papirja itr., ter materiala za potrebe tajniških
opravil. Drugi splošni material in storitve predstavljajo stroške aranžiranja, voščilnice, nabave različnega blaga in
storitve. Izdatki za reprezentanco ter stroške krajevnega praznika, prestavljajo stroške pogostitev pri raznih
prireditvah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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60072 - Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja stroške kurilnega olja za ogrevanje kulturnega doma. KS plačuje električno energijo za stavbo
KS, kulturni dom in mrliški vežici na Kalu in v Šentjanžu. Odvoz odpadkov predstavlja stroške odvoza odpadkov iz
pokopališč v Šentjanžu, na Kalu in na Velikem Cirniku.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60073 - Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja stroške plačila storitev UJP-a, plačila honorarja predsednika in tajnika, sejnine članom sveta
KS, ter druge izdatke .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

5008 - KS TRŽIŠČE
60080 - Materialni stroški-KS Tržišče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pisarniški material in storitve predstavljajo stroške nabave kuvert, papirja idr.materiala za potrebe tajniških opravil.
Izdatki za reprezentanco predstavljajo stroške pogostitev ob zaključku leta, ter razne druge priložnostne pogostitve.
Drugi splošni material in storitve pa obdaritev starostnikov na področju KS ob njihovih jubilejih ter vseh
starostnikov nad 80 let ob koncu leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60081 - Energija in komunalne storitve-KS Tržišče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Električna energija, odvoz odpadkov ter telefon, predstavljajo stroške, nastale v zgradbi KS, MV ter drugih objektih.
Odvoz odpadkov se izvaja iz vseh pokopališč v KS (Tržišče, Slančji vrh, Telče, Drušče).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

Stran 42 od 184

60082 - Drugi operativni odhodki-KS Tržišče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plačilo honorarjev je strošek za plačilo honorarja za delo predsednika in tajnika KS. Sejnine so bile dane članom
sveta KS. Plačilo storitev org. pooblaščenim za plačilni promet, je strošek provizije plačane UJP. Drugi operativni
odhodki predstavljajo stroške za zavarovanje objekta, ter ostale operativne odhodke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

5009 - KS ZABUKOVJE
60090 - Administracija - KS Zabukovje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pisarniški material in storitve predstavljajo načrtovane stroški nabave kuvert, papirja idr.materiala za potrebe
tajniških opravil. Hrana, storitev menz in restavracij predstavljajo načrtovane stroške pogostitev pri raznih
prireditvah .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60091 - Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Električna energija, odvoz odpadkov ter telefon so stroški KS, za odvoz smeti iz dveh pokopališč, električna
energija pa se poravnava za PGD Zabukovje, PGD Trnovec, VNMO in za MV ter pokopališče Zabukovje .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

60092 - Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plačilo storitev UJP predstavlja strošek prometa na TR vodenega na UJP. Plačilo honorarjev je strošek plačila
honorarja za delo predsednika KS, občasna tajniška opravila,ter sejnine. Gorivo in mazivo predstavlja načrtovani
strošek goriva pri vzdrževalnih delih v KS in nabavo kurilnega olja za MV. Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in
zavarovanje so načrtovani stroški popravil, potrošnega materiala idr. .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih
prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o
javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave ter organov občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave ter organov občine.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
06440 - Vzdrževanje objektov in opreme
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
VZDRŽEVANJE STAVBE OU
V letu 2012 se načrtuje zamenjavo oken v kopirnici, ureditev pisarne v vložišču ter ureditev arhiva. V tej postavki
so zajeta tudi manjša redna vzdrževalna dela na objektih v lasti Občine.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STAVBE OU
V letu 2012 se načrtuje ureditev prostorov arhiva Občine Sevnica.

TEKOČI STROŠKI UPRAVLJANJA PROSTOROV V LASTI OBČINE SEVNICA
Občina Sevnica glede na pripadajoče deleže kot lastnica plačuje tekoče stroške upravljanja prostorov v TPC,
Prešernova ulica 1.
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE
Občina Sevnica ima za objekte, ki so v njeni lasti, na podlagi sklenjene pogodbe z zavarovalnico sklenjeno
zavarovanje objektov in opreme ter odgovornosti.
VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV
Občina ima na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci zagotovljeno izvajanje vzdrževanja računalnikov in
programske opreme (dostop do PISO, vzdrževanje in nadgradnja programa TerraGIS, vzdrževanje računovodskega
programa EDICO, vzdrževanje glavne pisarne...), stroški pa so odvisni od potrebnih vzdrževalnih del ter
posodobitev. Iz te postavke se krijejo tudi stroški nakupa licenčnih programov.

NAJEM RAČUNALNIŠKE OPREME
Občina ne predvideva več najema računalniške opreme - terminala za pregled in tiskanje obrazcev, ki je bil dosedaj
na voljo v pritličju občinske stavbe.
VZDRŽEVANJE OPREME
Potrebna popravila in vzdrževanje opreme v lasti občine, servisiranje fotokopirnega stroja, tiskalnikov ter
vzdrževanje telefonske centrale.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0010 - INVESTICIJSKO VZDR. ST. OU.,
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb s ponudniki ter preteklih stroškov in ocene makroekonomskih
gibanj.
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06441 - Nakup osnovnih sredstev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
Večjih investicij ni predvidenih, potrebno pa zamenjati nekaj pisarniškega pohištva in opreme (dotrajani stoli,
potrebna preureditev pisarne).
NAKUP PISARNIŠKE OPREME
Večjih nakupov pisarniške opreme ni predvidene, potrebno bo zamenjati dotrajano opremo.
NAKUP RAČUNALNIKOV
V letu 2012 so planirana sredstva le za nakup računalnikov v primeru eventualnih okvar oz. dodatnih potreb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0007 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OB110-07-0008 - NAKUP PISARNIŠKE OPREME,
OB110-07-0009 - NAKUP RAČUNALNIKOV;
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi ugotovljenih potreb in ocene makroekonomskih gibanj.

06443 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO NUSZ
Občina plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč za objekte v njeni lasti na podlagi odmere davčnega
organa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2009 in ocene makroekonomskih gibanj.

5000 - KS BLANCA
60007 - Upravljanje z premoženjem
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se predvideva investicijsko vzdrževanje kulturne dvorane, ter vzdrževanje drugih objektov v
KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirani stroški se vežejo na številko projekta OB110-08-0030 Investicijsko vzdrževanje KS Blanca.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

5001 - KS BOŠTANJ
60016 - Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Najemnina za poslovni prostor v Gasilskem domu Boštanj.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

5003 - KS LOKA
60033 - Upravljanje z premoženjem - KS Loka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Računalniške storitve-vzdrževanje obsegajo stroške vzdrževanja programov ter aplikacij pri delu KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0370 - NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

5005 - KS SEVNICA
60056 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Sevnica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAKUP RAČUNALNIKOV IN RAČUNSKE OPREME
V letu 2012 je predvidena nabava novega računalnika in opreme.
RAČUNOVODSKE IN SVETOVALNE STORITVE
Pomoč in svetovanje pri vodenju knjigovodstva in priprava poročil in bilanc za KS.
RAČUNALNIŠKE STORITVE
Vzdrževanje računalniških aplikacij in vzdrževanje tekočih računalniških potreb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0283 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN RAČUNALNIŠKE OPREME.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

5007 - KS ŠENTJANŽ
60074 - Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tekoče vzdrževanje stavbe KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0079 - INVESTICIJSKO VZDR. STAVBE KS ŠETNJANŽ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.
Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Sevnica. Resolucija o nacionalnem programu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2009 do 2015.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o zemeljski celovitosti
in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter
preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred
požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o zemeljski celovitosti
in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Slede se splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter
preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Varnost in opremljenost, ter usposobljenost pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z veljavno zakonodajo, ki
je predpisana o Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot tudi v Odloku o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami na področju občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Opis podprograma
Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje
in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje
gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge
nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseganje zadostne pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z veljavno zakonodajo.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Usposobljenost enot PPCZ, usposabljanje in opremljanje štaba CZ, izvedba štabnih vaj za posamezne nesreče, ki
lahko prizadenejo občino Sevnica in regijo Posavja.

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
07400 - Zaščitna oprema za civilno zaščito
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA
"Planirana sredstva se porabijo za nabavo osnovne zaščitne opreme potrebne za opremo enot CZ, ki izhaja iz Uredbe
o organiziranju in opremljanju enot in drugih operativnih
sestavov Civilne zaščite (Ur.l. RS, št. 92/2007 in 54/2009) in Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Ur.l.RS, št.78/2009).Na osnovi 37. člena Zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS št. 51/2006) je občina dolžna izvajati naloge. Občina zagotavlja
sredstva na osnovi sklenjenih pogodb o opravljanju nalog ZRP.
(Potapljaško društvo Vidra, Potapljači PGD Sevnica, Planinsko društvo Lisca Sevnica)."

NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA ZIR
Planira se nabava nadomestnih baterij za ročne radijske postaje za potrebe zaščitno reševalnih služb v skladu z
Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS št. 51/2006, Uredbo o organiziranju in
opremljanju enot in drugih sestavov Civilne zaščite (Ur.l.RS št 92/2007 in 54/2009) in Odlokom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica (Ur.l.RS št.78/2009).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-11-0007 - NAKUP OS ZA ZIR

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Uredba o organiziranju in opremljanju enot in drugih operativnih sestavov Civilne zaščite in pogodba o opravljanju
gasilske javne službe.

07402 - Operativni odhodki za civilno zaščito
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
CZ - DRUGI ODHODKI
"Zajeti so stroški, ki se nanašajo na izobraževanje enot in pripadnikov civilne zaščite. Plačuje se nadomestilo
delodajalcem, ki zaposlujejo prostovoljce in prejemajo refundacijo na
osnovi zahtevka. V postavki so zajeti tudi obratovalni stroški za skladišče CZ, materialni stroški za prve sanacijske
ukrepe po naravnih nesrečah (zaščitne folije, protipoplavne
vreče in podobno). "

USPOSABLJANJE ENOT CZ
"Občina Sevnica zagotavlja stalno usposobljenost enot CZ, zato je potrebno izobraževanje, ki se za pripadnike CZ
izvaja na Igu, na Območni enoti Rdečega križa Sevnica in se
izvaja v skladu z letnim programom izobraževanja pripadnikov enot CZ. (regijsko in državno preverjanje enot PPCZ
in RK, usposabljanje za uporabnike izolirnih gasilnih aparatov,
tehnično reševanje, reševanje na in iz vode, usposabljanje članov štaba CZ občine Sevnica)."
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na osnovi letnega plana usposabljanj enot in organov CZ, ki se izvaja na področju občine Sevnica in v
izobraževalnem centru na Igu.

Stran 48 od 184

07404 - Študije na področju civilne zaščite
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Občina Sevnica je v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št.51/06) in v
skladu z določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 03/2002 ,17/2002 in
17/2006) dolžna izdelati načrte ZiR za posamezne vrste nesreč, ki izhajajo iz Ocene ogroženosti za občino Sevnica,
ki je tudi osnova za izdelavo načrtov zaščite in reševanja. V proračunskem letu 2012 bodo izdelana dopolnila ter
evidence k načrtom ZiR za posamezne nesreče, ter nova ocena ogroženosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0011 - IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Opis podprograma
Stroški operativnega delovanje organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in
drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih
zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno
takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za izvajanje javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za izvajanje javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje.

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
07410 - Delovanje gasilskih društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFER ZA DELOVANJE GASILSKIH DRUŠTEV
Sredstva za pomoč pri sofinanciranju posameznim gasilskim društvom pri organizaciji gasilskih tekmovanj,
tekmovanja Mladi gasilec v okviru OŠ, tekmovanja gasilskih veteranov in podobno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pomoč pri izvajanju prostovoljnih aktivnosti posameznih gasilskih društev, ki delujejo v okviru GZ Sevnica, na
osnovi predhodnih letnih programov društev.

07411 - Delovanje Občinske gasilske zveze
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFER ZA DELOVANJE OBČINSKE GASILSKE ZVEZE
Sofinanciranje gasilske javne službe. Obveznost je pogodbeno dogovorjena med Občino Sevnica, Gasilsko zvezo
Sevnica in posameznimi gasilskimi društvi. V pogodbi št. 82000-0021/2005 je določen obseg, vsebina in način
Stran 49 od 184

opravljanja ter financiranje delovanja javne gasilske službe. Sofinanciranje se izvaja skladno z Odlokom o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica (URL RS št.78/2009).

POŽARNE TAKSE
"Sredstva bodo porabljena izključno za nabavo gasilske zaščitne opreme in usposabljanje gasilskih enot po načrtu
nabave in usposabljanja Gasilske zveze Sevnica. MORS URSZR bo namenska sredstva nakazoval v skladu s pogodbo med Občino in URSZR št. 427-00-5/2004-139 z dne
01.03.2004."
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občina Sevnica se obvezuje, da bo iz občinskega proračuna financirala dejavnost GZ Sevnica. Podlaga za
financiranje je na občinskem nivoju usklajen letni program dejavnosti GZ in prostovoljnih društev.

07412 - Investicijski transferi združenjem za požarno varnost
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI ZA NAKUP OPREME
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje vozila GVC 24/50 za PGD Sevnica, ki je osrednje društvo v občini.
Vozilo se nabavlja v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč (Ur. l. RS, št. 92/2007 in 54/2009).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0012 - TRANSFER ZA NAKUP OPREME
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Poslanstvo občine je izvajanje
proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o varnosti cestnega prometa. Občinski program varnosti
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
Opis glavnega programa
Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v
občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
08029001 Prometna varnost
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

08029001 - Prometna varnost
Opis podprograma
Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan, ).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti v cestnem prometu z izvajanjem preventivnih akcij na tem področju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti v cestnem prometu z izvajanjem preventivnih akcij na tem področju.

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
08401 - Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE
Sredstva so namenjena za sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki v okviru Občine deluje kot
organ za področje preventive in vzgoje v cestnem prometu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča izračunov temeljijo na podlagi stroškov sej Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu iz obdobja
prejšnjih let.

08402 - Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prom.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ORGANIZACIJA OBČINSKIH TEKMOVANJ
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu deluje kot organ za področje varnosti v cestnem prometu. Za
osnovnošolce občina vsako leto prireja tradicionalno kolesarsko tekmovanje Kaj veš o prometu, s katerim
poskušamo izboljšati varnost mlajših udeležencev v cestnem prometu na način, da se preizkusijo v teoretičnem in
praktičnem znanju iz CPP, ter jih s praktičnimi nagradami motiviramo k temu. Stroški so namenjeni za organizacijo
in izvedbo občinskega tekmovanja Kaj veš o prometu ter še ostalih preventivnih prometnih akcij v Občini
Sevnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na podlagi stroškov za izvedbo tekmovanj iz preteklih let. Stroški se povečajo na račun
vsakoletnega izpopolnjevanja občinskega tekmovanja Kaj veš o prometu.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest
oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Poslanstvo Občine, da zagotovi primeren socialni standard vsakemu občanu,
predvsem s spodbujanjem odpiranja zadostnega števila delovnih mest in vključevanjem brezposelnih oseb v aktivno
iskanje zaposlitve.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni akcijski program zaposlovanja.
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v
Občini Sevnica,
- Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
V okviru občinskega proračuna zagotavljati pogoje, ki bodo omogočali večjo zaposljivost brezposelnih oseb na trgu
dela zaradi pridobivanja novih znanj, tako da bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in
povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja
Opis glavnega programa
Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve
brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov -javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega
proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma
sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja
prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so v aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju
delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Zaradi pridobivanja novih znanj bo zmanjšano
neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in
povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivirati čim večje število brezposelnih oseb ter jim omogočiti socialno vključenost, razvoj delovnih sposobnosti
ter s tem spodbujati razvoj novih delovnih mest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
10039001 Povečanje zaposljivosti
Proračunska uporabnika znotraj glavnega programa sta Oddelek za družbene dejavnosti in Oddelek za
gospodarstvo.

10039001 - Povečanje zaposljivosti
Opis podprograma
Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij),
sofinanciranje pripravnikov in vajencev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št.107/06)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/2010 in 4/2011)- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08)
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07, 85/08, 25/09 in 80/2010 Zakon o urejanju trga dela -ZUTD ),
- Pravilnik o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 81/09).
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v
Občini Sevnica,
- Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj programa je predvsem v znižanju števila brezposelnih oseb. Dosežen bo z vključevanjem ciljne
skupine brezposelnih oseb v izvajanje programov javnih del in s prehodom udeležencev iz programov javnih del v
zaposlitve. Poleg tega so dolgoročni cilji aktivne politike zaposlovanja tudi: dvig izobrazbene ravni aktivnega
prebivalstva in njegove usposobljenosti, zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih, zagotovitev vključenosti v
programe zaposlovanja vseh mladih brezposelnih, ki v 6 mesecih po nastanku brezposelnosti niso našli zaposlitve
ter v zmanjšanju deleža starejših brezposelnih.
V letu 2010 bomo izvajali program za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev za
odpiranje novih delovnih mest v okviru javnega razpisa. Cilj je preko našega razpisa spodbuditi delodajalce, da
zaposlujejo naše občane ter mlad in perspektiven kader obdržati v naši občini. Pomoč je namenjena tudi tistim, ki se
bodo samozaposlili in uresničili svoje poslovne ideje. Kazalec, ki bo pokazal uspešnost tega programa je število
novih delovnih mest, ki se bodo ustvarila preko tega razpisa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Rast zaposlenosti.
Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.
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4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
10403 - Javna dela
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
JAVNA DELA V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH
Občina Sevnica sofinancira javna dela, ki jih izvajajo javni zavodi in druge organizacije na področju družbenih
dejavnosti. Izvajalci javnih del so izbrani na razpisu, ki ga objavi Zavod za zaposlovanje. V letu 2012 planiramo
sofinanciranje programov iz leta 2011 ter dodatno program Pomoč otrokom oziroma mladostnikom in študentom s
posebnimi potrebami v osnovnih šolah. Ta program v letu 2011 ni bil izbran zaradi premalo razpoložljivih sredstev
za programe javnih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakonska podlaga je v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, V Zakonu o urejanju trga
dela ter v Pravilniku o financiranju javnih del. Med zavodom za zaposlovanje, naročnikom javnega dela in
izvajalcem javnega dela se sklene tripartitna pogodba s katero se določijo obveznosti posameznega udeleženca. Pri
planu sredstev se upošteva kritje dela stroškov plač za zaposlene preko javnih del, del prispevkov ter regres za letni
dopust, ki jih je dolžna kriti Občina Sevnica, kot naročnica javnih del.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
10401 - Spodbujanje zaposlovanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU
Sredstva so namenjena obveznostim iz razpisa za subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest za leto 2011 in se
dodeljujejo kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas ali za določen.
Postavka naj bi spodbudila podjetnike k zaposlovanju in odpiranju novih delovnih mest ter zaposlitev brezposelnih
oseb iz občine Sevnica. V letu 2012 bo ponovno objavljen javni razpis. Upravičenci so 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. Namen ukrepa pa je
odpiranje novih delovnih mest ter zaposlitev brezposelnih oseb iz občine Sevnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0299 - SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi pretekle porabe stroškov, glede na gospodarsko stanje v Sloveniji in Sevnici ter
v skladu z Zakon o spremljanju državnih pomoči.

10402 - Štipendijska politika
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA
Regionalna razvojna agencija Posavje je v sodelovanju z Občino Brežice, Občino Krško in Občino Sevnico, vsako
leto objavlja 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%). Prav tako bo izveden
razpis v letu 2012 za šolsko leto 2012/2013.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Programi v sklopu te postavke so namenjeni pospeševanju lokalnega razvoja malega gospodarstva, kar je v okviru
hitrejše gospodarske rasti ena izmed ključnih prioritet Strategije razvoja Slovenije 2007-2013. Posavska štipendijska
shema se izvaja že več let zapored s sredstvi iz Javnega sklada RS za štipendiranje in razvoj kadrov, s sredstvi občin
v katerih ima podjetje sedež in s sredstvi podjetij, ki so vključena v štipendijsko shemo. Štipendije so dodeljujejo na
podlagi izkazanih kadrovskih potreb, ki ustrezajo deficitarnosti ali razvojni perspektivnosti posavskih gospodarskih
in negospodarskih subjektov. Podjetja se zavežejo, da bodo zaposlili izbrane štipendiste po končanem študijo vsaj za
toliko časa kot so prejemali štipendijo, kar zelo pozitivno vliva na vračanje kadrov po končanem študiju v domači
kraj.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in
podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Občina z investicijskimi podporami
daje podporo za prestrukturiranje in prenovo rastlinske in živinorejske proizvodnje in malim agrarnim operacijam
na kmetiji. Težnja je k ohranjanju in trajnostnemu razvoju podeželja, izboljšanju varstva okolja, izpolnjevanju EU
standardov in zniževanju stroškov, prilagajanje kmetov načelom tržnega gospodarjenja in zavarovanju kmetijskih
pridelkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Razvojnega programa podeželja regije Posavje, Programa razvoja
podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in
živilstvu so: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti,
ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
Opis glavnega programa
Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva
za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Razvojnega programa podeželja regije Posavje, Programa razvoja
podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in
živilstvu so: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti,
ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč in izboljšanje
higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.

Stran 55 od 184

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11029003 Zemljiške operacije
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Opis podprograma
Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpora
za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na
primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni
samoupravi;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Razvojnega programa podeželja regije Posavje, Programa razvoja
podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in
živilstvu so: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti,
ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč in izboljšanje
higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
11401 - Naložbe v kmetijska gospodarstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko
obdobje 2007 -2013 bo objavljen javni razpis. Namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne
kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in
ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini. Sredstva bodo namenjena naložbam v lastno primarno pridelavo
kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi. Cilji ukrepa so zmanjšanje proizvodnih stroškov,
izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali
izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Na razpisu v letu 2010 so bila 84 upravičencem
odobrena sredstva. V skladu z amandmajem odbora za kmetijstvo se sredstva iz proračunske postavke 11404, konto
410217 pomoč za plačilo zavarovalnih premij prerazporedijo na proračunsko postavko 11401, konto 410217
naložbe za primarno proizvodnjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-11-025 - NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča izhajajo iz potreb po prestrukturiranju kmetijskih gospodarstev v naložbe pridelave in predelave hrane in
zmanjšanju negativnih vplivov v kmetijstvu. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje razvojno-investicijskih
vlaganj na kmetijah za rastlinsko in živalsko pridelavo ter predelavo, za urejanje in zaokroževanje kmetijskih
zemljišč in zaščite proti toči.

Stran 56 od 184

11403 - Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko
obdobje 2007 -2013 bo objavljen javni razpis. Namen je pokrivati operativne stroške tovornega transporta na
odročnih, razpršenih območjih občine. Cilji ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih
krajih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0304 - POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

11412 - Kmetijske štipendije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KMETIJSKE ŠTIPENDIJE
Sredstva so namenjena štipendistom iz razpisa za leto 2011/2012. 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 so povečati strokovno
usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi pretekle porabe stroškov, glede na gospodarsko stanje v Sloveniji in Sevnici ter
v skladu z Zakon o spremljanju državnih pomoči.

11414 - Program vinsko turističnih cest (VTC)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV
Obvestilno signalizacijo je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo, zato moramo za Gornje dolenjsko vinsko cesto
pripraviti elaborat za označitev. V nasprotnem primeru bodo označbe ob VTC odstranili na naše stroške. Elaborat je
tudi podlaga, da bi lahko kandidirali na razpisu za Leader sredstva za postavitev tabel ob VTC.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0303 - PROGRAM VINSKO TURISTIČNIH CEST (VTC)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V program je vključena izdelava elaborata neprometne signalizacije za območje Gornjedolenjske VTC, ki mora biti
izdelana v skladu z novim državnim pravilnikom ter nadaljevanje projekta-postavite neprometne signalizacije na
VTC.
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11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Opis podprograma
Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora
razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,) podpore stanovskemu in interesnemu
povezovanju (društva, zveze).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o varstvu okolja
- Razvojni program podeželja regije Posavje 2003-2010
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje
2007-2013
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Razvojnega programa podeželja regije Posavje, Programa razvoja
podeželja RS. Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem
konkurenčnost kmetijskih gospodarstev, povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne
kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti, ustvarjanje novih delovnih mest, uveljavljanje podjetniških
iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnim.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
11405 - Odškodnine v kmetijstvu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ODŠKODNINA ZA RASTIŠČE ENCIJANA
Na osnovi Odloka o razglasitvi Kluzijevega svišča na Lovrencu kot botanični naravni spomenik namenjamo dotacijo
oškodovancem zemljišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca za kmetijstvo, ki je določil vrednost
odškodnin za parcele, ki so razglašene za naravni spomenik ter sporazumu med lastniki zemljišč in Občino Sevnica.
Za izvajanje odloka je Občina Sevnica zagotovila lastnikom zemljišč primerne odškodnine, da gospodarijo v skladu
z naravovarstvenimi smernicami.

11406 - Zapuščene živali
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ZAPUŠČENE DOMAČE ŽIVALI
Z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna skrbeti za zapuščene živali. Sredstva za ta namen se nakazujejo
izvajalcu na podlagi razpisa, ki je pridobil koncesijo države za opravljanje dejavnosti zavetišč. Lokalna skupnost je
v skladu z Zakonom o zaščiti živali dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega
življenja, zdravja in dobrega počutja. Občina zagotovi najem boksa in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču (azilu).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Stran 58 od 184

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občina na podlagi zakonskih obvez skrbi za mesečno najemnino boksov in oskrbo zapuščenih živali v azilu.

11407 - Delovanje društev s področja kmetijstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DELOVANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA
Sredstva bodo razdeljena na podlagi razpisa in sicer za stroške ustrezne infrastrukture za delovanje (najem
prostorov) ter materialni stroški in stroški 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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so namenjena za sofinanciranje letnih programov zvez, društev na področju kmetijstva in s kmetijstvom
povezanih dejavnosti. Prav tako so sredstva namenjena za izobraževanja kmetov in mladih prevzemnikov kmetij.
Sredstva se zagotovijo za: plačilo honorarjev predavateljem, uporabo prostorov za izvedbo tečajev, delavnic ali
seminarjev, uporabo prostorov za delovanje društvenih aktivnosti, izvedbo strokovnih ogledov vključujoč z
avtobusnimi prevozi, plačilo materialnih stroškov vezanih na posamezno obliko izobraževanja ali delovanje društev
in izvedbo ali sodelovanje pri prireditvah občinskega in regionalnega pomena.

11408 - Razvoj podeželja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RRA -UPRAVLJANJE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA SREDSTVA LEADER
Lokalna akcijska skupina Posavje (krajše LAS Posavje) je ustanovljena kot javno-zasebno partnerstvo s ciljem
izvajanja pristopa LEADER na območju regije Posavje. RRA Posavje je zakoniti zastopnik partnerstva, kar pomeni,
da je za potrebe LAS Posavje odprla poseben podračun. Občine so se na podlagi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju
partnerstva za izvajanje pristopa LEADER na območju regije Posavje vključile v LAS Posavje. S tem so tako kot
ostali člani LAS obvezane k plačevanju letne članarine, s katero se krijejo stroški delovanja LAS Posavje v tekočem
letu (to je usposabljanje članov, ogled dobrih praks, stroški tehnične pisarne in računovodske službe LAS
Posavje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva bodo namenjena za izvajanje lokalne razvojne strategije in za izvedbene projekte na podlagi letnega
programa Lokalne akcijske skupine, z namenom vključevanja lokalnih prebivalcev v načrtovanje in odločanje o
razvoju ter pripravo projektov javno zasebnega partnerstva.

11409 - Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE DRUŠTVOM
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko
obdobje 2007 -2013 bo objavljen javni razpis. 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 konkurenčnost kmetijskih gospodarstev.

Stran 59 od 184

KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko
obdobje 2007 -2013 bo objavljen javni razpis. V okviru tehnične pomoči so razpisane različne teme. Namen ukrepa
je omogočiti kmetom pridobivanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje ter možnosti koriščenja
storitev svetovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0306 - ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU, OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so namenjena za sofinanciranje letnih programov zvez, društev na področju kmetijstva in s kmetijstvom
povezanih dejavnosti. Prav tako so sredstva namenjena za izobraževanja kmetov in mladih prevzemnikov kmetij.
Sredstva se zagotovijo za: plačilo honorarjev predavateljem, uporabo prostorov za izvedbo tečajev, delavnic ali
seminarjev, uporabo prostorov za delovanje društvenih aktivnosti, izvedbo strokovnih ogledov vključujoč z
avtobusnimi prevozi, plačilo materialnih stroškov vezanih na posamezno obliko izobraževanja in izvedbo ali
sodelovanje pri prireditvah občinskega in regionalnega pomena.

11411 - Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na
kmetiji
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko
obdobje 2007 -2013 bo objavljen javni razpis. Z ukrepom želimo 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 bodo 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 so
izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva, ustvarjanje novih delovnih mest, uveljavljanje
podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0307 - NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podpora je namenjena naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in
modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.

11029003 - Zemljiške operacije
Opis podprograma
Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni
samoupravi;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Namen ukrepa je izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč in ureditev funkcionalne infrastrukture.

Stran 60 od 184

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
11413 - Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KOMASACIJA ARTO - poti
Po izvedbi komasacije je potrebno urediti nove poti v komasacijskem območju in razgraditi stare poti.

KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko
obdobje 2007 -2013 bo objavljen javni razpis. Namen ukrepa je 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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0308 - POMOČ ZA ZAOKROŽITEV ZEMLJIŠČ, OB110-10-0041- KOMASACIJA ARTO- POTI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V okviru zemljiških operacij bo Občina v letu 2010 nadaljevala s postopki komasacije Arškega polja ob
predhodnem soglasju lastnikov kmetijskih zemljišč. Občina bo financirala pripravo vloge za uvedbo komasacije na
UE, pripravo vloge za prijavo na javni razpis MKGP s pripadajočimi prilogami in druge vsebine za izvedbo
komasacijskega postopka. V primeru pozitivno izdane Odločbe s strani MKGP se v jesenskem času 2010 prične
izvedbena faza. Podpora je namenjena tudi za pokrivanje stroškov pravnih poslov pri izvedbi zaokrožitve zemljišč
posameznih kmetijskih gospodarstev - fizičnim osebam.

1104 - Gozdarstvo
Opis glavnega programa
Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih poti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe med Občino Sevnica in Zavodom za gozdove Slovenije na podlagi
potrjenega letnega plana.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Opis podprograma
Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni
samoupravi;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih poti
Stran 61 od 184

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe med Občino Sevnica in Zavodom za gozdove Slovenije na podlagi
potrjenega letnega plana.

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
11415 - Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 odločba US, 56/99 ZON, 67/02, 110/02 ZGO-1, 115/06 in
110/07) določa vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. Sem spada investicijsko vzdrževanje gozdnih poti, dela ki
zagotavljajo vzpostavljanje novih cestnih povezav, ohranjanje dobrega stanja gozdnih cest in preprečevanje
zmanjševanja prevoznosti: vzdrževanje vozišča, koritnic in bankin, vzdrževanje drugih naprav za odvodnjavanje ter
manjša popravila naprav in objektov cestnega telesa. Vzdrževalna dela na gozdnih cestah se izvajajo na podlagi
letne pogodbe med RS, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije ter
Občino Sevnica. Letni plan vzdrževalnih del na gozdnih cestah pripravi Zavod za gozdove RS, območna enota
Brežice. Občina Sevnica izvede izbor izvajalca del ter nato skupaj z Zavodom za gozdove skrbi za realizacijo
letnega plana ter pripravi zaključno poročilo o izvedenih delih. Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah na
območju občine Sevnica, vključuje prihodka 7047 in 7400.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0013 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne
infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89;
Uradni list RS, št. 20/94, 102/00, 36/02 87/04) in družbeni plan Občine Sevnica za obdobje 1986-1990 (Uradni list
SRS, št. 10/88, 20/89; Uradni list RS, št. 20/94, 102/00, 36/02, 87/04).
Statut občine Sevnica (UPB, Ur. list RS, št. 78/2005).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura
1306 Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura
Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko
vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Stran 62 od 184

Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Realizacija namenskih postavk Proračuna in Načrta razvojnih programov občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so Oddelek za okolje in prostor, Krajevna skupnost Blanca,
Krajevna skupnost Boštanj, Krajevna skupnost Krmelj, Krajevna skupnost Loka, Krajevna skupnost Primož,
Krajevna skupnost Sevnica, Krajevna skupnost Studenec, Krajevna skupnost Šentjanž, Krajevna skupnost Tržišče,
Krajevna skupnost Zabukovje.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter
trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o
železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po celinskih
vodah, zakon o letalstvu;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe med Občino in
izvajalcem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev ustreznega nivoja varnosti
vseh udeležencev v cestnem prometu.

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
13401 - Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REDNO VZDRŽEVANJE LC
Na podlagi Zakona o cestah (Ur.l.RS, št. 109/2010) spada vzdrževanje lokalnih cest med redno gospodarsko javno
službo ter opredeljuje upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih cest in prometna na njih. Redno
vzdrževanje občinskih cest obsega zimska in letna vzdrževalna dela za ohranjanje kategoriziranih lokalnih cest v
dobrem stanju, za zagotavljanje stalne prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, izvajanje nadzora nad
stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih
nesrečah. Občina Sevnica je v letu 2010 podelila koncesijo za izvajanje rednega vzdrževanje lokalnih cest, za
obdobje 4 let in sicer za obdobje med 01.11.2010 in 01.11.2014. Koncesijo za vzdrževanje lokalnih cest na levem
bregu reke Save je pridobilo podjetje - CGP d.d. iz Novega mesta, za desni breg reke Save pa podjetje Gradnje
d.o.o. iz Boštanja.
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
Obvezna gospodarska javna služba, ki jo izvaja delovna skupina pri JP Komunala d.o.o. na območju KS Sevnica,
Zabukovje, Blanca, Tržišče, Šentjanž in Krmelj. Plačilo pogodbenih deležev za materialne stroške in plače delovne
skupine. Delovna skupina izvaja vzdrževanje zelenih javnih površin, čiščenje pločnikov, javnih parkirišč....
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vsakoletna minimalna sanacija divjih odlagališč v občini.

13402 - Tekoči transferi za komunalno dejavnost
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN - JAVNA DELA
JP Komunala Sevnica v letu 2012 tudi predvideva začasno zaposlitev javnih delavcev za vzdrževanje javnih površin.
Sredstva so namenjena za plačilo deleža občine za javne delavce po programu in pogodbi z Zavodom za
zaposlovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodba med Zavodom za zaposlovanje in Občino Sevnica za javna dela.

5000 - KS BLANCA
13001 - Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka predstavlja stroške za upravljanje in tekoče vzdrževanje cest ter zimsko službo v KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

5001 - KS BOŠTANJ
13011 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tekoče vzdrževanje objektov v KS Boštanj za plačilo opravljenih manjših vzdrževalnih del in popravil. Upravljanje
in tekoče vzdrževanje cest na področju Krajevne skupnosti Boštanj, ki vključuje vzdrževanje in gramoziranje cest
ter vzdrževanje javnih površin. Izvajanje zimske službe v skladu s programom vzdrževanja, posipanja in pluženja
javnih poti in ostalih javnih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.
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5002 - KS KRMELJ
13021 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tekoče vzdrževanje cest in zimska služba predstavljajo predvidene stroške za vzdrževanje cest ter zimsko službo v
KS (posip,čiščenje idr.) Tekoče vzdrževanje javnih površin so predvideni stroški vzdrževanja JP (pogodba s
Komunalo Sevnica) na področju KS. Tekoče letno vzdrževanje so stroški raznih večjih vzdrževalnih del (ceste,
objekti KS in javna razsvetljava).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

5003 - KS LOKA
13032 - Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka predstavlja načrtovane stroške pri izvajanju tekočega vzdrževanja cest in zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

5004 - KS PRIMOŽ
13040 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navedena postavka predstavlja stroške urejevanja cest KS v zimskem času.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

5005 - KS SEVNICA
13050 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje makadamskih in ostalih javnih poti ter vzdrževanje pločnikov.
TEKOČE VZDRŽEVANJE MINIRANJE IN UREJANJE KAMNOLOMA
Sredstva bodo porabljena za miniranje, vodenje in urejanje kamnoloma Log.
TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI - ZIMSKA SLUŽBA
Zagotavlja se prevoznost javnih poti v zimskem obdobju.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

5006 - KS STUDENEC
13064 - Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Strošek predstavlja tekoče vzdrževanje - zimska služba , pluženje, posipavanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

5007 - KS ŠENTJANŽ
13070 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za vzdrževanje javnih površin so namenjena za plačilo deleža KS za plačo, druge izdatke in prispevke za
zaposlenega, ki vzdržuje in ureja pokopališča, pločnike, javne poti in ostale javne površine ter izvajanje zimske
službe
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

5008 - KS TRŽIŠČE
13080 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tekoče vzdrževanje-zimska služba, predstavlja stroške za opravljena dela na javnih poteh v KS v zimskem
času.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

5009 - KS ZABUKOVJE
13090 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Finančna sredstva so se porabila za pluženje snega in posipavanje cest na področju KS v zimskem času.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja
in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za
umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o
železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po celinskih
vodah, zakon o letalstvu;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Realizacija namenskih postavk Proračuna in Načrta razvojnih programov občine Sevnica.

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
13405 - Gradnja cestne infrastrukture
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
23. ČLEN ZFO - 1A
Na osnovi predvidenih virov iz 23. člena ZFO se v letu 2012 predvideva financiranje investicij v navedenem
obsegu.
REK. PLOČNIKOV IN LC MIMO OŠ BOŠTANJ
V sklopu ureditev v okolici OŠ Boštanj se urejajo tudi pločniki in rekonstruira LC mimo OŠ Boštanj. Občina bo
investicijo prijavila na 23. člen ZFO.
LC DROŽANJSKA - KONČNI SLOJ- 23.člen
V sklopu komunalnega urejanja novega stanovanjskega območja OLN Drožanjska je v letu 2012 predvidena
izdelava končnega sloja asfalta, postavitev manjkajoče prometne signalizacije in javne razsvetljave.
UREDITEV LC IN OSTALE INFRASTRUKTURE CEROVEC - ZDEVNO - 23- člen
"V lanskem letu je bil zgrajen primarni vodovodni sistem od Cerovca do Velikega Vrha skupaj z vodohramom in
prečrpališčem . Za dokončanje projekta Vodovod Cerovec je potrebno na posameznih odsekih urediti in razširiti del
lokalne ceste, ter izgraditi manjkajoči del vodovodnega sistema za priključitev uporabnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-11-0008- 23. ČLEN ZFO - 1A, OB110-11-0009 - REKONSTRUKCIJA LC IN PLOČNIKOV - OŠ
BOŠTANJ, OB110-11-0010 - LC DROŽANJSKA - KONČNI SLOJ, OB110-11-0034 - UREDITEV LC IN
OSTALE INFR. CEROVEC -ZDEVNO;

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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13406 - Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
Zakon o cestah (Ur.l.RS, št. 109/2010) določa katera so investicijska vzdrževalna dela za zagotavljanje varnih
cestnih povezav. Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest obsega dela, ki pomenijo izboljšanje ali obnovo dotrajanega
cestišča v obsegu obstoječega standarda (preplastitve ali obnovitve dotrajanih odsekov vozišč). Sredstva so
namenjena večjim vzdrževalnim posegom na lokalnih cestah, kot so sanacije posedkov, preplastitve cestišč,
izgradnje novih cestnih prepustov, ureditev odvodnjavanje, postavitev novih odbojnih ograj.
PROMETNA SIGNALIZACIJA
Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje vertikalne in talne prometne signalizacije na občinskih cestah, na
osnovi evidentiranih potreb ter zakonskih predpisov. Na podlagi izdane odločbe prometnega inšpektorja za železnice
je potrebno postaviti novo prometno signalizacijo ob nezavarovanih železniških prehodih. Na podlagi soglasja
DRSC se urejuje prometna obvestilna signalizacija ob državni cesti skozi mesto Sevnica. Obnavlja se tudi talna in
prometna signalizacijo ob pričetku novega šolskega leta v bližini osnovnih šol in varnih šolskih poti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0056 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC, OB110-07-0057 - PROMETNA SIGNALIZACIJA;
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

13407 - Študije na področju cestne infrastrukture
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKI NADZOR NAD GRADNJO CEST
Sredstva so namenjena zunanjemu gradbenemu nadzoru, ki opravlja nadzor nad investicijami na lokalnih cestah, ki
se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica.
PROJEKTI LC IN OSTALO
Plačila projektne dokumentacije za ureditve lokalnih cest, prometnih površin in dodatnih ureditev ob investicijah na
državnem cestnem omrežju, vključno z investicijsko dokumentacijo, ki je potrebna za prijave projektov na razpise.
Izdelava projektne dokumentacije za celovito ureditev območja trga v Boštanju, izdelava projektne dokumentacije
za celovito ureditev naselje Tržišče, na osnovi že sprejete idejne rešitve, novelacija že izdelanega projekta pločnikov
skozi naselje Blanca. Predvideno je sofinanciranje projektne dokumentacije za most Log in nadvoz Šmarje, pločnika
Rovišče, zavarovanje nivojskega CŽ prehoda v Pijavicah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0060 - INVESTICIJSKI NADZOR NAD GRADNJO CEST, OB110-07-0061 - PROJEKTI LC IN
OSTALO
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča izračunov temeljijo na podlagi vrednosti investicij in pogodbe z izbranim izvajalcem gradbenega nadzora.

13409 - Investicije v cestno infrastrukturo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
UREDITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE V BOŠTANJU
Občina Sevnica je oddala vlogo na javni razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi na Agencijo RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja. Lokalna cesta LC 372341 Dolenji Boštanj Grahovica - Brezovec, ki je predmet investicije,
omogoča preglednejše priključevanje poslovno obrtne cone na Boštanjskem polju na glavno cesto, povezavo naselja
Globela na smer proti novi poslovno obrtni coni in Sevnici, ureditev območja umirjenega prometa z mini krožnim
križiščem ter boljšo povezavo s preostalim delom vasi Boštanj. Ocenjena vrednost investicije znaša 588.470
EUR.
UREDITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE V BOŠTANJU - 23.ČLEN
Za sredstva iz prejšnjega konta mora Občina Sevnica zagotoviti lastni delež, ki ga bo prijavila na 23. člen ZFO.
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PLOČNIKI TRŽIŠČE-MOSTEC
Občina Sevnica je oddala vlogo na javni razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi na Agencijo RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja. Sredstva za nadaljevanje gradnje hodnika za pešce v Tržišču, od Petrola do Ulčnika.
Ureditev vključuje tudi razširitev mostov čez Mirno in Tržiški potok. Dolžina odseka ob reg. cesti Tržišče-Boštanj
znaša 350 m in ob reg. cesti Tržišče-Krmelj, 340 m. Vključena je izgradnja javne razsvetljave in ureditev para AP s
prehodom za pešce pri odcepu za Mostec in odcepu za Vodale ter ureditev para AP v smeri proti Krmelju. Ocenjena
vrednost investicije znaša 568.816 EUR.
PLOČNIKI TRŽIŠČE-MOSTEC - 23. člen
Za zagotavljanje lastnega deleža za investicijo Pločniki Tržišče - Mostec bomo investicijo prijavili na 23. člen ZFO.
Projekt obsega nadaljevanje gradnje hodnika za pešce v Tržišču, od Petrola do Ulčnika. Ureditev vključuje tudi
razširitev mostov čez Mirno in Tržiški potok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-10-0003 - PLOČNIKI TRŽIŠČE - MOSTEC, OB110-07-0038 - UREDITEV PROMETNE
INFRASTRUKTURE V BOŠTANJU;
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za odškodnine za zemljišča na cestnem področju temeljijo na podlagi potrebnih odkupov zemljišč za
investicije.

5000 - KS BLANCA
13002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke bomo izvajali asfaltacijo JP, gramoziranje obstoječih JP ter urejali obcestne mulde.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0136 Investicijsko vzdrževanje med letom, OB110-08-0028 Asfaltacija javnih poti v KS, OB110-090021 Urejanje obcestnih muld, OB110-10-0034 - Gramoziranje in razširitev cest

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

5001 - KS BOŠTANJ
13012 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2012 so predvidena plačila izvajalcem del za rekonstrukcijo in asfaltacijo JP Gabrje - Križ in JP Laze - Rak.
Obnova (preplastitev) poškodovanih JP v naselju Boštanj - Dol. Boštanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-10-0057 - JP V NASELJU BOŠTANJ - DOL. BOŠTANJ

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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5002 - KS KRMELJ
13022 - Novogradnje cest-KS KS Krmelj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo namenjena za izgradnjo pločnikov in posodobitev JR skozi naselje Gabrijele.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-10-0036 - PLOČNIKI IN JR GABRIJELE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

5003 - KS LOKA
13030 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo namenjena za urejanje javnih poti v KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-10-0037 - UREJANJE JAVNIH POTI V KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

5004 - KS PRIMOŽ
13041 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje javnih poti v KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0353 - UREJANJE JAVNIH POTI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

5005 - KS SEVNICA
13051 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
JP GORNJE BREZOVO
Ureditev JP - ASFALTACIJA ODSEKA V DOLŽINI 150 m.
JP VRANJSKI POTOK - PERC
Preplastitev ceste v dolžini 500 m, s predhodnim vzdrževalnim delom.
JP RIBNIKI
Načrtovana ureditev JP od Jeraja do križišča Pinoza z izdelavo pločnikov, izgradnjo JR in asfaltacijo ceste.
JR KLADNIKOVE CESTE
Izgradnja JR na Kladnikovi cesti.
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JR Drožanjska - Senica
Izgradnja JR na opisanem odseku.
PLAZOVI -SANACIJA
Sredstva so namenjena za reševanje nepredvidenih manjših plazov, zdrsov, ki se pojavijo preko leta.
NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Sredstva namenjena za projektno dokumentacijo in dokumentacijo za oceno stroškov del ter investicij po planu KS

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0182 - PLAZOVI - SANACIJA, OB110-07-0364 - NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA
DOKUMENTACIJA, OB110-08-0051 - JP VRANSKI POTOK - PERC, OB110-08-0054 - JP GORNJE
BREZOVO, OB110-08-0058 - JR FLORJANSKA - SENICA, OB110-08-0059 - JR KLADNIKOVA, OB110-100038 - JP RIBNIKI;
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

5006 - KS STUDENEC
13065 - Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2011-12 se načrtuje obnovo ceste Brezovo, ter ceste Ponikve-Novo, izvedle se bodo študije za določene
projekte. Del sredstev bo porabljen za invest.vzdrž.cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0186 - ASFALTACIJA CEST - OBNOVA, OB110-07-0191 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
NEKATEGORIZIRANIH CEST, OB110-07-0289 - ŠTUDIJE O IZVED. PROJ., PROJ. DOK.;
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

5007 - KS ŠENTJANŽ
13071 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Asfaltacija cest - sredstva so namenjena za modernizacijo cestnih odsekov v KS Šentjanž. Gradbeni material - KS
vsako leto namenja sredstva za vzdrževanje javnih poti. Dogovorjeno je bilo, da se investicija dokončno plača v letu
2011in 2012.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0202 - ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ, OB110-07-0203 - GRADBENI MATERIAL, OB11011-0001 - TRG V ŠENTJANŽU - LASTNA SREDSTVA, OB110-11-0002 - TRG V ŠENTJANŽU;
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

5008 - KS TRŽIŠČE
13081 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za posodobitev lokalnih cest v KS.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0208 - POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS;
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

5009 - KS ZABUKOVJE
13091 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za vzdrževanje JP v KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0212 - VZDRŽEVANJE JP
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in
oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni
tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacija, neprometnih
znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o
železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po celinskih
vodah, zakon o letalstvu;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev ustrezne varnosti ob vstopu in izstopu potnikov na avtobusnih postajališčih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev ustrezne varnosti ob vstopu in izstopu potnikov na avtobusnih postajališčih.

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
13410 - Avtobusna postajališča
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
V letu 2012 predvidevamo še delno obnovo avtobusnih postajališč predvsem za potrebe osnovnošolcev. V tem
projektu morajo biti vključene KS, v katerih se bodo avtobusna postajališča obnavljala , ki bodo finančno
sodelovale v skladu z Odlokom o avtobusnih postajališčih v občini Sevnica (Ur. list RS, št.13/2000).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0062 - INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Za izboljšanje prometne varnosti, se vsako leto namenijo sredstva za investicijsko vzdrževanje avtobusnih
postajališč in na novo postavi vsaj eno avtobusno postajališče.
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13029004 - Cestna razsvetljava
Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o
železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po celinskih
vodah, zakon o letalstvu;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba Načrta javne razsvetljave na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
13414 - Tokovina za javno razsvetljavo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TOKOVINA ZA JAVNO RAZSVETLJAVO
Občina Sevnica je bila v letu 2009 vključena v postopek skupnega javnega naročila za dobavo električne energije
preko Skupnosti občin Slovenije. Na osnovi skupnega javnega naročila je Občina podpisala triletno pogodbo (2010,
2011, 2012) za dobavo električne energije (javna razsvetljava) z dobaviteljem Elektro Primorska d.d..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Poraba električne energije prejšnjega tekočega leta in cene iz pogodbe za obdobje 2010 - 2013.

13415 - Redno vzdrževanje javne razsvetljave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REDNO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Redno vzdrževanje javne razsvetljave (menjava žarnic in delov svetilk) na celotnem območju Občine Sevnica, na
osnovi koncesijske pogodbe med Občino Sevnica in izbranim izvajalcem za obdobje 2009-2014. Sredstva so deloma
namenjena tudi za obnovo Načrta javne razsvetljave na osnovi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je koncesijska pogodba v kateri so opredeljene naloge in dolžnosti upravljavca javne razsvetljave v občini
Sevnica.

13416 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Na javni razsvetljavi v občini Sevnica se vsako leto povečuje potreba po investicijskem vzdrževanju za doseganje
določil mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja .

Stran 73 od 184

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0063 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je koncesijska pogodba v kateri so opredeljene naloge in dolžnosti upravljavca javne razsvetljave v občini
Sevnica.

5003 - KS LOKA
13031 - Cestna razsvetljava-KS Loka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo namenjena za tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, idr.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0315 - JAVNA RAZSVETLJAVA LOKA. Stroški tekočega vzdrževanje javne razsvetljave niso
povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

5006 - KS STUDENEC
13063 - Cestna razsvetljava-KS Studenec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo namenjena za izgradnjo pločnikov in javne razsvetljava v KS Studenec ter tekočem vzdrževanju
obstoječe JR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0286 - NOVOGRADNJA PLOČ. IN RAZSVETLJAVE STUDENEC
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Opis podprograma
Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o
železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po celinskih
vodah, zakon o letalstvu;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Realizacija namenskih postavk Proračuna in Načrta razvojnih programov občine Sevnica.
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4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
13420 - Gradnja državnih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
R-3 CESTA SKOZI MESTO SEVNICA - II. FAZA
Sredstva za plačilo obveznosti Občine Sevnica pri sofinanciranju ureditve regionalne ceste skozi Sevnico, od
Ajdovca do GD, po pogodbi z DRSC in Kostak d. d., Krško, z dne 22. 7. 2009.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0038 - R-3 CESTA SKOZI MESTO SEVNICA - II., III. Faza
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

1306 - Telekomunikacije in pošta
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti občanom Sevnica boljše širokopasovne storitve.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Po uspešni zagotovitvi sredstev na javnem razpisu se bo začelo priključevanje uporabnikov širokopasovnih storitev
na tako imenovanih belih lisah.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
Opis podprograma
Sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o
železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po celinskih
vodah, zakon o letalstvu;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti občanom Sevnica boljše širokopasovne storitve.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Po uspešni zagotovitvi sredstev na javnem razpisu se bo začelo priključevanje uporabnikov širokopasovnih storitev
na tako imenovanih belih lisah. Zagotoviti čim večje število priklopov.
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4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
13440 - Gradnja širokopasovnih povezav
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZGRADNJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGE OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ
Dne 9. julija 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 54/10, objavljen 2. javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj ESRR 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev:
2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer širokopasovni
dostop ni omogočen in je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Občina Sevnica je skupaj z
občinami: Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, Žužemberk oddala vlogo na zgoraj navedeni
razpis.
NADZOR NAD GRADNJO GOŠO
Sredstva so namenjena za nadzor nad gradnjo širokopasovnih povezav.
VARSTVO PRI DELU, KOORDINATOR, SLUŽNOSTI , PRIPRAVA RAZLIČNIH DOKUMENTACIJ ZA
PROJEKT IZGRADNJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGE OMREŽJA ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJ
V primeru uspeha kandidature na 2. Javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj
ESRR 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev: 2.2. informacijska družba,
projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni
skupnosti bo potrebno zagotoviti sredstva za pridobitev služnosti, varstvo pri delu, koordinatorja, različne druge
aktivnosti in naloge...
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0006 - ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V OBČINI SEVNICA, OB110-10-0042 - NADZOR NAD
GRADNJO GOŠO, OB110-10-0043 - VARSTVO PRI DELU, KOORDINATOR, DOKUMENTACIJA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

14 - GOSPODARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti,
promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Program vključuje sredstva za sofinanciranje programov za
pospeševanje in razvoj malega gospodarstva. Del sredstev je namenjenih za dodeljevanje pomoči subvencij
podjetjem na podlagi javnega razpisa za izvajanje razvojnih projektov in investicij, svetovalnih storitev, promocije
in izobraževanj s katerimi pospešujemo uvajanje novih tehnologih in znanj za razvoj malih podjetij. Sredstva so
namenjena tudi sofinanciranju garancijske sheme Posavje, Posavske štipendijske sheme, pripravi in izvajanju
regionalnih razvojnih programov, izdelavi prijav na državne in mednarodne razpise in zagotavljanju paritet sredstev
za odobrene razpise. Sredstva so namenjena tudi za storitve svetovanja in informiranja podjetij za zagotavljanje
učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo ter druge aktivnosti, ki jih izvajajo s strani občine ustanovljeni
zavodi: Regionalna razvojna agencija Posavje.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo - Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v
Občini Sevnica,
- Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
V letu 2010 bomo izvajali programe za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev
za pospeševanje razvoja gospodarstva v okviru javnega razpisa, z zagotavljanjem sredstev za garancijsko shemo
Posavja in Posavsko štipendijsko shemo, z zagotavljanjem sredstev za pripravo prijav in paritet denarnih sredstev pri
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odobrenih državnih in mednarodnih razpisih za katere je občina zainteresirana, z izvajanjem storitev svetovanja in
informiranja podjetnikov preko naših javnih zavodov, z izvajanjem projektov iz Regionalnega razvojnega programa
regije Posavje za obdobje 2007-2013.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Opis glavnega programa
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast
in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2010 bomo izvajali programe za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev
za pospeševanje razvoja gospodarstva v okviru javnega razpisa, z zagotavljanjem sredstev za garancijsko shemo
Posavja in Posavsko štipendijsko shemo, z zagotavljanjem sredstev za pripravo prijav in paritet denarnih sredstev pri
odobrenih državnih in mednarodnih razpisih za katere je občina zainteresirana, z izvajanjem storitev svetovanja in
informiranja podjetnikov preko naših javnih zavodov, z izvajanjem projektov iz Regionalnega razvojnega programa
regije Posavje za obdobje 2007-2013.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Opis podprograma
Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programov skladov
oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam
malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr.), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah
malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih. Program vključuje sredstva za sofinanciranje programov za
pospeševanje in razvoj malega gospodarstva. Del sredstev je namenjenih za dodeljevanje pomoči subvencij
podjetjem na podlagi javnega razpisa za izvajanje razvojnih projektov in investicij, svetovalnih storitev, promocije
in izobraževanj s katerimi pospešujemo uvajanje novih tehnologih in znanj za razvoj malih podjetij. Sredstva so
namenjena tudi sofinanciranju garancijske sheme Posavje, Posavske štipendijske sheme, pripravi in izvajanju
regionalnih razvojnih programov, izdelavi prijav na državne in mednarodne razpise in zagotavljanju paritet sredstev
za odobrene razpise. Sredstva so namenjena tudi za storitve svetovanja in informiranja podjetij za zagotavljanje
učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo ter druge aktivnosti, ki jih izvajajo s strani občine ustanovljeni
zavodi: Regionalna razvojna agencija Posavje in Zavod KŠTM Sevnica.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo - Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v
Občini Sevnica,
- Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
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Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o žičniških napravah za prevoz
oseb, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast
in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2010 bomo izvajali programe za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev
za pospeševanje razvoja gospodarstva v okviru javnega razpisa, z zagotavljanjem sredstev za garancijsko shemo
Posavja in Posavsko štipendijsko shemo, z zagotavljanjem sredstev za pripravo prijav in paritet denarnih sredstev pri
odobrenih državnih in mednarodnih razpisih za katere je občina zainteresirana, z izvajanjem storitev svetovanja in
informiranja podjetnikov preko naših javnih zavodov, z izvajanjem projektov iz Regionalnega razvojnega programa
regije Posavje za obdobje 2007-2013.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
14404 - Spodbude podjetniškemu razvoju
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE V PODJETJIH
Sredstva so namenjena za izobraževanje v obliki posebnega ali splošnega usposabljanja zaposlenih v podjetjih.
Namenjeno je pridobivanju teoretičnega in praktičnega znanja, ki je uporabljivo na sedanjem oziroma bodočem
delovnem mestu zaposlenega. Upravičenci so samostojni podjetniki, mala ter srednja podjetja, ki opravljajo svojo
dejavnost na območju Občine Sevnica. Javni razpis bo objavljen tudi v letu 2012.
LOKALNO PODJETNIŠKO SVETOVANJE
Sredstva so namenjena sofinanciranju svetovalnih storitev. Upravičenci so samostojni podjetniki in mala ter srednja
podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Sevnica. Namen razpisa je 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. Javni razpis bo objavljen tudi v letu 2012.
POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
Sredstva so namenjena sofinanciranju nastopov na splošnih in specializiranih sejmih malim in srednjim podjetjem
ter za ostale stroške promocije izdelkov in storitev (katalogi, prospekti, brošure, plakati, letaki). Upravičenci so
samostojni podjetniki in mala ter srednja podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Sevnica. Namen
je spodbujati sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim
kupcem z gospodarskimi subjekti in izdelki, možnost za začetek novih poslov, organizirana predstavitev širšemu
krogu. Javni razpis bo objavljen tudi v letu 2012.

NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje
dejavnosti za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti,
licence, tehnološko znanje) zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja
novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in
ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev). Razpis se izvede v jesenskem času
2012.
PODJETNIŠKI INKUBATOR
Občina Sevnica je na JP Komunali, ki ima na razpolago cca 80m2 praznih prostorov, v letu 2010 vzpostavila
Podjetniški inkubator. Cilj projekta je vzpostavitev podjetniške razvojne infrastrukture, ki bo svojim članom nudila
potrebne delovne prostore za zagon podjetja in podporne storitve. Podjetniški inkubator bo najprej evidentiral
potencialne člane podjetniškega inkubatorja, skupaj z njimi ocenjeval poslovne ideje, pripravljal poslovne načrte,
pomagal pri izvedbi postopkov za ustanovitev podjetij ter koordiniral pripravo prostorskih in drugih pogojev za delo
in poslovanje članov. V času inkubacije pa bo Podjetniški inkubator članom zagotavljal najem poslovnih prostorov
pod ugodnimi pogoji ter jim subvencioniral preko občine svetovalne storitve (poslovno zamisel, poslovni načrt,
računovodstvo.
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SUBVENCIJA POGODBENE OBRESTNE MERE
Sredstva so namenjena obveznostim iz leta 2008, 2009 in 2010 ko so bili objavljeni razpisi za subvencioniranje
pogodbene obrestne mere za kredite, upravičencem sredstva v skladu s pogodbenimi določili nakažemo v treh letih.
Upravičenci so 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 subvencionirati materialne in nematerialne investicije, za ustanovitev novega ali razširitev
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 2010 je bila
subvencija odobrena 2. vlagateljem. V letu 2012 novih razpisov ne bi izvajali, kajti že dve leti izvajamo razpis
naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, ki pa ima boljši odziv in doseže svoj namen ter z njim
sofinanciramo direktno naložbo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-06-0005 - USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE V PODJETJIH, OB110-06-0006 - LOKALNO
PODJETNIŠKO SVETOVANJE, OB110-06-0007 - POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ, OB110-06-0008 SUBVENCIJA REALNE OBRESTNE MERE-gosp., OB110-09-0020 - NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME
IN NEM. INVEST., OB110-09-0059 - PODJETNIŠKI INKUBATOR;
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Z javnim razpisom skušamo pospešiti uvajanje novih tehnologih in znanj za razvoj malega gospodarstva. Razpis se
izvaja že od leta 2003 na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica, ki je bil že dvakrat dopolnjen in spremenjen in zajema
zakonske spremembe, ki jih predpisujejo evropske regulative za dodeljevanje državnih pomoči. Vsako leto prispe na
razpis več vlog, kar kaže na to, da so ta ukrep majhna podjetja v našem okolju sprejela kot dobro stimulacijo za
nadaljnji razvoj.

14405 - Delovanje regijskih ustanov s področja gospodarstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Kratek opis: V maju 2010 je Ministrstvo za gospodarstvo objavilo javni razpis za pridobitev sredstev ESRR za
izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij. S tem razpisom bodo financirane naslednji upravičeni
stroški po sledečih aktivnostih: Promocijska funkcija: stroški oblikovanja in izdelave promocijskega materiala,
stroški sodelovanja na turističnih sejmih in predstavitvah doma in v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja
stojnic ter potni stroški), stroški zakupa medijskega in oglaševalskega prostora v tujih in domačih medijih,
organizacija medijskih dogodkov doma in v tujini, organizacija promocijskih dogodkov v tujini. Distribucijska
funkcija: stroški vključitve v obstoječe in razvijajoče se distribucijske poti informacijske tehnologije, stroški
vzpostavitve spletne strani destinacije, stroški, povezani z višjo uvrščenostjo spletne strani turistične destinacije na
domačih in tujih iskalnikih (npr. google, yahoo, MSN, najdi.si itd.). Razvojna funkcija: - izdelava strategije razvoja
turistične destinacije s predvidenimi letnimi plani, stroški izdelave priročnika trženjskih znamk turistične destinacije
in integralnih turističnih proizvodov.
Operativna funkcija: stroški oblikovanja novih integralnih turističnih proizvodov in novih tematskih turističnih
proizvodov. Celotna vrednost projekta, ki traja od leta 2011 do 2012 je 315.600 EUR, občine skupaj financiramo
162.800 EUR, od Ministrstva za gospodarstvo pa dobimo 152.800 EUR. V projektu v letu 2012 sodelujejo občine v
skupnem znesku 53.980,00 EUR: Bistrica ob Sotli 2.846,13 EUR, Brežice 21.096,91 EUR, Kostanjevica na Krki
1.752,22 EUR, Krško 15.111,33 EUR, Radeče 3.250,51 EUR, Sevnica 9.922,91EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Regionalno razvojno agencijo Posavja so leta 1998 ustanovile občine Krško, Brežice in Sevnica kot javni zavod za
pospeševanje razvoja gospodarstva za območje celotne regije in se sofinancira iz proračunskih sredstev na podlagi
Odloka o ustanovitvi zavoda Regijski pospeševalni center Posavja in Odlokov o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi zavoda Regionalne razvojne agencije Posavje. V letu 2007 se je z dopolnitvijo ustanovitvenih odlokov
soustanoviteljicam RRA pridružila še občina Kostanjevica na Krki.
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14406 - Delovanje RRA
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RRA - DELOVANJE
Sredstva so namenjena delovanju Regionalne razvojne agencije, katere ustanoviteljica je tudi Občina Sevnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Regionalno razvojno agencijo Posavja so leta 1998 ustanovile občine Krško, Brežice in Sevnica kot javni zavod za
pospeševanje razvoja gospodarstva za območje celotne regije in se sofinancira iz proračunskih sredstev na podlagi
Odloka o ustanovitvi zavoda Regijski pospeševalni center Posavja in Odlokov o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi zavoda Regionalne razvojne agencije Posavje. V letu 2007 se je z dopolnitvijo ustanovitvenih odlokov
soustanoviteljicam RRA pridružila še občina Kostanjevica na Krki.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Opis glavnega programa
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je
namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v tiskanje promocijskih
materialov, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične ponudbe na sejmih in drugih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
14039001 Promocija občine
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so Oddelek za gospodarstvo. Krajevna skupnost Blanca,
Krajevna skupnost Boštanj, Krajevna skupnost Krmelj, Krajevna skupnost Loka, Krajevna skupnost Primož,
Krajevna skupnost Sevnica, Krajevna skupnost Studenec, Krajevna skupnost Šentjanž, Krajevna skupnost Tržišče,
Krajevna skupnost Zabukovje.

14039001 - Promocija občine
Opis podprograma
Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščine - premične in
nepremične - in naravne dediščine (razstave...) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).
Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja
razvoja in promocije turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin oz. pravnih oseb, ki delujejo v
javnem interesu. Slaba prepoznavnost in nepoznavanje turistične ponudbe našega območja znotraj in zunaj meja
Slovenije je eden izmed glavnih razlogov za majhen obisk turistov v naši občini, zato bodo sredstva namenjena za
financiranje promocijskih materialov, za promocijo na sejmih in predstavitvah doma in v tujini ter za druge
promocijske aktivnosti. Del teh aktivnosti bodo na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda KŠTM Sevnica
izvajali tudi na tem zavodu.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o žičniških napravah za prevoz
oseb, Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda KŠTM Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je
namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v tiskanje promocijskih
materialov, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične ponudbe na sejmih in drugih.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
14410 - Promocija občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KMEČKA TRŽNICA - IDEJNI PROJEKT
Občina Sevnica na podlagi Zakona o trgovini in Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo
na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln, mora
zagotoviti mesto za prodajo blaga, kjer lahko kmetje oz. zainteresirani prodajalci prodajajo svoje izdelke. V letu
2002 se je uredil prostor tržnice v Trgovsko poslovnem centru Sevnica (v nadaljevanju TPC Sevnica). Zaradi
neustreznosti lokacije in onesnaženosti, nezainteresiranosti prodajalcev za prodajo na tej lokaciji ter na pobudo
odbora za gospodarstvo, je Občina Sevnica pristopila k iskanju nove, primernejše lokacije za oživitev tržnice v
Sevnici. Od leta 2007 dalje je nova lokacija, kjer se izvaja Kmečka tržnica, prostor pri objektu Nove ljubljanske
banke, na Trgu svobode, na javni površini, na parcelni številki 493/12. Na tej Kmečki tržnici je poudarek prodaje
doma pridelanega sadja in zelenjave s kmetij ter pekovskih dobrot kmečkih žena. Kmečka tržnica je bila v teh letih
izjemno dobro sprejeta tako med prodajalci kot med kupci. Trenutno navedeni prostor zadostuje za potrebe
prodajalcev.
Občina si prizadeva, da bi kmečka tržnica še naprej dobro delovala in se širila, zato bi želeli zagotoviti trajni prostor,
ki bi bil primernejši kot navedena lokacija. Kmečko tržnico bi prestavili na parkirišče med Novo ljubljansko banko
in sadjarjem, kjer bi celotno zadevo tudi celostno uredili. Projekt pa prijavili na LEADER sredstva.
KMEČKA TRŽNICA - IZVEDBA
Zgoraj navedeno idejo o prestavitvi Kmečke tržnice bi v letu 2012 s pomočjo LEADER sredstev tudi dejansko
izvedli.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-11-0003- KMEČKA TRŽNICA-IDEJNI PROJEKT, OB110-11-0004 - KMEČKA TRŽNICA - IZVEDBA,
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja
razvoja in promocijo turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin oz. pravnih oseb, ki delujejo v
javnem interesu.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Opis podprograma
Tudi na našem območju postaja turizem vse bolj pomembna gospodarska panoga, kar nam omogočajo naravne in
kulturne danosti. Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti ugotavljamo, da pri nas obstaja vrsta slabosti,
ki predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem: slaba prepoznavnost našega območja in
ponudbe, nepovezanost turistične ponudbe, pomanjkanje razvojnih programov na področju turizma. Zato moramo v
skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma v razvoj turizma postopno vlagati in sistematično obdelati
možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične dejavnosti. Sredstva bodo,
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na podlagi ugotovitev in prioritet usmerjena v spodbujanje razvoja turizma na našem območju. Del teh aktivnosti
bodo na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda KŠTM Sevnica izvajali na tem zavodu.
Sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem,
turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture
(turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v
turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje.
Sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem,
turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture
(turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v
turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Razvojni
načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda KŠTM Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno postopno vlagati v razvoj turističnih produktov in turistično
infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na
področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno
gospodarsko rast.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V občini Sevnica bomo spodbujali partnersko sodelovanje turističnih ponudnikov, turističnih društev, občinske
turistične zveze, zavodov in drugih akterjev na področju turizma pri oblikovanju in trženju turistične ponudbe. Cilji
so usmerjeni v sofinanciranje razvojnih aktivnosti na področju turizma, posredovanje turističnih informacij, v
označevanje turistično zanimivih točk, v izvajanje razvoja turizma na našem območju na splošno, sofinanciranje
programov turističnih organizacij na našem in regijskem območju.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
14420 - Turizem
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TURIZEM JZ KŠTM - ZA PLAČE
Skladno s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti Zavoda za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti je Občina Sevnica dolžna zagotavljati del sredstev za delovanje zavoda.
PRAVILNIK - TURIZEM
V tem znesku so upoštevana sredstva za izvedbo razpisa s področja turizma. Izvajalci turističnih prireditev, ki so
upravičeni do teh sredstev so pravne osebe oziroma društva, združenja in zveze, ki so registrirani za izvajanje
dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu in delujejo v Občini Sevnica, organizatorji prireditve, ki so lokacijsko
vezani na Občino Sevnica in krajevne skupnosti v Občini Sevnica. Predmet tega pravilnika je sofinanciranje
izvedenih turističnih in drugih prireditev v Občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma
promocija kraja in vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine. Od leta 2009 dalje pridobijo
Občinske turistične zveze za delovanje sredstva prav tako preko tega razpisa.
PRAVILNIK - NAMESTITVE
Na odboru za gospodarstvo je bil predlagan sklep, da se izvede razpis, kjer bi se denar namenil registriranim
posameznikom za urejanje nočitvenih kapacitet.
TURIZEM JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
"Skladno s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti Zavoda za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti je Občina Sevnica dolžna zagotavljati del sredstev za delovanje zavoda. 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 na tej postavki so namenjena tudi za delovanje Turistične zveze Občine Sevnica. Zavod
upravlja na področju turizma z objektom, za katerega ima sklenjeno najemno pogodbo z Mercatorjem. V njem se
nahaja TIC (turistično informacijska pisarna), kot tudi TA (turistična agencija). Za ta objekt plačujemo strošek
najemnine, vode, ogrevanja in električno energijo. V tej postavki so zajeta tudi vsa tekoča, nujna investicijska
vzdrževanja, programska in računalniška oprema. V tem objektu se izvaja promocija Sevnice, tržijo se izleti (tako
izleti po Sevnici, kot izleti drugih agencij), prodajajo se karte za razne dogodke, koncerte, prireditve, dajejo se
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informacije turistom, prodajajo se spominki in različni izdelki iz našega okoliša. Prireditve, programi, prodajni
izdelki se oglašujejo v raznih medijih (lokalna televizija, letaki, brošure). Sevnica z okolico in njenimi produkti se
predstavlja na različnih sejmih po Sloveniji. V letih 2011, 2012 se planira predstaviti se tudi v bližnjih sosednjih
državah (v nakupovalnih centrih, sejmih,). Planira se prenova spletne strani, priprava elaboratov za avtokampe v
občini, ureditev izhodiščnih planinskih poti (delno pokritje iz razpisov), usmerjevalne in označitvene table.
Pristopilo se bo k nadgradnji projekta Sevniška voščenka. Projekt se bo prijavil na razpis Leader. Usmerjen bo v
prepoznavnost Sevniške voščenke in bo tudi tržno usmerjen (proizvodnja oz. predelava, prodaja izdelkov, udeležba
na sejmih, organizacija festivala). Pri projektu bo sodelovala širša množica ljudi in organizacij. Pri tej postavki pa je
zajeto tudi ? stroškov uprave. Ti stroški vsebujejo stroške izdaje časopisa Grajske novice, stroške za prireditve, ki se
izvedejo v okviru občinskih prireditev in prireditev večjega pomena za Sevnico (salamiada, karneval,...) in stroške
uprave. Stroški uprave: nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev in računalniške opreme, pisarniški material,
tiskarske storitve, poštnina, strošek telefonov, prevozov, sejnine, storitve drugih organizacij (računalniške storitve,
svetovalne storitve,), razni pregledi.
TURISTIČNE INFORMACIJE NA MOBILNEM TELEFONU
Mobilni turistični vodnik predstavlja novost na področju turizma v Sloveniji. Namenjen je razvoju in izboljšanju
lokalne turistične ponudbe. Predvsem gre za širjenje prepoznavnosti turističnih znamenitosti in dodatek k lokalni
turistični ponudbi, ki je namenjen tako domačim kot tujim obiskovalcem. Storitev je v skladu s smernicami
Razvojnega načrta in usmeritvami slovenskega turizma 2007-2011. Mobilni turistični vodnik vzpostavlja dvosmerno
komunikacijo med turistom in turističnim ponudnikom. Na eni strani turistični ponudnik preko sodobnega
komunikacijskega kanala (mobilnega telefona) posreduje informacijo turistu, na drugi strani turist z uporabo storitve
turističnemu ponudniku posredno sporoča podatke o svojem obisku. Storitev deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu,
zato je omogočena prav vsakomur, ki obišče turistično lokacijo. Enostavna uporaba klica omogoča pridobivanje
informacij ne le aktivni populaciji, temveč tudi tistim malo starejšim in mlajšim turistom. Obiskovalci znamenitosti
občine Sevnica so lahko odslej na inovativen način pridobili osnovne informacije o znamenitostih, ki so jih bodo
obiskali. Ob znamenitostih so postavljene modre table mTURIST, s pomočjo katerih slovensko govoreči in pa zlasti
tuje govoreči turisti lahko pridobili osnovne informacije o kraju obiska tudi takrat, ko jih ne spremlja turistični
vodič. Značilne modre table z velikim modrim i-jem v rumenem krožcu poleg dvojezičnega imenovanja
znamenitosti ponujajo še telefonsko številko znamenitosti. Obiskovalci s svojimi mobilnimi telefoni pokličejo
navedeno osnovno telefonsko številko 041 184-818, nato pa še številke znamenitosti, na kateri jim bo podana
razlaga v treh jezikih: slovenskem, angleškem in nemškem. Investicijo je izvedla Občina Sevnica, strokovno in
tehnično pomoč pri pripravi vsebin in postavitvi pa je prispeval KŠTM Sevnica. V prvi fazi so table postavljene na
petih mestih, in sicer na Ajdovskem gradcu (041 184-818, 441#), Gradu Sevnica (041 184-818, 451#), v starem
mestnem jedru Sevnice (041 184-818, 471#) ter v dveh vaseh, ki sta bili v prejšnjih letih imenovani za najlepši
hribovski vasi v Sloveniji, in sicer na Razborju pod Lisco (041 184-818, 461#) in v Leskovcu nad Šentjanžem (041
184-818, 481#). Sistem omogoča spremljanje pogostosti uporabe tega sistema in rezultati bodo pokazali smiselnost
nadaljnje postavitve teh tabel ob znamenitostih občine Sevnica, verjamemo pa, da je postavitev teh tabel prispevala
k zadovoljstvu obiskovalcev naših krajev.
Navedeni znesek predstavlja strošek najema sistema, pripravljenost na vzdrževanje, podporo uporabnikom sistema
in spremljanje podatkov in izdelavo poročil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0084 - TURISTIČNE INFORMACIJE NA MOBILNEM TELEFONU,
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja
razvoja in promocijo turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin oz. pravnih oseb, ki delujejo v
javnem interesu. Cilj razvojnih aktivnosti na področju turizma je oblikovanje novih, tržno zanimivih in kakovostnih
turističnih proizvodov in povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe. Zakon o spodbujanju razvoja turizma
določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja in promocijo turizma na ravni
turističnega območja v pristojnosti občin oz. pravnih oseb, ki delujejo v javnem interesu. Analize kažejo, da je
turistična ponudba občine Sevnica in celotnega Posavja še vedno slabo prepoznavna in premalo izkoriščena. Na
našem območju obstajajo številni neizkoriščeni turistični potenciali, zato je potrebno s pomočjo turističnih pisarn in
turističnih delavcev povezati turistične ponudnike in akterje na področju turizma ter skupaj s turističnimi potenciali
oblikovati ponudbo, ki bo tržno prepoznavna in konkurenčna ter jo na primeren način ponuditi potencialnim
turistom.
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5000 - KS BLANCA
14000 - PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS BLANCA
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za ureditev informacijskih tabel na področju KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0068 INFO TABLE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na finančni konstrukciji investitorja Zavoda KŠTM Sevnica, ki je projekt prijavil na razpis RRA
Posavje. V projekt so vključene vse Krajevne skupnosti, Zavod KŠTM Sevnica, Turistična zveza Občine Sevnica in
Občina Sevnica.

5001 - KS BOŠTANJ
14010 - PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS BOŠTANJ
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Financiranje izdelave in tiska zloženk o življenju in delu Vladimirja Stovička, izdelava in postavitev spominskih
napisnih plošč v sklopu naravne in kulturne dediščine v KS Boštanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0070 - INFO TABLE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na finančni konstrukciji investitorja Zavoda KŠTM Sevnica, ki je projekt prijavil na razpis RRA
Posavje. V projekt so vključene vse Krajevne skupnosti, Zavod KŠTM Sevnica, Turistična zveza Občine Sevnica in
Občina Sevnica.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Poslanstvo občine je
izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni program varstva okolja
Študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Sevnica in Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih
voda.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohranjanje čistega okolja in naravne dediščine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Opis glavnega programa
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z
odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spodbujanje občanov k pravilnemu ravnanju z odpadki in odpadno vodo. Zagotoviti ustrezno komunalno
opremljenost naselij in s tem postopno zmanjševati negativne vplive na okolje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Proračunska uporabnika znotraj glavnega programa sta Oddelek za okolje in prostor in Krajevna skupnost Blanca.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov,
odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki.
Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Razširitev zbirnega centra za odpadke v Sevnici, ki bo bolj dostopen in prijazen do občanov.

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
15401 - Ravnanje z odpadki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
CENOVNA SUBVENCIJA - ODPADKI
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Vrednost cenovne
subvencije je usklajena med Občino in Komunalo. Veljavne cene za ravnanje z odpadki ne pokrivajo vseh stroškov,
zato mora Občina iz proračuna zagotavljati dodatne vire.
OBNOVITVENE INVESTICIJE - ODPADKI
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, z dne 1.3.2010, med Občino in
Komunalo, smo definirali obnovitvene in razširitvene investicije na področju ravnanja z odpadki. Obnovitvene
investicije se financirajo iz najemnine.
RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - ODPADKI
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, z dne 1.3.2010, med Občino in
Komunalo, smo definirali obnovitvene in razširitvene investicije na področju ravnanja z odpadki.
REMEDISANUS (ČIŠČENJE ČRNIH ODLAGALIŠČ)
Občina Sevnica je skupaj s slovenskimi in hrvaškimi partnerji pristopila k kandidaturi projekta Remedisanus na
Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Na območju Sevnica se v primeru uspešne prijave
predvideva čiščenje 10 črnih odlagališč ter različne edukativne akcije (v vrtcih, šolah, izdaja brošure..). Predvideno
je 95% sofinanciranje projekta.
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INVESTICIJSKI INŽENIRING - ODPADKI
Sredstva so namenjena za plačevanje storitve inženiringa za vodenje investicij - odpadki JP Komunali v višini 5%,
na osnovi podpisane pogodbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0040 - CENOVNA SUBVENCIJA - ODPADKI, OB110-10-0028 INVESTICIJSKI INŽENIRING,
OB110-10-0053 - RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - ODPADKI, OB110-10-0009 - OBNOVITVENE
INVESTICIJE - ODPADKI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom odvajanja čiščenja odpadnih
voda.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom odvajanja čiščenja odpadnih
voda.

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
15406 - Nakup zemljišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAKUP ZEMLJIŠČ
Sredstva so namenjena za odkup zemljišč za investicije na področju odpadnih voda. Predvideva se odkup zemljišč
za projekt Sekundarna kanalizacija Boštanj - Sevnica in predvidoma nakup zemljišča za RČN Krmelj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-11-0016 - NAKUP ZEMLJIŠČ

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na podlagi ocen preteklih stroškov.

15407 - Študije na področju ravnanja z odpadno vodo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OKOLJSKA DAJATEV - VODA - PROJEKTI
Projektna dokumentacija za investicije, ki se bodo financirale iz okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja zaradi
odvajanja odpadne vode. Projektno dokumentacijo naroča JP Komunala d.o.o., Sevnica. Predvideva se plačilo PGD
dokumentacije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda za naselje Krmelj in Šentjanž.
CENOVNA SUBVENCIJA - ČN
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Vrednost cenovne
subvencije je usklajena med Občino in Komunalo. Veljavne cene za čiščenje odpadne vode ne pokrivajo vseh
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stroškov, zato mora Občina iz proračuna zagotavljati dodatne vire.
PROJEKTI -ČN
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije na področju čiščenja odpadnih voda (RČN Krmelj).

ID. ZASN. GORVODNO OD HE BLANCA
Sredstva so namenjena za plačilo projektne dokumentacije za kanalizacijski sistem in čistilne naprave gorvodno od
HE Blanca (ČN Blanca).
ID. ZASN. GORVODNO OD HE BOŠTANJ
Sredstva so namenjena za plačilo projektne dokumentacije za kanalizacijski sistem in čistilne naprave gorvodno od
HE Boštanj (ČN Loka - Račica).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0071 - OKOLJSKA DAJATEV - VODA - PROJEKTI, OB110-09-0046 - CENOVNA SUBVENCIJAČN, OB110-07-0072 - ID. ZASN. GORVODNO OD HE BLANCA, OB110-07-0073- ID. ZASN. GORVODNO
HE BOŠTANJ, OB110-10-0025 - PROJEKTI - ČN
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

15411 - Gradnja kanalizacij in ČN
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEKUNDARNA KANALIZACIJA V SEVNICI IN BOŠTANJU
Občina Sevnica bo navedeni projekt prijavila na Javni poziv za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete Razvoj regij. Osnovni cilj projekta je celovita ureditev sekundarnega kanalizacijskega omrežja Sevnice in
Boštanja, da bo slednje ustrezalo vsem zahtevam, ki jih za tovrstne objekte narekujejo predpisi in standardi. Z
izgradnjo manjkajoče kanalizacije, sanacijo obstoječega omrežja in objektov bo omogočeno optimalno delovanje
čistilne naprave ter omogočena priključitev novih zazidalnih površin. Prav tako bodo ustrezno zaščiteni odvodniki
Sava, Mirna, Sevnična, Drožanjski potok in Florjanski graben saj se bo vsa onesnažena voda, ki se sedaj še prosto
izliva v vodotoke, preusmerila na čistilno napravo, kjer se bo pred izpustom v Savo ustrezno prečistila. Projekt je
razdeljen na tri sklope in sicer: sklop 1- Drožanjska cesta in Florjanska ulica, sklop 2 - mesto Sevnica in sklop 3 Boštanj. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 2.150.000 EUR z DDV, na odhodkih je podana neto vrednost
projekta in sicer 1.791.667 EUR.

SEKUNDARNA KANALIZACIJA V SEVNICI IN BOŠTANJU - 23.člen
Za sredstva iz prejšnjega konta mora Občina Sevnica zagotoviti lastni delež, ki ga bo prijavila na 23. člen ZFO.

KOMUNALNO OPREMLJANJE LOG
Po končani gradnji projekta Kanalizacija Log, Občina Sevnica predvideva izvedbo fekalnih priključnih jaškov na
parcelno mejo stanovanjskih hiš na Logu. Na ta način bo lastnikom stanovanjskih hiš na Logu omogočeno
priključevanje na javno kanalizacijo. Občina bo investicijo prijavila na 23. člen ZFO.
CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Vrednost cenovne
subvencije je usklajena med Občino in Komunalo. Veljavne cene za odvajanje odpadne vode ne pokrivajo vseh
stroškov, zato mora Občina iz proračuna zagotavljati dodatne vire.
RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - KANALIZACIJA
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, z dne 1.3.2010, med Občino in
Komunalo, bomo definirali obnovitvene in razširitvene investicije na področju gradnje kanalizacij.
OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, z dne 1.3.2010, med Občino in
Komunalo, bomo definirali obnovitvene in razširitvene investicije na področju čiščenja odpadnih voda. Obnovitvene
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investicije se financirajo iz najemnine.

INVESTICIJSKI INŽENIRING- KANALIZACIJE
Sredstva so namenjena za plačevanje storitve inženiringa za vodenje investicij na področju gradenj kanalizacij, JP
Komunali v višini 5%, na osnovi podpisane pogodbe.
PROJEKTI-KANALIZACIJE
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije na področju odvajanja odpadnih voda.
KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA OREHOVO
Občina Sevnica bo navedeni projekt prijavila na Javni poziv za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete Razvoj regij. Na območju naselja Orehovo je bil v lanskem letu po projektu v sklopu rekonstrukcije
državne ceste R3-679 skozi naselje Orehovo, zgrajen del kanalizacijskega sistema za odvod komunalnih odpadnih
voda. V naslednjem obdobju bi bilo potrebno izvesti še preostanek dela kanalizacijskega sistema in projekt zaključiti
skupaj s čistilno napravo.

PROJ. DOK. SEK. KAN. - RAZPIS SVLR
V letu 2010 je bil izbran izvajalec (Hidrosvet d.o.o.) za izdelavo projektne dokumentacije Sekundarna kanalizacija
Boštanj - Sevnica. Projekt je v zaključni fazi izdelave. Sredstva so namenjena za dokončno plačilo projektne
dokumentacije (PGD, PZI).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0043 - PROJ. DOKUM. SEK. KAN. - RAZPIS SVLR, OB110-11-0017- CENOVNA SUBVENCIJA KANALIZACIJA, OB110-10-0054 - RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - KANALIZACIJA, OB110-10-0015 OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN, OB110-10-0017 - PROJEKTI - KANALIZACIJE, OB110-10-0026
INVESTICIJSKI INŽENIRING, OB110-11-0023 - KOMUNALNO OPREMLJANJE LOG, OB110-08-0090 SEKUNDARNA KANALIZACIJA V SEVNICI IN BOŠTANJU, OB110-09-0005 - KANALIZACIJA IN
ČISTILNA NPRAVA OREHOVO.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

15413 - Vodenje investicij iz sredstev okoljskih dajatev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PROV. ZA ZBIRANJE OKOLJ. D. - ODPADNA VODA
Na osnovi pogodbe med Občino in Komunalo, Komunala zaračunava Občini provizijo za zbiranje okoljskih dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 3%.
PROV. ZA ZBIRANJE OKOLJ. D. - ODPADKI
Na osnovi pogodbe med Občino in Komunalo, Komunala zaračunava Občini provizijo za zbiranje okoljskih dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 1%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na stroških storitev iz preteklih let.

15414 - Gospodarske javne službe
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDELAVA KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI)
Občina Sevnica je bila v letih 2008 - 2010 z ostalimi posavskimi občinami (Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki,
Krško, Radeče) vključena v projekt Izdelava katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI). Osnovni namen
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projekta je bil vzpostaviti kataster gospodarske javne infrastrukture in zagotoviti sprotno evidentiranje objektov
GJI. Sredstva v proračunu bodo namenjena za ažuriranje baze podatkov zbirnega katastra GJI.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-08-0003 - IZDELAVA KATASTRA GJI V POSAVJU,
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

15415 - HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN
Sredstva so predvidena za sofinanciranje hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje in sofinanciraje malih
čistilnih naprav. Način in postopek sofinanciranja je podrobneje določen v veljavnem pravilniku o dodeljevanju
nepovratnih finančnih sredstev za ta namen, katerega je leta 2010 potrdil Občinski svet. Po potrditvi proračuna 2012
bo oddelek za okolje in prostor pripravil javni razpis in ga objavil na krajevno običajen način.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0030 - HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje
z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v
prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Za - komunalna opremljenost - objekti za rekreacijo je dokument:
Nacionalni program športa.
Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno
opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo
kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski
plan in bo določil nova merila in pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim
Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in
prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega načrtovanja.
Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj.
OPPN bodo izdelani na podlagi sprejetega OPN.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
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1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Opis glavnega programa
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc,
nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in pogoje za posege v prostor.
Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi
predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi
postopki in načinom prostorskega načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredelitev strateških in izvedbenih pogojev za bodočo namensko rabo prostora ob upoštevanju dejanskega stanja
prostora in zaostritev posegov na najboljša kmetijska zemljišča, ter sanacija območij razpršene gradnje in poselitve.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16029003 Prostorsko načrtovanje
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Opis podprograma
Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in
prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o
varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so: čim boljše evidentiranje javne komunalne infrastrukture, vodenje zakonsko
predpisanih evidenc, vris javne komunalne infrastrukture v geodetske evidence ter na podlagi urejenih evidenc
izvajati ustrezno prostorsko politiko.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina Sevnica bo v naslednjem letu v skladu z letnim planom nadaljevanje s postopki odmere občinskih cest, ki
potekajo po zasebnih zemljiščih, kjer je še veliko neusklajenega stanja. Izvajali se bodo tudi drugi potrebni
geodetski postopki v okviru občinskih investicij.

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
16401 - Geodetske storitve
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GEODETSKE STORITVE
Občina Sevnica ima z izvajalcem geodetskih storitev sklenjeno pogodbo, na podlagi katere se naročajo odmere
občinskih cest, parcelacije, ureditve meja in druge geodetske storitve V letu 2012 bo Občina nadaljevala z odmerami
občinskih cest, ostale geodetske storitve pa se bodo izvajale glede na izvedbo investicij.
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URBANIZEM
Finančna soudeležba pri izdelavi OPPN za pozidavo stanovanjskega kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico
v Sevnici zaradi razširitve območja urejanja in pridobitve celovite rešitve nepozidanih površin. Zasebni investitor je
s pobudo v letu 2010 začel postopek priprave podrobnega prostorskega načrta, vendar je Občina Sevnica prvotno
določeno območje urejanja v soglasju z investitorjem razširila, kar bo v sorazmernem deležu tudi sofinancirala. Z
objavo sklepa župana o postopku priprave OPPN v letu 2010, kot to določa veljavna prostorska zakonodaja, se na
navedenem območju skupne tlorisne površine cca. 4.000 m? načrtuje umestitev garažnih in parkirnih prostorov, ter
variantno umestitev večstanovanjskega objekta oz. športnega igrišča. Del sredstev je namenjen sofinanciranju deleža
izdelave OPPN za poslovni objekt Zupan v Krmelju. Postopek je bil ravno tako začet na pobudo zasebnega
investitorja, zaradi zaokrožitve in obdelave preostalega območja obrtne cone Krmelj, bo občina z sorazmernim
deležem sofinancirala celovito načrtovanje na preostalem delu zazidljivih zemljišč, s čimer bo omogočena gradnja
še enega poslovnega objekta tudi v prihodnje novemu investitorju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0074 - URBANIZEM, OB110-07-0075 - GEODETSKE STORITVE,
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za geodetske storitve so oblikovana na podlagi preteklih stroškov, predvidenega obsega geodetskih
postopkov ter ocene makroekonomskih gibanj. Izhodišče v urbanizmu je izdelava novih idejnih rešitev za
posamezne prostorske ureditve.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
Opis podprograma
Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in
prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o
varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in pogoje za posege v prostor.
Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi
predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi
postopki in načinom prostorskega načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredelitev strateških in izvedbenih pogojev za bodočo namensko rabo prostora ob upoštevanju dejanskega stanja
prostora in zaostritev posegov na najboljša kmetijska zemljišča.

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
16405 - Strateško načrtovanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OPN OBČINE SEVNICA
V letu 2012, po dokončnem sprejemu odloka OPN sledi še plačilo pogodbenih obveznosti do izdelovalca OPN
podpisanih v letu 2010 v navedenem znesku.

OPPN BOŠTANJSKO POLJE
Nadaljevanje priprave in izdelave OPPN za umeščanje nove stanovanjske pozidave na Boštanjskem polju, na
podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag oz. idejnih zasnov prometnih ureditev in navezav na obstoječe in
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predvidene prometne ureditve tega območja. Podlaga za pripravo prostorskega akta bodo tudi pridobljene smernice
in izdana mnenja k predlogu OPN, na podlagi katerih bo mogoče del predvidenih ureditev celovito načrtovati tudi z
bodočimi navezavami na obstoječo in predvideno stavbno strukturo naselja Boštanj ter prometno in komunalno energetsko infrastrukturo.
OPPN MOST LOG
Dokončanje postopka priprave OPPN za most Log in sprejem odloka OPN na seji občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0076 - OPN OBČINE SEVNICA, OB110-07-0261 - OPPN BOŠTANJSKO POLJE, OB110-07-0387 OPPN MOST LOG
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
OPN

1603 - Komunalna dejavnost
Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo, predvsem s
športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pridobitev projektne dokumentacije za začetek ureditve primernih športnih objektov v mestu Sevnica. Komunalno
opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so: Oddelek za okolje in prostor, Oddelek za družbene
dejavnosti, Krajevna skupnost Boštanj, Krajevna skupnost Krmelj, Krajevna skupnost Loka, Krajevna skupnost
Primož, Krajevna skupnost Studenec, Krajevna skupnost Šentjanž, Krajevna skupnost Tržišče, Krajevna skupnost
Zabukovje.

16039001 - Oskrba z vodo
Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in
prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o
varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izgradnjo primarnega vodovodnega sistema bo zagotovljena nemotena javna oskrba s pitno vodo na območju
občine Sevnica.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izgradnjo primarnega vodovodnega sistema bo zagotovljena nemotena javna oskrba s pitno vodo na levem bregu
reke Save.

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
16411 - Študije o vodooskrbi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
VODNA POVRAČILA
"Na osnovi Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35/06, 41/08) je Občina pridobila vodna dovoljenja za
rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz javnih vodovodov. Na območjih, kjer se nahajajo ti javni vodovodi, mora
namreč Občina zagotavljati izvajanje storitve javne službe oskrbe s pitno vodo. Občina bi morala v predpisu, kjer
določi območja izvajanja javne službe, določiti tudi način določanja upravljavca javnega vodovoda.
Trenutno stanje je, da se javna služba ne izvaja na vseh javnih vodovodih v občini, zato je Občina zaenkrat
zavezanec za plačilo vodnega povračila (le-ta izhaja oz. je obveza pridobljenega vodnega dovoljenja) na tistih
vodovodih, katerih ne upravlja izvajalec javne službe, Komunala d.o.o. Sevnica. Uredba o vodnih povračilih (Ur.l.
RS, št. 103/02, 122/07) v 7. čl. določa, da je zavezanec za plačilo vodnega povračila oseba, ki upravlja objekt ali
napravo za odvzem ali izkoriščanje vode. In če tej osebi ni bila podeljena vodna pravica (npr. sedanji upravljavci
vaških javnih vodovodov), je zavezanec za plačilo vodnega povračila imetnik vodne pravice (torej Občina v našem
primeru) ali oseba, ki lahko skladno z zakonom, ki ureja vode. "
PROJEKTI-VODOVODI
Občina bo tudi v letu 2012 namenila sredstva za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije skladno z
razpoložljivimi finančnimi sredstvi za namen izgradnje vodovodov v sklopu razširitvenih in obnovitvenih investicij.

INVESTICIJSKI INŽENIRING- VODOVODI
Sredstva so namenjena za plačevanje storitve inženiringa za vodenje investicij na področju gradenj vodovodov, JP
Komunali v višini 5%, na osnovi podpisane pogodbe.
OBNOVITVENE INVESTICIJE - PROJEKTI VODOOSKRBE
V sklopih povezovanja vodovodnih sistemov - obnovitvenih investicij, je potrebno izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo (PGD in PZI).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0335- OBNOVITVENE INVESTICIJE - PROJEKTI VODOOSKRBE, OB110-10-0030- PROJEKT
VODOVODI, OB110-10-0027 - INVESTICIJSKI INŽENIRIG - VODOVODI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Z uresničevanjem Študije o vodooskrbi iz leta 1999 se nadaljujejo dela Hidravlične izboljšave in vsakoletnega
povezovanja vodovodnih sistemov.

16413 - Investicije v vodooskrbne sisteme
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNIH SISTEMOV V POSAVJU
"Občina Sevnica bo z ostalimi posavskimi občinami (Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško,
Radeče) pristopila k prijavi projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja na evropska
sredstva, in sicer iz evropskega kohezijskega sklada. V letu 2008 se je začela izdelava predinvesticijske zasnove,
dokumenta identifikacije investicijskega dokumenta, investicijskega programa itd. Izdelava predinvesticijske
dokumentacije, bo omogočila podlago s katero bo možno projekt ustrezno prijaviti za neposredno potrditev, kar je
pogoj za sofinanciranje s strani evropskega kohezijskega sklada. Ocenjena skupna vrednost celotnega projekta znaša
v Posavju znaša 21 mio €. Ocenjena vrednost investicije v Občini Sevnica znaša 5.060.563, 88 EUR z DDV od tega
65% delež sredstev kohezijskega sklada, in sicer predvidoma do l. 2013. Izvajanje del se bo predvidoma začelo v
letu 2011. S tem projektom bomo povezali odseke vodooskrbnih sistemov Sevnica Blanca, Sevnica Boštanj
Loka,Sevnica z vodnim virom Dolna, Blanca - Zabukovje, Studenec Ponikve Arto. Izgradnja povezovalnih
cevovodov in rehabilitacija obstoječih cevovodov bo v dolžini 42,309 km.
"
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GRADBENI NADZOR - KOMUNALNE ZADEVE
Po pogodbah o prenosu investitorstva na JP Komunala, mora Občina Sevnica zagotavljati gradbeni nadzor nad
izvedbo investicij.
RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, z dne 1.3.2010, med Občino in
Komunalo, smo definirali obnovitvene in razširitvene investicije na področju izgradnje vodovodnih sistemov.
Razširitvene investicije se financirajo iz sredstev komunalnega prispevka.

OBNOVITVENE INVESTICIJE - VODOVODI
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, z dne 1.3.2010, med Občino in
Komunalo, smo definirali obnovitvene in razširitvene investicije na področju gradnje vodovodnih sistemov.
Obnovitvene investicije se financirajo iz najemnine.

CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Vrednost cenovne
subvencije je usklajena med Občino in Komunalo. Veljavne cene za vodarino ne pokrivajo vseh stroškov, zato
mora Občina iz proračuna zagotavljati dodatne vire.
NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE
Odkup zemlijšč, kjer se bodo gradili vodohrani in prečrpališča na projektu Hidravlična izboljšava vodovodnih
sistemov V Posavju. V letu 2012 predvidevamo odkup zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0091 - KOMUNALA - GRADBENI NADZOR, OB110-09-0031-- HIDRAVLIČNA IZB. VOD. SIST.
V POSAVJU, OB110-08-0080 - NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE, OB110-10-0055 - RAZŠIRITVENE
INVESTICIJE - VODOVODI, OB110-11-0021- CENOVNA SUBVENCIJA-VODOVODI, OB110-11-0020 OBNOVITVENE INVESTICIJE - VODOVODI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

5001 - KS BOŠTANJ
16055 - Oskrba z vodo - KS Boštanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški obratovanja vodovodnega sistema vodovod Boštanj in vodovoda Boštanj - levi breg, ki zajema stroške
pisarniškega materiala, stroške oglasov - obvestil, računalniške storitve, telefonske stroške za potrebe krmiljenja
sistema, električne energije za črpalko, bančno provizijo, strošek poštnine za poslane položnice, mesečno izvajanje
mikrobioloških in kemičnih analiz vode na vodovodnem omrežju. Za nemoteno delovanje je potrebno zagotoviti
sredstva za tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema, popravila in nadzor. Plačilo vodnega povračila za odvzem
vode iz vodnega vira javnega vodovoda Boštanj Komunali Sevnica na podlagi odločbe. Zavarovanje omrežja,
črpalke, instalacij in ostalih objektov ter naprav na vodovodnem sistemu. Izgradnja povezovalnega voda Novi Grad
- Vitovec (Kuhar) in Jablanica - Lovska koča (Zaplatar) na vodovodnem sistemu Boštanj - levi breg.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-11-0022 - ANALIZA VODE, OB110-10-0058 - IZGRADNJA POVEZ. VODA NOVI GRAD - VITOVEC,
OB110-10-0059 - IZGRADNJA POVEZ, VODA JABL. - LOVSKA KOČA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.
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5003 - KS LOKA
16030 - Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja tekoče vzdrževanje vodovoda v Loki in v Račici.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0165 - VODOVOD ČELOVNIK, OB110-07-0166 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV - KS
LOKA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.

5006 - KS STUDENEC
16060 - Oskrba z vodo -KS Studenec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za obnovo hidrantnega omrežja v KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0192 - REKONSTRUKCIJA VODOVODA - KS STUDENEC, OB110-07-0193 - HIDRANTNO
OMREŽJE - KS STUDENEC, OB110-07-0194 - GRADBENI MATERIAL
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

5008 - KS TRŽIŠČE
16080 - Oskrba z vodo-KS Tržišče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za vzdrževanje vodovodov v KS ter zavarovanje premoženja KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na
primer: govor).

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in
prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o
varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji na področju urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti v krajevnih skupnostih so kvalitetno
izvedene in tržno naravnane storitve. Kazalci na tem podprogramu ne morejo biti oblikovani, saj na količino
izvedenih storitev izvajalci ne moremo vplivati.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so vezani na število pokopov, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati Odlok o pokopališki dejavnosti v
Občini Sevnica.

5001 - KS BOŠTANJ
16072 - Urejanje pokopališč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tekoče vzdrževanje mrliške vežice Boštanj se nanaša na zamenjavo strešne kritine in ostala dela, ki bodo izvedena v
sklopu prekrivanja strehe. Obnova pokopališča Boštanj se nanaša na investicije, ki v letu 2011 ne bodo
izvedene.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-11-0024 - OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.

5002 - KS KRMELJ
16020 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tekoče vzdrževanje pokopališča pomenijo strošek vzdrževanja pokopališča - pesek,striženje žive meje,
čiščenje

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.

5003 - KS LOKA
16075 - Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja tekoče vzdrževanje pokopališča v Loki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.
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5006 - KS STUDENEC
16061 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje pokopališča na Studencu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0286 - POPRAVILO MRLIŠKE VEŽICE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.

5007 - KS ŠENTJANŽ
16071 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tekoče vzdrževanje pokopališča in vzdrževanje mrliške vežice ter zavarovanje mrliške vežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.

5008 - KS TRŽIŠČE
16081 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za vzdrževanje pokopališča v KS Tržišče ter vzdrževanju MV.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Opis glavnega programa
Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko
gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje ustreznih pogojev za individualno in večstanovanjsko gradnjo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje ustreznih pogojev za individualno in večstanovanjsko gradnjo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
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16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
Opis podprograma
Prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene
osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju
nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu
okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje obveznosti iz stanovanjskega zakona iz leta 1991in določil tega zakona iz leta 2003.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje upravljanja in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih objektov v lasti občine Sevnica.

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
16440 - Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
UPRAVLJANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV
Redno vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Sevnica. Pogodba za vzdrževanje je sklenjena s podjetjem Terca d.o.o.,
ki upravlja s stanovanji Občine Sevnica. V postavki so zajeta tudi sredstva, ki jih občina Sevnica mora kot lastnik
stanovanj odvajati na poseben račun za potrebe Rezervnega sklada, ki je opredeljen v 41. členu Stanovanjskega
zakona (Ur.l. RS št. 69/2003). V letu 2012 se bodo v večjem obsegu nadaljevale aktivnosti na področju vzdrževanja
starejših objektov na področju Krmelja, Sevnice in Blance.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na osnovi letnega plana vzdrževanja stanovanj in pogodbe o upravljanju in vzdrževanju
stanovanj v lasti Občine Sevnica.

16441 - Operativni odhodki na področju stanovanjske dejavnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
VRAČILO KUPNIN
"Obveznost izhaja iz sklenjenih kupo-prodajnih pogodb po Stanovanjskem zakonu (Ur.l. RS, št. 18/1991).Stroški se
bodo postopoma zmanjševali do leta 2013. Stanovanjskemu
skladu RS se nakazuje 20% vrednosti posameznega nakazila za obročno odplačevanje stanovanj, 10 % vrednosti pa
se plačuje Slovenski odškodninski družbi. Občina sredstva iz
naslova zbranih kupnin plačuje tudi zavodom, ki so ob uveljavitvi Stanovanjskega zakona iz leta 1991 s temi
stanovanji upravljali."

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obveznost izhaja iz sklenjenih kupo-prodajnih pogodb po Stanovanjskem zakonu (Ur.l. RS, št. 18/1991).
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Opis glavnega programa
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za
urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Sevnica potrebuje za izvedbo investicij v javno
infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura). Zagotoviti ustrezen nivo komunalne
opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine Sevnica.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v proračunu za leto 2010 in v NRP.
Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
Opis podprograma
Odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetke zadeve, idr.).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju
nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu
okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine Sevnica.

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
16450 - Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Veljavna prostorska in gradbena zakonodaja zahteva od občin usmerjanje gradnje na komunalna opremljena stavbna
zemljišča. Skladno s tem je občina dolžna opremiti stavbno zemljišče glede na interes investitorjev za gradnjo. Iz
tega naslova gre za manjše infrastrukturne ureditve na vodovodu in kanalizaciji za priključitev predvidenih
objektov. Predvideva se pričetek opremljanja poslovne cone ob HE Boštanj.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0098 - OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ,
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

16069002 - Nakup zemljišč
Opis podprograma
Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim
projektom.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju
nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu
okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Sevnica potrebuje za izvedbo investicij v javno
infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v proračunu za leto 2010 in v NRP.

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
16456 - Nakup zemljišč za investicije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
STAVBNA ZEMLJIŠČA
Občina Sevnica je v skladu z zakonom o javnih cestah dolžna urediti lastniško stanje na občinskih cestah.
Predvideva se odkup hiše na Hermanovi zaradi izgradnje nadvoza v Šmarju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0099 - STAVBNA ZEMLJIŠČA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi predvidenega obsega odkupov za potrebe občinskih cest ter ocenitve vrednosti
zemljišč. V primeru nepredvidenih odkupov oz. višjih vrednosti je predviden dogovor o delnem plačilu v letu 2010,
glede na zagotovljena proračunska sredstva.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške
dejavnosti, preventive programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Poslanstvo občine
je, da zagotavlja javno mrežo zdravstvenega varstva na primarni ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj
razvojne strategije RS ter bodo vgrajene v Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2006 do 2015. Vključeval
bo strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila
oblikovanja mreže javne zdravstvene službe, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredeli odgovornosti za
izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva v navedenem obdobju.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotovitev vseh zdravstvenih storitev v javni mreži zdravstvenega varstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi)
ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Čim boljša in za prebivalce občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Enakomernost dostopnosti vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se zagotavlja z zdravstveno
mrežo s primerno kapaciteto (zdravstvene ekipe, prostori in oprema), vse ustrezno locirano.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram znotraj glavnega programa je 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov. Proračunski uporabnik znotraj
glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
Opis podprograma
Dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za
zdravstvene domove.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zavodih, Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uradni list RS, št. 72/06, 91/07, 71/08 76/08, 62/10
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013, Uradni list RS, št. 72/08, 47/08-pop.
- Zakon o zdravstveni dejavnosti, Uradni list RS, št. 23/05,23/08
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Uradni list RS, št. 56/93
- Zakon o zdravniški službi, Uradni list RS, št. 72/06, 58/08
- Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov, Uradni list RS, št. 79/97
- Zakon o lekarniški dejavnosti, Uradni list RS, št. 36/04
- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o
ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica, Uradni list RS, št. 36/92, 99/07
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Sevnica, Uradni list RS, št. 76/10.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Enakomernost dostopnosti vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se zagotavlja z zdravstveno
mrežo s primerno kapaciteto (zdravstvene ekipe, prostori in oprema), vse ustrezno locirano
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
17404 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ENERGETSKA SANACIJA ZD IN ZP KRMELJ
Občina Sevnica se je v letu 2010 javila na razpis Ministrstva za zdravje, ki je v mesecu juliju objavilo Javni razpis
za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v
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RS za leti 2011 in 2012. Celotna vrednost investicije znaša 109.760,30 EUR, od države pričakujemo 71.272,66
EUR. Investicija zajema obnovo Zdravstvenega doma Sevnica in Zdravstvene postaje Krmelj in sicer: zamenjavo
oken ZD Sevnica, zamenjavo oken in vrat v ZP Krmelj, zamenjavo radiatorjev v ZD Sevnica, izolacija in obnova
fasade v ZP Krmelj ter izolacijo in obnovo tal podstrešja v ZP Krmelj. Finančna konstrukcija je bila potrjena z
Dokumentom identifikacije investicijskega projekta za obnovo stavb Zdravstvenega doma Sevnica in Zdravstvene
postaje Krmelj. Sklep pričakujemo v mesecu januarju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0065 - ENERGETSKA SANACIJA ZD
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva
Opis glavnega programa
Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izboljševanje zdravstvenega varstva za občane, ki nimajo lastnih dohodkov ali lastnih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naš cilj je, da se vsem občanom zagotovi osnovno zdravstveno varstvo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Opis podprograma
Nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene
storitve za nezavarovane osebe.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uradni list RS, št.72/06,91/07, 71/08 76/08
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013, Uradni list RS, št. 72/08, 47/08-pop.
- Zakon o zdravstveni dejavnosti, Uradni list RS, št. 23/05,23/08
- Zakon o lekarniški dejavnosti, Uradni list RS, št. 36/04
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti pomoč in zdravljenje vsem, ki to pomoč potrebujejo in pripadajo socialno ogroženim skupinam
prebivalstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina bo zagotavljala sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem, ki so v skladu z zakonodajo upravičeni
do tega, da so zavarovani kot občani.
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4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
17410 - Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, KI GA PLAČUJE OBČINA
Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna prijaviti in plačati prispevke za
obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na njenem območju, ki
nimajo lastnih dohodkov ali lastnih sredstev in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca iz drugega naslova. V letu
2008 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, ki določa, da občine za vse zavarovance, ki so jih prijavile v obvezno zavarovanje in za zavarovance,
ki izpolnjujejo pogoje po zakonu, izdajo odločbe za največ eno leto.Pavšalni prispevek za posameznega zavarovanca
znaša trenutno 28,96 EUR mesečno. Glede na trenutno stanje gospodarstva in število brezposelnih oseb se število
zavarovancev povečuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi pavšalnega stroška za obvezno zavarovanje in ocene gibanja števila
zavarovancev.

17079002 - Mrliško ogledna služba
Opis podprograma
Plačilo storitev mrliško ogledne službe.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur.l. RS, št.56/1993, 15/2008).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti.

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
17420 - Mrliško pregledna služba
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA
Občina organizira mrliško pregledno službo in skrbi za njeno pravilno delovanje (v skladu s Pravilnikom o pogojih
in načinu opravljanja mrliško pregledne službe). Mrliško pregledno službo lahko izvajajo zdravstveni zavodi in
zasebni zdravniki s pogodbo o koncesiji.V postavki so zajeti stroški za mrliške preglede, stroški morebitnih obdukcij
in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih
in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, ki je v veljavi od 6.februarja 2008, je plačnik opravljenih mrliških
pregledov tujcev, brezdomcev oziroma oseb, katerih prebivališče je neznano, morebitnih obdukcij, tehnične pomoči
v zvezi z obdukcijo in pokopa oziroma upepelitve v zvezi s temi osebami, občinski upravni organ, pristojen za
zdravstvo po kraju smrti oziroma kraju najdbe trupla tujca, brezdomca oziroma osebe, katere prebivališče je
neznano.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glede na število opravljenih mrliških pregledov in obdukcij v preteklem letu ter povprečne cene pregleda oz.
obdukcije se sredstva za plačilo storitev v letu 2012 povišajo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije,
verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje
javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne
razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni program za kulturo 2008-2011
- Nacionalni program športa v RS
- Letni program športa v občini Sevnica
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, varovanje
kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
Opis glavnega programa
Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne
dediščine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za obnovo objektov kulturne dediščine. Merljiv kazalec dosege cilja je izvedena investicija.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18029001 Nepremična kulturna dediščina
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti, Krajevna skupnost Šentjanž.
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18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Opis podprograma
Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi
poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega
spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki
lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o
podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev ( Uradni list RS št. 110/08)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
(Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
(Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05, 43/10)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 82/05)
-Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (Uradni list
RS, št. 94/05, 51/09)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba posameznih investicijskih del na objektih kulturne dediščine.

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
18480 - Investicijsko vzdrževanje gradu v Sevnici
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
AJDOVSKI GRADEC
V skladu z Zakonom o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi spada arheološko najdišče
Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevnici med najbolj ogrožene in najkvalitetnejše objekte kulturne dediščine na
Slovenskem. Na podlagi tega zakona je Občina Sevnica upravičena do 100% financiranja investicij obnove in
vzdrževanja tega kulturnega spomenika iz državnega proračuna. V letu 2008 je bila izvedena investicija v vrednosti
57.256 EUR, v letu 2010 pa v vrednosti 14.000 EUR. Na razpolago je tako ostalo še 87.620 EUR, ki se lahko
koristijo do leta 2013, v primeru, da so sredstva odobrena preko razpisa. Predvidevamo ponovno prijavo na razpis v
letu 2012, vsebino investicije pa bomo oblikovali v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
OE Celje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0053 - AJDOVSKI GRADEC
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

18481 - SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE
DEDIŠČINE
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SREDSTVA ZA OBNOVO SPOMENIKOV
Lokalna skupnost v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakonom o varstvu kulturne
dediščine zagotavlja javna sredstva za sofinanciranje projektov ohranjanja in vzdrževanja nepremične kulturne
dediščine v Občini Sevnica. Sredstva so namenjena ohranjanju in vzdrževanju kulturnih spomenikov lokalnega
pomena, ki so razglašeni z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 96/02 in 106/05), spomeniških območij ter nepremične dediščine, torej enot, vpisanih v
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Register nepremične kulturne dediščine na Ministrstvu za kulturo. Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa, ki
se izvede na podlagi Pravilnika o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje nepremične kulturne dediščine
na območju Občine Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občina Sevnica razdeli sredstva na osnovi javnega razpisa.

1803 - Programi v kulturi
Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe,
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove,
akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje
kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso
vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje
kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem
stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 Drugi programi v kulturi
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so Župan, Oddelek za družbene dejavnosti, Krajevna skupnost
Blanca, Krajevna skupnost Boštanj, Krajevna skupnost Krmelj, Krajevna skupnost Loka, Krajevna skupnost Primož,
Krajevna skupnost Sevnica, Krajevna skupnost Studenec, Krajevna skupnost Šentjanž, Krajevna skupnost Tržišče,
Krajevna skupnost Zabukovje.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Opis podprograma
Dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur,
zbornikov, publikacij, ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
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- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
(Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
(Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05, 43/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94, 39/96, 40/97, 39/99ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09, 22/10, 83/10)
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Uradni list RS št. 87/01)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več
občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS št. 19/03)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/03)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS št. 73/03, 70/08)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS št. 58/01, 109/01, 14/07 in 124/08)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06,
128/07, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina Sevnica bo zagotovila sredstva za delovanje JZ Knjižnice Sevnica ter sredstva za knjižnično gradivo.

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
18401 - Knjižnična dejavnost
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DELOVANJE JZ KNJIŽNICA SEVNICA
Občina Sevnica je ustanoviteljica javnega zavoda Knjižnica Sevnica, ki ima poleg matične knjižnice v Sevnici še
izposojevališči v Krmelju in v Loki pri Zidanem mostu. Občina je kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati sredstva za
pokrivanje naslednjih stroškov: plače s prispevki in davki za zaposlene strokovne delavce za izvajanje dejavnosti,
stroške za plače vodstvenih in administrativnih delavcev za izvajanje dejavnosti, druge stroške dela zaposlenih,
programske stroške dela - strokovni priročniki in pripomočki za delo ter neprogramske stroške - materialne stroške,
ki nastanejo pri obratovanju in vzdrževanju (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, čiščenje, zavarovanje,
varovanje, tekoče vzdrževanje,...).
SREDSTVA ZA KNJIŽNIČNO GRADIVO
Občina je v skladu s Pravilnikom za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe javnemu zavodu Knjižnica
Sevnica dolžna zagotoviti tudi sredstva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na predlogu Letnega delovnega načrta, kjer so opredeljeni predvideni stroški za leto 2012.

18039002 - Umetniški programi
Opis podprograma
Dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi
samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
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- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
(Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
(Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05, 43/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94, 39/96, 40/97, 39/99ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09, 22/10, 83/10)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06,
128/07, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (Uradni list RS, št.
94/05, 51/09)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 82/05)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sredstva so namenjena za delovanje JZ KŠTM Sevnica, katerega poslanstvo je opravljati naloge na kulturnem,
športnem, mladinskem in turističnem področju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje zavoda JZ KŠTM, za izvajanje dejavnosti, za investicije ter
sredstva za upravljanje kulturnih objektov.

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
18408 - Transferi KŠTM za dejavnost kulture
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KULTURA - JZ KŠTM - ZA PLAČE
Sredstva so namenjena za plače, druge izdatke in prispevke delodajalca za zaposlene na področju kulture in
sorazmerni del enakih izdatkov za zaposlene v upravi.
KULTURA - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
"Zavod upravlja na področju kulture z objekti, ki so v lasti občine in sicer z gradom in ajdovskim gradcem, kot tudi
z kulturno dvorano, za katero ima sklenjeno najemno pogodbo z Gasilskim društvom Sevnica. Za te objekte plačuje
vse obratovalne stroške: ogrevanje, voda, kanalizacija, odvoz odpadkov, električna energija, varovanje, zavarovalna
premija, kot tudi druge operativne stroške. V tej postavki so zajeta tudi vsa tekoča, kot tudi nujna investicijska
vzdrževanja gradu in ajdovskega gradca. V vseh treh objektih se izvajajo tudi prireditve (grad - občasne in stalne
prireditve in razstave, Sevniško grajsko poletje; kulturna dvorana - razne prireditve (kulturni praznik, )) in ostali
dogodki (grad - Grajsko lutkovno gledališče, animirani ogledi gradu za otroke, svečane poroke, degustacije v
vinoteki, vodeni ogledi gradu; kulturna dvorana - kino, lutkovni in gledališki abonma, seminarji, predavanja).
Prireditve in novi programi se tudi oglašujejo v raznih medijih (lokalna televizija, letaki, brošure). Okolice objektov
je potrebno sproti vzdrževati (poseka v grajskem gozdu, košnje v grajskem parku, oskrba vinograda in predelava
grozdja, košnja ajdovski gradec).
Stroški uprave: nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev in računalniške opreme, pisarniški material, tiskarske
storitve, poštnina, strošek telefonov, prevozov, sejnine, storitve drugih organizacij (računalniške storitve, svetovalne
storitve,), razni pregledi. V letu 2012 se planira ureditev grajske kapele na gradu za možnost izvajanja porok, kot
tudi sanacija fasade na čebelarskem domu . Delna sredstva pa se planirajo tudi za ozvočenje v Albert Felicijanovi
dvorani in restavriranju fresk v hodniku gradu v 1. nadstropju (delna sredstva se pričakujejo iz razpisa). Pri
ajdovskem gradcu pa se planira uvesti nov program za osnovnošolce in srednješolce. Za ta namen se planira v letu
2012 izdelava makete ajdovskega gradca, ki bi bila postavljena v Micino hišo, katero bi bilo potrebno z
minimalnimi stroški osvežiti v notranjosti.
Pri tej postavki pa je zajeto tudi ? stroškov uprave. Ti stroški vsebujejo stroške izdaje časopisa Grajske novice,
stroške za prireditve, ki se izvedejo v okviru občinskih prireditev in prireditev večjega pomena za Sevnico
(salamiada, karneval,...) in stroške uprave. Stroški uprave: nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev in računalniške
opreme, pisarniški material, tiskarske storitve, poštnina, strošek telefonov, prevozov, sejnine, storitve drugih
organizacij (računalniške storitve, svetovalne storitve,), razni pregledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so realizirani programi v prejšnjem proračunskem letu.
Stran 108 od 184

18039003 - Ljubiteljska kultura
Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna
gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze
kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o
podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev ( Uradni list RS št. 110/08, 32/09)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
(Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
(Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94, 39/96, 40/97, 39/99ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09, 22/10, 83/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso
vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za izvedbo javnega razpisa
za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem
stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

3000 - ŽUPAN
18305 - Transferi neprofitnim organizacijam
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Občina v sodelovanju z različnimi organizacijami iz te postavke sofinancira organizacijo številnih športnih,
kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun na drugih postavkah. Sofinancira se tudi udeležba
društev in klubov na tekmovanjih in prireditvah izven meja občine. Organizator teh aktivnosti ni občina, ampak
posamična društva, klubi in organizacije iz Občine Sevnica. Sredstva se dodelijo na osnovi vloge. Letno je
odobrenih približno 100 vlog.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi sredstev v preteklem letu in ocene makroekonomskih gibanj.
Stran 109 od 184

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
18410 - Ljubiteljska kultura - tekoči transferi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PROGRAMI OI JSKD SEVNICA
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter Zakona o Javnem skladu RS za kulturne
dejavnosti Občina Sevnica zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov, ki jih bo OI JSKD Sevnica na podlagi
pogodbe izvajala na območju občine Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na realiziranem programu iz prejšnjega leta in predlogi Letnega delovnega načrta za leto 2012.

18411 - Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DELOVANJE OI JSKD SEVNICA
V skladu z Zakonom o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti je občina dolžna zagotavljati sredstva za
vzdrževanje brezplačnih prostorov OI JSKD Sevnica, sredstva za kritje materialnih stroškov, povezanih s tem
prostorom ter stroške vzdrževanja dodatne opreme za delovanje območne izpostave.
JAVNI RAZPIS ZA OBČINSKE PRIREDITVE
Na podlagi javnega razpisa bodo izbrani izvajalci za izvedbo programa občinskih prireditev. Vsebina razpisa
(kriteriji, seznam prireditev, pogoji za prijavo,) bo objavljena po sprejetju proračuna.
PROGRAMI KULTURA PO PRAVILNIKU
Skladno z določbami Pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica, se bodo preko javnega razpisa dodelila sredstva izvajalcem programov
in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v naši občini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občina Sevnica razdeli sredstva na osnovi javnega razpisa.

5000 - KS BLANCA
18001 - Ljubiteljska kultura-KS Blanca
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja strošek pri pomoči neprofitnim organizacijam na področju KS Blanca, na podlagi njihovih
letnih planov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov ter projektnih potreb lokalnih društev in neprofitnih
organizacij.

Stran 110 od 184

5001 - KS BOŠTANJ
18011 - Ljubiteljska kultura-KS Boštanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Spodbujanje delovanja neprofitnih društev in skupin, ki delujejo v KS Boštanj. Sofinanciranje poteka v skladu s
sprejetimi merili o sofinanciranju programov društev. Višino sredstev predlaga Komisija za kulturo in društvene
dejavnosti, ki jih nato potrdi svet KS Boštanj. Sredstva so povečana, zaradi povečanja števila društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

5002 - KS KRMELJ
18020 - Ljubiteljska kultura-KS Krmelj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka predstavlja pomoč neprofitnim organizacijam ( društvom).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

5003 - KS LOKA
18030 - Ljubiteljska kultura v KS Loka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka predstavlja načrtovane stroške transferja neprofitnim organizacijam v KS v skladu z njihovimi
letnimi programi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

5004 - KS PRIMOŽ
18040 - Ljubiteljska kultura-KS Primož
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na področju KS delujejo društva , ki jih sofinanciramo v okviru njihovih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

Stran 111 od 184

5005 - KS SEVNICA
18050 - Ljubiteljska kultura-KS Sevnica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KULTURNA PREDSTAVA
Sredstva za kulturno predstavo V Sevnici.
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Sredstva bodo odobrena na podlagi vlog za pomoč društvom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

5006 - KS STUDENEC
18060 - Ljubiteljska kultura-KS Studenec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke smo nakazovali sredstva v skladu z njihovimi programi na društva in sicer za naslednje
dejavnosti:srečanje starejših občanov, srečanju izgnancev, aktivu kmečkih žena pri njihovem delovanju, športnemu
društvu za izvedbo turnirja v malem nogometu, izvedbo Martinovanja,idr.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

5007 - KS ŠENTJANŽ
18070 - Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Transferi neprofitnim organizacijam - sredstva so namenjena za pomoč društvom v KS Šentjanž v skladu z
njihovimi programi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

5008 - KS TRŽIŠČE
18082 - Ljubiteljska kultura - KS Tržišče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za dotacije društvom, ki delujejo v KS Tržišče in sicer na podlagi njihovih letnih
programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Stran 112 od 184

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

5009 - KS ZABUKOVJE
18090 - Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja predvidena sredstva za pomoč neprofitnim organizacijam v KS v skladu z njihovimi letnimi
programi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
Opis podprograma
Lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV sistema.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti
in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske
kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o
samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj izhaja iz ustavne pravice občanov o informiranosti. Lokalna skupnost v tem pogledu skrbi za lokalno
informiranost v skladu s svojimi zmožnostmi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V sklopu letnega izvedbenega načrta smo si zastavili cilj obdobno izdati krajevno glasilo.

5000 - KS BLANCA
18002 - Mediji in avdiovizualna kultura-KS Blanca
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja stroške urejanja internetne strani KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

Stran 113 od 184

5007 - KS ŠENTJANŽ
18073 - Mediji in avdiovizualna kultura
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Strošek izdaje časopisa Šentjanški glas.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

5008 - KS TRŽIŠČE
18081 - Mediji in avdiovizualna kultura-KS Tržišče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izdajo lokalnega časopisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

18039005 - Drugi programi v kulturi
Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov, spominskih sob in drugih
kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih
zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in
večnamenskih kulturnih centrov).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
(Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
(Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05, 43/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94, 39/96, 40/97, 39/99ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09, 22/10, 83/10)
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Uradni list RS št. 87/01)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več
občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS št. 19/03)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/03)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS št. 73/03, 70/08)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS št. 58/01, 109/01, 14/07 in 124/08)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06,
128/07, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje Knjižnice Sevnica.
Stran 114 od 184

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2012 bo občina namenila sredstva za investicijsko vzdrževanje Knjižnice Sevnica.

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
18403 - Investicijsko vzdrževanje knjižnice
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
Sredstva so namenjena za redno investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v Knjižnici Sevnica in obeh
izposojevališčih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0116 - INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

5001 - KS BOŠTANJ
18012 - Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obnova TVD Partizana Boštanj se nanaša na ureditev pohodniških poti pod okriljem DŠR Partizan, ureditev
prostorov in nabave opreme za fitnes.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0154 - OBNOVA TVD PARTIZAN BOŠTANJ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

5002 - KS KRMELJ
18021 - Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za nujna vzdrževalna dela v Domu Svobode Krmelj, knjižnici Krmelj ter prostorih krajevne
skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0158 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOMA SVOBODE KRMELJ, OB110-08-0046 KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS,
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

5006 - KS STUDENEC
18061 - Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Studenec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo namenjena za obnovo večnamenskega doma v Hudem Brezju.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0285 - ADAPTACIJA KULTURNIH ZNAMENITOSTI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

5008 - KS TRŽIŠČE
18083 - Vzdrževanje večnamenskih domov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za obnovo večnamenskih dvoran v Tržišču in Telčah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0025 - OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

1804 - Podpora posebnim skupinam
Opis glavnega programa
Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim
skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Naš dolgoročni cilj je ustvariti spodbudno okolje za delovanje različnih interesnih skupin.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naš cilj je ustvariti spodbudno okolje za delovanje različnih interesnih skupin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18049001 Programi veteranskih organizacij
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

18049001 - Programi veteranskih organizacij
Opis podprograma
Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/09)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naš cilj je podpirati različne interesne skupine s sofinanciranjem njihovih programov in projektov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naš cilj je podpirati različne interesne skupine s sofinanciranjem njihovih programov in projektov.
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4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
18440 - Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGA DRUŠTVA S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja društev in združenj, ki niso financirana iz drugih proračunskih
postavk in imajo sedež v Občini Sevnica. Iz postavke je planirano sofinanciranje : Društva izgnancev Slovenije
1941-1945 -Koordinacijski odbor DIS Sevnica in Krajevnih organizacij DIS , Združenja borcev za vrednote NOBObčinski odbor Sevnica, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Sevnica, Združenja slovenskih
častnikov - Občinsko združenje Sevnica,Društva vojaških vojnih invalidov mobiliziranih Slovencev v nemško
vojsko Posavje 1941-1945, Zveze za tehnično kulturo Sevnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vsebinski in finančni programi ter poraba v prejšnjih letih.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za
mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno rekreacijo zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje
dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega
obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko dejavnost, ki jo
načrtuje JZ KŠTM Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18059001 Programi športa
18059002 Programi za mladino
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so Oddelek za družbene dejavnosti, Krajevna skupnost Boštanj,
Krajevna skupnost Krmelj.

18059001 - Programi športa
Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in
športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in
šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine,
kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih
objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane,
telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00)
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (Uradni list RS, št.
94/05, 51/09)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno rekreacijo zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Leni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje in dejavnost JZ KŠTM ter sofinanciranje investicij na
področju športa. Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za izvajanje letnega programa športa.

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
18420 - Transferi za športne dejavnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ŠPORT - JZ KŠTM - ZA PLAČE
Sredstva so namenjena za plače, druge izdatke in prispevke delodajalca za zaposlene na področju kulture in
sorazmerni del enakih izdatkov za zaposlene v upravi.
ŠPORT - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
Zavod upravlja na področju športa z objekti, ki so v lasti občine in sicer z športno dvorano, športnim domom, skate
parkom, bazenom. Za te objekte plačuje vse obratovalne stroške: ogrevanje, voda, kanalizacija, odvoz odpadkov,
električna energija, varovanje, zavarovalna premija, kot tudi druge operativne stroške. V tej postavki so zajeta tudi
vsa tekoča, kot tudi nujna investicijska vzdrževanja. V vseh treh objektih se izvajajo tudi razne prireditve, dogodki,
programi. Športno dvorano in dom zasedajo razna društva in klubi za izvajanje treningov, tekem in rekreacijo. V
športnem domu se dajejo v najem pisarne in sejno sobo, obratuje fitnes, izvaja se aerobika. V športni dvorani se daje
v najem klubski prostor, na bazenu pa prostor za gostinski lokal in od druge polovice leta 2011 se planira dati v
najem tudi prostor bivše trgovine. Prireditve in novi programi se oglašujejo v raznih medijih (lokalna televizija,
letaki, brošure). Okolice objektov je potrebno sproti vzdrževati (čiščenje, košnje, zasaditve, urejanje nasadov,..). Na
bazenu se v poletnem času izvajajo razne delavnice, programi in v športnih objektih v času počitnic razna
tekmovanja. V času zimskih počitnic se bo izvajal program tudi na Lisci. V poletnem času se planira izvesti tabor in
ostale dejavnosti povezane s športnimi aktivnostmi. V športnem domu se predvideva nakup športnih rekvizitov, za
fitnes pa se planira nakup tekaške steze zaradi dotrajanosti obstoječe. V letu 2012 se planira klima za malo
telovadnico. V športni dvorani je zaradi dotrajanosti oken in zaradi možnosti privarčevanja pri tekočih stroških
(električna energija in ogrevanje) je potrebno vsaj na eni strani zamenjati okna ter izvesti zamenjavo razsvetljave
(del sredstev se planira pridobiti iz razpisa). Prav tako je potrebno zaradi sledenja zakonskim določilom vrisati nove
črte na igralnem polju. Ker ni noben objekt (niti športna dvorana, niti športni dom) primerno opremljen za večje
prireditve, je potrebno zaradi prevelikega vložka v športni dom, urediti športno dvorano tako, da bo zvočno in
toplotno izolirana in primerna za ta namen. Planira se pridobiti del sredstev iz razpisa Fundacije za šport.
"V letih 2011 in 2012 se planira izvesti III. fazo sanacije bazena zamenjava bazenske školjke, sanacijo sanitarij in
tuširnic, zamenjavo mreže, ureditev teras ter strojnega dela bazena. Del teh vlaganj bi se morala izvesti že prej,
vendar so se zaradi ocene da bodo za krajši čas še služila svojemu namenu, preložila za neko obdobje.
Pri tej postavki pa je zajeto tudi ? stroškov uprave. Ti stroški vsebujejo stroške izdaje časopisa Grajske novice,
stroške za prireditve, ki se izvedejo v okviru občinskih prireditev in prireditev večjega pomena za Sevnico
(salamiada, karneval,...) in stroške uprave. Stroški uprave: nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev in računalniške
opreme, pisarniški material, tiskarske storitve, poštnina, strošek telefonov, prevozov, sejnine, storitve drugih
organizacij (računalniške storitve, svetovalne storitve,), razni pregledi.
PRAVILNIK - ŠPORT
Na osnovi Pravilnika o sofinanciraju letnega programa športa v Občini Sevnica se bodo preko javnega razpisa
dodelila sredstva izvajalcem letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so realizirani programi v prejšnjem proračunskem letu.

5002 - KS KRMELJ
18022 - GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo namenjena izgradnji atletske steze in urejanju športnega parka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0074 - UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

18059002 - Programi za mladino
Opis podprograma
Dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društva
prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med
počitnicami in ob koncih tedna, nakup gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in
vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.
Zakonske in druge pravne podlage
-- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07-ZJU-UPB3, 65/08, 69/08, 69/08 in 74/09)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 95/07, 110/2007 Skl.US: U-I-275/07-5, 17/2008,
58/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 80/2008, 120/2008 Odl.US: U-I-159/08-18, 20/2009-ZZZPF,
48/2009)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (Uradni list RS, št.
94/05, 51/09)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih
dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za delovanje JZ KŠTM na področju mladine ter sredstva za izvedbo javnega razpisa.

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
18430 - Transferi za mladinsko dejavnost
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
MLADINA - JZ KŠTM - ZA PLAČE
Sredstva so namenjena za plače, druge izdatke in prispevke delodajalca za zaposlene na področju kulture in
sorazmerni del enakih izdatkov za zaposlene v upravi.

PRAVILNIK ZA MLADINSKE DEJAVNOSTI
Na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Sevnica se bodo
preko javnega razpisa dodelila sredstva izvajalcem mladinskih programov in projektov v občini Sevnica.

MLADINA -JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
Zavod upravlja na področju mladine z mladinskim centrom, za katerega ima sklenjeno najemno pogodbo z
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Gostinskim podjetjem Sevnica. Za ta objekt plačuje najemnino in vse obratovalne stroške: ogrevanje, voda,
kanalizacija, odvoz odpadkov, električna energija, varovanje, zavarovalna premija, kot tudi druge operativne
stroške. V tej postavki so zajeta tudi vsa tekoča, kot tudi nujna investicijska vzdrževanja. Okolico objekta je
potrebno sproti vzdrževati, kot tudi programsko in računalniško opremo. V tem objektu se izvajajo tudi
izobraževanja, prireditve, seminarji, gledajo se filmi, možen je dostop do računalnikov. Prav tako so v tej postavki
zajeti stroški svetovanja (droga in socialna stiska), kot tudi učna pomoč za osnovnošolce in srednješolce. Glede na
to, da bo v letu 2011 začelo obratovati tudi smučišče na Lisci se planira izvajanje programa na snegu, kot tudi
izvajanje programa v poletnih dnevih na bazenu. Še vedno se bo sodelovalo z različnimi mladinskimi društvi pri
izvedbi različnih koncertov, kot tudi izvedbi projekta Dnevi mladih. Prireditve in novi programi se tudi oglašujejo v
raznih medijih (lokalna televizija, letaki, brošure).
V drugi polovici leta se predvideva selitev mladinskega centra na drugo lokacijo (bivša knjižnica) in zato bo
potrebno prostor urediti za možnost izvajanja programa.Pri tej dejavnosti se za obdobje enega leta zaposli javnega
delavca. Pri tej postavki pa je zajeto tudi stroškov uprave. Ti stroški vsebujejo stroške izdaje časopisa. Grajske
novice, stroške za prireditve, ki se izvedejo v okviru občinskih prireditev in prireditev večjega pomena za Sevnico
(salamiada, karneval,...) in stroške uprave. Stroški uprave: nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev in računalniške
opreme, pisarniški material, tiskarske storitve, poštnina, strošek telefonov, prevozov, sejnine, storitve drugih
organizacij (računalniške storitve, svetovalne storitve,), razni pregledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so realizirani programi v prejšnjem proračunskem letu.

19 - IZOBRAŽEVANJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja,
srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in
visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Poslanstvo občine je zagotoviti primerne
pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter
zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega
izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Opis glavnega programa
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti primerne prostore, materialno opremljenost ter ostale pogoje za izvajanje predšolske vzgoje v skladu z
normativi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
19029001 Vrtci
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

19029001 - Vrtci
Opis podprograma
Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v
vrtcih, sofinanciranje letovanja, zimovanja, ) nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o zavodih( Uradni list RS št. 12/91, 8/096)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( Uradni list RS, št.16/07-uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno, 25/08 in 36/10),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo)
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08 in 102/09)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03,
77/05 in 120/05),
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št.
75/05, 82/05, 76/08, 77/09 in 79/09),
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 41/09 in 78/09),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev (Uradni list RS, št. 73/00,
75/05, 33/08, 126/08),
- drugi predpisi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
1. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine in ohranjanje javne mreže
vrtcev.
2. Zagotavljanje kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke - Kurikul za vrtce ter vključevanje čim
večjega števila otrok v javne vrtce.
3. Zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih ( v sodelovanju s posameznimi izvajalci).
Kazalci:število vključenih otrok v vrtce in število oddelkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
1. Zagotoviti pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine in ohraniti javno mrežo vrtcev
ter zagotoviti kakovost v izvajanju programov.
2. V sodelovanju z vrtci, ki izvajajo dejavnost predšolske vzgoje na območju občine, zagotoviti optimalno
organiziranost predšolske vzgoje. Ugotoviti možnosti racionalizacije.
3. S spremljanjem poslovanja vrtcev ugotavljati gibanje stroškov vrtcev in s tem cene programov ter cene po potrebi
pravočasno uskladiti.
4. V primeru ugotovitve večjega vpisa otrok, kot so razpoložljive kapacitete, zagotoviti delovanje novih oddelkov
oziroma drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
Kazalci:število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtce.
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4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
19401 - Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV
Na podlagi 28.člena Zakona o vrtcih ( Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 36/10)
zagotavlja občina vrtcem, ki izvajajo javno službo, iz svojega proračuna sredstva za pokrivanje razlike med ceno
programov in plačili staršev. Cena programa iz prejšnjega odstavka vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki
jih sestavljajo: stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter
kolektivno pogodbo; stroški materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa in stroški živil za otroke. Sredstva
iz prvega odstavka tega člena zagotavlja občina za otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno
prebivališče. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, katerih starši imajo na njenem območju stalno ali
začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Osnova je cena, ki jo
na predlog vrtca določi občina ustanoviteljica vrtca. Cena mora biti oblikovana skladno s Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo ter z Zakonom o vrtcih.
V letu 2012 planiramo 30 oddelkov predšolske vzgoje ( 21 oddelkov v Vrtcu Ciciban Sevnica, 6 oddelkov v
Krmelju, 1 oddelek v OŠ Blanca in 2 oddelka v OŠ Milana Majcna Šentjanž).
V letu 2012 planiramo 30 oddelkov predšolske vzgoje ( 22 oddelkov v Vrtcu Ciciban Sevnica, 6 oddelkov v
Krmelju, po 1 oddelek pa v OŠ Blanca in V OŠ Milana Majcna Šentjanž).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Veljavne cene programov v vrtcih na območju občine Sevnica, izhodišča za pripravo proračuna za leto 2011,
predvideno število otrok vključenih v vrtce ter število oddelkov v šol. letu 2011/2012, povprečni odstotek plačila
staršev ter ocenjen delež sofinanciranja občine.

19402 - Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PREDŠOLSKA VZGOJA
V tej postavki so planirana sredstva javnim zavodom, ki izvajajo programe predšolske vzgoje za dejavnosti in
naloge, ki niso vštete v ceno programa, so pa potrebne za izvajanje programov predšolske vzgoje. Planirana so
sredstva : za zaposlitev delavcev nad predpisanimi normativi ; za sofinanciranje vzgojiteljice na otroškem oddelku
bolnišnice v Brežicah; za pokrivanje stroškov nadomeščanja delavk na bolniškem dopustu do 30 dni; plačilo deleža
prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov; za delo sindikalnih zaupnikov; za stroške sodnih postopkov ter
za mobilno službo ( zaposlena 1 delavka - specialna pedagoginja), ki deluje pri OŠPP Ane Gale Sevnica, storitve pa
opravlja v vseh vrtcih v občini; sredstva za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi po sklepu občinskega
sveta; sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij). Občina ustanoviteljica sklene z vrtcem pogodbo o
financiranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Potrjena sistemizacija za zaposlene nad predpisanimi normativi, pogodba o financiranju dejavnosti, kolektivna
pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, druga dokazila in sklepi za posamezna plačila.

19403 - Gradnja objektov za predšolsko vzgojo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GRADNJA VRTCA V KRMELJU
V letu 2012 se predvideva izgradnja vrtca v Krmelju, tehnični pregled in uporabno dovoljenje do konca meseca
avgusta 2012. S prvim septembrom pa bi se lahko selili vsi otroci v nov vrtec.
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OPREMA ZA VRTEC V KRMELJU
Ob izgradnji vrtca v Krmelju bo potrebno zagotoviti sredstva za opremo oddelkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-11-0006 - OPREMA ZA VRTEC V KRMELJU, OB110-09-0026 - GRADNJA VRTCA V KRMELJU;

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

19404 - Študije za investicije na področju predšolske vzgoje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NADZOR VRTEC V KRMELJU
Glede na to, da se bo v letu 2012 izvajala investicija vrtca v Krmelju, je potrebno planirati sredstva za nadzor
investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-11-0005 - NADZOR VRTEC V KRMELJU

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

19405 - Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PREDŠOLSKE VZGOJE
Občina Sevnica je dolžna kot ustanoviteljica vrtcev v naši občini zagotavljati sredstva za obnovo njihovih prostorov,
nakup opreme ter igral.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0124 - INVESTICIJSKO VZRDŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Opis glavnega programa
Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega
srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Naš dolgoročni cilj je kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, sodobni vzgojno-izobraževalni programi ter
ustrezna šolska mreža.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega in osnovnega
glasbenega izobraževanja, zagotavljati šolske prevoze, financirati dodatne dejavnosti,
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
19039001 Osnovno šolstvo
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19039002 Glasbeno šolstvo
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek družbene dejavnosti.

19039001 - Osnovno šolstvo
Opis podprograma
Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo v osnovnih šolah in druge materialne stroške,
zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup,
gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o zavodih( Uradni list RS št. 12/91, 8/096)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( Uradni list RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09),
- Zakon o osnovni šoli ( Uradni list RS, št. 81/06 -uradno prečiščeno, 102/07),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje javnih vzgojno - izobraževalnih zavodov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pozornost bo namenjena izvajanju aktivnosti in ukrepov, ki jih zahteva uvedba devetletke.
Nadaljevali bomo z zagotavljanjem materialnih in prostorskih pogojev, ki jih nalaga nov šolski sistem.

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
19410 - Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
VESELI DECEMBER
Postavka je namenjena obdarovanju predšolskih otrok v mesecu decembru, sofinanciranju prireditev za otroke kot
so: Miklavževanje, Dedek Mraz ( ki jih organizirajo Društva prijateljev mladine, Krajevne skupnosti, Župnijski
uradi, društva). Del sredstev namenimo vrtcem in šolam za sofinanciranje raznih prireditev v mesecu decembru,
ogledu gledaliških predstav in filmov

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Število otrok v vrtcih in šolah. Programi posameznih izvajalcev določenih prireditev in število udeležencev. Stroški
v preteklem letu.

19411 - Transferi v osnovne šole
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REFUNDACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE OŠ SAVA KLADNIKA SEVNICA
Gre za povračilo stroškov za javno razsvetljavo, ki jih plačuje šola.
TRANSFERI OŠ
Obveznosti občine za financiranje osnovnošolskega izobraževanja določa Zakon o lokalni samoupravi (21. člen ) in
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (81. in 82. člen). Občina zagotavlja osnovnim šolam
sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov ( stroškov ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev in vode);
drugih materialnih stroškov ter stroškov šolskega prostora (stroškov varovanja objektov, varstva pri delu,
zavarovanja premoženja, stroškov raznih storitev ( dimnikarskih, požarnega varstva, stroškov voznega parka,...) ter
stroškov tekočega vzdrževanja zgradb in opreme. V proračunu namenjamo sredstva tudi za dodatne dejavnosti
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osnovnih šol. V okviru dodatnih dejavnosti bomo namenili sredstva za : varstvo vozačev; sofinancirali bomo
pripravo toplic malic in kosil za osnovnošolce ( del stroškov kuharja ) ; sofinancirali bomo tekmovanja učencev v
znanju ( občinska, regijska, državna) ter učenje angleškega jezika v 3. razredu v obsegu 1 ure na teden. Občina
ustanoviteljica sklene z osnovno šolo pogodbo o financiranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih, proračun 2011 ter ocene
makroekonomskih gibanj za leto 2012.

19412 - Študije za investicije na področju šolstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OŠ TRŽIŠČE -PZI
Občina Sevnica je v letu 2008 izvedla javni natečaj za izbiro najboljše rešitve za izgradnjo nove šole v Tržišču.
Postopek je v skladu z zakonodajo vodila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Postopek je bil izveden do
konca leta 2008, izbrano pa je bilo podjetje ARHE d.o.o. iz Ljubljane. Z njim je bila sklenjena pogodba v mesecu
marcu in sicer za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI). Projekt za izdelavo gradbenega dovoljenja je bilo
izdelano do konca leta 2009, 11.02.2010 pa je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Projekt je bil usklajen tudi s
predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport. Glede na to, da v letu 2010 ni bil objavljen razpis s strani Ministrstva za
šolstvo in šport, občina ni naročila projekta za izvedbo.
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OŠ ŠENTJANŽ-1.FAZA
V mesecu marcu 2010 je bila pripravljena projektna naloga za izgradnjo nove telovadnice, zunanjega igrišča in
prometnih ureditev pri OŠ Milana Majcen a Šentjanž. Projektna naloga je bila izdelana na podlagi idejne zasnove, ki
jo je pripravilo podjetje Sava projekt v letu 2007. 22.04 je bila projektna naloga posredovana KS Šentjanž in
ravnateljici osnovne šole. Pripomb ni bilo zato smo z razpisom izbrali podjetje Sava projekt d.d., s katerim je bila
sklenjena pogodba za izdelavo idejnega projekta. Idejni projekt je bil izdelan in predan občini v mesecu septembru.
V letu 2012 bomo pridobili projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-08-0081 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-OŠ ŠENTJANŽ-1.FAZA, OB110-09-0019 - PROJEKTNA
DOKUMENTACIJA ZA OŠ TRŽIŠČE;
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

19413 - Investicijski transferi šolam
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju zgradb in opreme v osnovnih šolah. Občina mora v skladu z
zakonodajo zagotavljati sredstva investicijskega vzdrževanja za izvajanje osnovnošolskega programa. Sredstva se
odobrijo glede na nujno potrebna vzdrževalna dela, ki jih vsako leto predlagajo posamezne šole. Šole so dolžne
postopek izbire izvajalca del izvesti v skladu z zakonodajo. Dela se opravijo v večini primerov v poletnem času. V
letu 2009 so bili pripravljeni energetski pregledi za večina osnovnih šol v naši občini. Skladno z njimi bo občina
nadaljevala energetsko sanacijo objektov osnovnih šol. V letu 2010 smo v vse šole namestili termostatske ventile in
začeli z izvajanjem mesečnega spremljanja stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-10-0023 - TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

19414 - Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OBNOVA STREHE V OŠ ŠENTJANŽU IN OŠ SAVA KLADNIKA SEVNICA
Občina si že dalj časa prizadeva, da bi zamenjala salonitne strehe na naših javnih zgradbah. Na osnovi popisov in
pridobljenih ponudb, bo potrebno pridobiti državna ali evropska sredstva. Za obe šoli je izdelan energetski pregled
objektov in kot prioritetno je potrebno zamenjati streho.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-08-0092 - OBNOVA STREHE V OŠ ŠENTJANŽ IN OŠ SAVA KLADNIKA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

19039002 - Glasbeno šolstvo
Opis podprograma
Materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje, ),
nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni programi v glasbenih šolah, nakup, gradnja
in vzdrževanje glasbenih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( Uradni list RS, št.16/07-uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09),
- Zakon o glasbenih šolah ( Uradni list RS, št.81/06 -uradno prečiščeno).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje Glasbene šole Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za: materialne stroške za delovanje, za tekoče vzdrževanje objekta ter za pokrivanje stroškov
delavcem po kolektivni pogodbi.

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
19420 - Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OBRAZLOŽITEV 2012:
GLASBENA ŠOLA SEVNICA - DELOVANJE
Občina je dolžna, v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (81. in 82. člen), glasbeni šoli zagotavljati sredstva za : stalne ( fiksne ) materialne stroške (stroške
ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev in vode); druge materialne stroške ter stroške šolskega prostora ( varovanja
objektov, varstva pri delu, zavarovanja premoženja, stroške raznih storitev ) ; stroške tekočega vzdrževanja zgradb
in opreme ; sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo ( regres za prehrano, prevoz
na delo ) in del za splošne (programske) materialne stroške. Javna glasbena šola določi prispevek za materialne
stroške osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere ne zagotavlja sredstev lokalna skupnost. Med občino
ustanoviteljico in glasbeno šolo se sklene pogodba o financiranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih, proračun 2011 ter ocene
makroekonomskih gibanj za leto 2012. Upoštevali smo tudi število zaposlenih v Glasbeni šoli Sevnica.

19421 - Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objekta Glasbene šole Sevnica. Pričakujemo, da se
bodo v letu 2011 sprostili prostori Vrtca Ciciban Sevnica, enota Mravljice. Ti prostori bodo glede na potrebe
Glasbene šole Sevnica namenjeni izvajanju glasbenega pouka, zato jih bo potrebno prenoviti in prilagoditi glede na
novo namembnost. Ker so ocenjeni stroški prenove visoki, bodo prostori urejeni postopoma v dveh letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0135 - INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

1906 - Pomoči šolajočim
Opis glavnega programa
Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Naš dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost vzgojnega dela.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti enake pogoje za šolanje vsem učencem v naši občini z regresiranim šolskim prevozom in doplačilom za
šolo v naravi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Opis podprograma
Subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane,
regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( Uradni list RS, št.16/07-uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09),
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotoviti varne ter pravočasne prevoze vseh učencev, ki so upravičeni do brezplačnih prevozov,
- zagotavljanje pogojev za obiskovanje šole v naravi vsem udeležencem,
- zagotavljanje dodatnih sredstev za subvencioniranje prehrane učencem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotovitev prevozov. Podlaga je v sklenjeni pogodbah z izvajalci prevozov.
- omogočiti učencem udeležbo v programu šole v naravi. Predvideno število učencev udeležencev šole v naravi v
letu 2012- 5. razredi,
- zagotoviti sredstva za subvencioniranje prehrane učencem. Dodatna sredstva za pripravo toplih malic in kosil za
učence.

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
19430 - Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO
Občina je dolžna v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavljati brezplačne prevoze učencem katerih
stalno prebivališče je oddaljeno od šole več kot štiri kilometre. Učencem v 1. razredu je dolžna organizirati
brezplačne prevoze ne glede na oddaljenost prebivališča od šole, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za
preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Učenci, ki obiskujejo osnovno
šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, pa so upravičeni do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi jim
pripadala, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo. Do brezplačnega prevoza, ne glede
na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, pa so upravičeni tudi učenci s posebnimi potrebami. V letu 2011 bo
izdelana študija o varnih šolskih poteh, ki bo strokovna podlaga za razpis prevozov osnovnošolskih otrok, ki bo
opravljen v letu 2011.
DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI
Učencem v 5. razredu 9- letke bomo krili del materialnih stroškov za poletno šolo v naravi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva za šolo v naravi bo občina zagotavljala po posameznem učencu 5.r. v višini 95 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu
naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in
zasvojenih oseb. Poslanstvo občine je zagotoviti socialno varstvo ter potrebno pomoč različnim skupinam
prebivalstva, ki to pomoč potrebujejo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 in naprej.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
S sistemom storitev, dajatev in programi preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
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2002 - Varstvo otrok in družine
Opis glavnega programa
Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti sredstva za izboljšanje socialnega položaja in varstva otrok in družine v občini Sevnica.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za izboljšanje socialnega položaja in varstva otrok in družine v občini Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
20029001 Drugi programi v pomoč družini
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Opis podprograma
Pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica. (UL RS,št.25/09 - uradno prečiščeno
besedilo).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je predvsem pomoč družini ob rojstvu otroka oziroma novorojencu, saj se stroški z novim
družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen tudi povečanju števila rojstev ter zmanjševanju revščine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naš cilj je, da bomo vsaki družini ob rojstvu novorojenčka pomagali z darilnim bonom.

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
20400 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NOVOROJENČKI
V letu 2012 se bo nadaljevalo z dodeljevanjem pomoči staršem ob rojstvu otroka, katerega znesek je 210 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planiran znesek na novorojenca ter predvideno število upravičencev v letu 2012. Zakonske podlaga je v Pravilniku
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica. (UL RS, št. 25/09 - uradno prečiščeno besedilo).

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Opis glavnega programa
Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo,
programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim
ter drugim ranljivim skupinam.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
V okviru glavnega programa želimo uresničujejo predvsem dva dolgoročna cilja. Zagotoviti želimo potrebna
sredstva za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih potrebujejo določene skupine uporabnikov ter nujno
potrebna sredstva za preživetje socialno ogroženih in invalidnih oseb.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za socialno varstvo socialno ogroženih skupin.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
Opis podprograma
Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega
pomočnika.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS, št. 3/07),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 ( Uradni list RS, št. 39/06)
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev ( Uradni list RS, št. 45/2010).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje storitev javne službe za invalide.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje storitev javne službe za invalide.

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
20401 - Socialni transferi posameznikom
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUŽINSKI POMOČNIK
Po zakonu o socialnem varstvu ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v
duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih
življenjskih potreb. O izbiri določene osebe za družinskega pomočnika odloči center za socialno delo na podlagi
mnenja komisije, ki jo imenuje pristojni minister. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni
dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim
delovnim časom od polnega. Trenutno ima ta status 10 oseb iz naše občine. Povprečna mesečna obveznost občine na
osebo je 779,32 evrov. Višina prispevka upravičenci do izbire družinskega pomočnika in zavezanca za plačilo
družinskega pomočnika se določi po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Število predvidenih upravičencev do družinskega pomočnika v letu 2012. Mesečni strošek na upravičenca v višini
779,32 EUR.
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20049003 - Socialno varstvo starih
Opis podprograma
Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na
domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč
na domu preživninsko varstvo kmetov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS, št. 3/07),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 ( Uradni list RS, št. 39/06),
- Strategija varstva starejših do leta 2010 -Solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva ( sprejela Vlada
RS 21.9.2006),
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev ( Uradni list RS, št. 45/2010),
- Pravilnik za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev ( Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na
domu in socialnega servisa (Uradni list RS, št. 6/99, 67/06),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev ( Uradni list RS, št. 110/04),
- Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim s posebnimi potrebami.
Izhodišče pri določanju ciljev podprograma socialnega varstva starih je zagotavljanje kvalitete življenja
posameznikov zlasti na področjih življenjskega standarda. Pravica do institucionalnega varstva se uveljavlja po
načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon in po načelu socialne pravičnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči, predvsem za populacijo starejših občanov.

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
20410 - Center za socialno delo Sevnica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DELOVANJE CSD SEVNICA
Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu. Storitev obsega
strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje ter neposredno socialno oskrbo uporabnikov. V tej postavki so
planirana sredstva za stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja. Cena oblikovana v skladu s pravilnikom
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Strošek se v celoti krije iz proračuna Občine Sevnica.
Število ( delež ) zaposlenih ter strokovna izobrazba je določen(a) v skladu z predpisanimi standardi in normativi (
Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Zakon o socialnem varstvu).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Število zaposlenih za vodenje.

20430 - Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH
V skladu z 99. in 100. členom Zakonu o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v
zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. O oprostitvi
plačila in določitvi prispevka upravičenca in zavezancev oziroma občine k plačilu oziroma doplačilu storitve odloči,
na osnovi vložene zahteve za oprostitev plačila storitve, pristojni center za socialno delo. Merila za določanje
Stran 131 od 184

oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev ter način njihovega uveljavljanja predpisuje Uredba o merilih za
določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Predvidevamo, da se vključevanje v institucionalno
varstvo ne bo bistveno povečalo, saj bomo večjo skrb namenjali drugim oblikam, predvsem storitvi pomoč na
domu.

POMOČ NA DOMU
Občina Sevnica ima v skladu z Zakonom o socialnem varstvu organizirano javno službo Pomoč na domu. Storitev
obsega vodenje in neposredno socialno oskrbo uporabnikov. Uporabnikom nudimo gospodinjsko pomoč, pomoč pri
vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov ter razvoz kosil. Predvidevamo, da se bo število
uporabnikov pomoči na domu povečevalo. Občina poleg stroškov vodenja,ki ga pokriva v celoti, subvencionira tudi
stroške neposredne socialne oskrbe. Cena storitve je oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in jo na predlog izvajalca določi Občinski svet Občine Sevnica.
Uporabniki in zavezanci pa plačujejo storitev v skladu z Uredbo o merilih za oprostitev pri plačilih socialno
varstvenih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri regresiranju oskrbe v domovih so upoštevani stroški v letu 2010 ter povečanje v okviru ocene
makroekonomskih gibanj.
Pri pomoči na domu je izračun potrebnih sredstev opravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev ( Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08). Izračunane so vse postavke ( strošek
dela, strošek materiala in storitev, stroški amortizacije,...). Tako je za storitve neposredne socialne oskrbe
uporabnikov upoštevanih 9 delavcev - socialnih oskrbovalk na domu.

20431 - INVESTICIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
POSLOVNI NAJEM AVTOMOBILA ZA POMOČ NA DOMU
Občina Sevnica je v letu 2008 in 2010 v poslovni najem vzela dva osebna vozila za izvajanje Pomoči družini na
domu, Fiat Doblo Cargo in Fiat Panda Climbing 4x4. Z uporabo službenih vozil se tako zmanjšajo stroški prevoza
ob izvajanju omenjene storitve, ki jo opravlja Center za socialno delo Sevnica. Poslovni najem je sklenjen za dobo
štirih let. Ker se v marcu 2012 poslovni najem za avto Fiat Doblo Cargo zaključi, bomo namenili 2.600 EUR za
odkup vozila v trajno last. Ostala planirana sredstva bodo namenjena nadaljnjemu odplačevanju poslovnega najema
za avto Fiat Panda 4x4.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V skladu s pogodbo o poslovnem najemu avtomobila občina zagotavlja sredstva za plačilo mesečnih obrokov. V
letu 2010 Občina Sevnica načrtuje poslovni najem enega dodatnega vozila.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
Opis podprograma
Enkratne socialne pomoči zaradi socialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin),
sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS, št. 3/07),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 ( Uradni list RS, št. 39/06),
- Program boja proti revščini in socialni izključenosti ( MDDSZ , leto 2000),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ( Uradni list RS, štev. 34/84, 26/90),
- Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 44/06).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam prebivalstva posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali premostitvi težav ob trenutno
povečanih stroških.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za subvencije najemnin ter sredstva za denarno socialno pomoč.

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
20411 - Socialni transferi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN
Občina Sevnica v skladu s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin zagotavlja sredstva za
subvencioniranje najemnin. Do subvencionirane najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju,
namenskem najemnem stanovanju do višine neprofitne najemnine ali bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, če njihov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni
pogodbi, ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30% njihovega ugotovljenega dohodka
in za znesek najemnine. Za izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa
ta znesek povrne občinski organ. Po spremembi Stanovanjskega zakona pripada subvencija tudi prosilcem, ki
plačujejo tržno najemnino in so se prijavili na zadnji razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini
stalnega bivališča. Ker pa je Občina Sevnica javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem objavila pred
več kot letom dni, lahko najemniki tržnih stanovanj vložijo vlogo za subvencijo neposredno na občinski organ. To je
tudi razlog, da se število subvencij k tržnim najemninam povečuje. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin
zagotavljata državni in občinski proračun, vsak do ene polovice. Po zaključku koledarskega leta se sredstva, ki jih je
med letom v celoti izplačevala občina, povrnejo iz državnega proračuna.
POGREBNI STROŠKI
Plačilo ali doplačilo pogrebnih stroškov za občane, za katere se ugotovi, da niso imeli lastnih sredstev in so
družinske razmere takšne, da sredstev za kritje plačila teh stroškov ni mogoče pridobiti iz drugega vira.

DRUGE OBČINSKE IN SOCIALNE POMOČI
Do socialnih pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Sevnica, ki jim je zaradi trenutne
materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč , izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Osnova za dodelitev denarne socialne pomoči je Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Sevnica. Število
prosilcev in upravičencev se zelo povečuje. Po podatkih Centra za socialno delo Sevnica je bilo v letu 2010
prejemnikov rednih denarnih socialnih pomoči v Občini Sevnica povprečno 450 mesečno. Glede na to, da se
povečuje število brezposelnih se bo posledično povečalo tudi število prejemnikov denarne socialne pomoči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so predvideno število upravičencev do socialnih transferjev. Izračun upošteva strošek v letu 2010 in
predvideno število upravičencev v letu 2011.

Stran 133 od 184

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Opis podprograma
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ, Karitas,
društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov, ipd).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS, št.3/07),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 ( Uradni list RS, št.39/06),
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so predvsem:
- izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in
učinkovitost, - spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno
varstvenih programov ter vključevanju večjega števila občanov v socialno varstvene programe,
- dopolnjevati mrežo socialno varstvenih programov,
- spodbujati pluralnost izvajalcev ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk in za dvig
kakovosti življenja vseh starostnih struktur prebivalstva.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so predvsem:
- delež vključenih oseb v programe socialnega varstva,
- večanje kvalitete življenja občanov, - zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naši letni izvedbeni cilji si skladajo z dolgoročnimi cilji:
- izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in
učinkovitost,
- spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno varstvenih
programov ter vključevanju večjega števila občanov v socialno varstvene programe,
- dopolnjevati mrežo socialno varstvenih programov, - spodbujati pluralnost izvajalcev ter oblikovanje novih
pristopov za obvladovanje socialnih stisk in za dvig kakovosti življenja vseh starostnih struktur prebivalstva.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so predvsem:
- delež vključenih oseb v programe socialnega varstva,
- večanje kvalitete življenja občanov,
- zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva.

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
20402 - Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUŠTVA S PODROČJA SOCIALE
Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje programov in projektov društev, ki delujejo na področju
zdravstvenega varstva in na področju socialnega varstva. Občina ima sprejet Pravilnik o kriterijih in merilih za
sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica. Programi in projekti,
ki se sofinancirajo iz proračuna, so izbrani na podlagi javnega razpisa.

OORK SEVNICA
Skladno z Zakonom o Rdečem križu je občina dolžna sofinancirati delovanje OZRK in njegove specifične
programe, ki jih v javnem interesu izvaja OZRK. To so programi na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami , zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri izračunu sredstev na postavki : Društva s področja sociale- je upoštevana planirana višina sredstev za
sofinanciranje programov in projektov v letu 2012.
Pri izračunu sredstev na postavki : OORK Sevnica -so planirana sredstva za delovanje OZRK Sevnica in za
sofinanciranje programov lokalnega pomena.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Poslanstvo občine je učinkovito upravljanje z
javnim dolgom na občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga
Opis glavnega programa
Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj ter obvladovanje
posrednih stroškov postopkov zadolževanja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je obvladovanje tveganj pri zagotavljanju likvidnih sredstev za pravočasno odplačevanje glavnic in obresti
ter zniževanje oziroma osvajanje tržno sprejemljivih posrednih stroškov postopkov zadolževanja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za finance.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Opis podprograma
Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih
kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin;
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je obvladovanje tveganj pri zagotavljanju likvidnih sredstev za pravočasno odplačevanje glavnic in obresti.

4002 - ODDELEK ZA FINANCE
22401 - Plačilo obresti bankam
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILA OBRESTI BANKAM
Na teh postavkah so planirana sredstva za plačilo obresti po obstoječih kreditnih pogodbah. V letu 2012 prične na
novo odplačilo kredita iz leta 2011.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Odplačevanje obresti je en del stroškov servisiranja dolga, ki se neposredno ne nanašajo na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na amortizacijskih načrtih.

22402 - Plačilo obresti drugim finančnim institucijam
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OBRESTI STANOVANJSKI SKLAD
Občina Sevnica odplačuje dolgoročen kredit, ki je ostal kot obveza ukinjenega Stanovanjskega sklada.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Odplačilo navedenih obresti pomeni izvrševanje amortizacijskega načrta, ki je del obveznosti po pogodbi. V letu
črpanja kredita se je glavnica namenila za nakup stanovanj.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Odplačilo obresti pomeni letni strošek, ko se odplačuje dolg skladno z amortizacijskim načrtom.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
Opis podprograma
Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita
ipd).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S predvidenimi stroški znotraj podprograma želimo doseči zakonito zadolževanje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je v letu zadolževanja pridobiti kvaliteten elaborat pravnega in finančnega strokovnjaka, ter optimalno
zmanjšat bančne stroške.
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4002 - ODDELEK ZA FINANCE
22410 - Stroški zadolževanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
STROŠKI ZADOLŽEVANJA
V letu 2012 se nameravamo dolgoročno zadolžiti. V postopku odobritve tovrstnega posojila banka zaračuna
nadomestilo v skladu s svojo politiko.
ZUNANJE SVETOVANJE PRI ZADOLŽEVANJU
V postopku pridobivanja in vrednotenja ponudb za dolgoročno zadolževanje, je skladno z Zakonom o financiranju
občin potrebno za posojila, večja od 208.650 EUR pridobiti mnenje zunanjih strokovnjakov in sicer pravne in
ekonomske stroke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Posamezni stroški, ki so planirani znotraj stroškov zadolževanja, niso neposredno vezani na projekte. Navedeni
stroški nastanejo kot posledica zadolževanja, saj je postopek predpisan s Pravilnikom o zadolževanju občin.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na ocenjenih stroških preteklih let za enak poslovni dogodek; konkretne višine stroškov pa so
odvisne od tarif posameznih bank ter cenikov storitev finančnih in pravnih strokovnjakov.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč. kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok
sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev
sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Občina organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavlja čimprejšnjo odpravo
posledic in izvaja investicije oz. storitve, ki so posledica naravnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih financah.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljati sredstva za potrebe intervencij v primeru naravnih nesreč, odpravljanja
posledic naravnih nesreč ter pokrivanje nenačrtovanih izdatkov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
Opis glavnega programa
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic
naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša,
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in
ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic
naravnih nesreč.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj tega programa je zagotoviti takojšnjo intervencijo v primeru naravnih nesreč in omogočiti
čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
23039001 Splošna proračunska rezervacija
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

23029001 - Rezerva občine
Opis podprograma
Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj tega podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo
posledic naravnih nesreč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj tega programa je zagotoviti takojšnjo intervencijo v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim
hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
23401 - Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REZERVA ZA NARAVNE NESREČE
Občina je v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah dolžna zagotoviti proračunsko rezervo za odpravo
posledic naravnih nesrečne in nepredvidenih dogodkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je Zakon o javnih financah.

2303 - Splošna proračunska rezervacija
Opis glavnega programa
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so
nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
23039001 Splošna proračunska rezervacija
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija
Opis podprograma
Tekoča proračunska rezerva.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
23410 - Splošna proračunska rezervacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
Sredstva splošne proračunske rezervacije se v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah zagotovijo in
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se
med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
načrtovati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je Zakon o javnih financah.
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
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C - Račun financiranja
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Odgovornost in
poslanstvo vodstva lokalne skupnosti je zagotoviti sredstva za odplačilo obstoječih dolgov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Stroški servisiranja javnega dolga niso predmet dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Planirati jih je potrebno v
vsakoletnem proračunu skladno z amortizacijskimi načrti.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Prvi dolgoročni cilj na področju servisiranja javnega dolga na lokalni ravni je kvalitetno servisiranje dolga. Drugi
cilj je servisiranje s čim manjšimi stroški. Tretji pa je servisiranje dolga pod trenutno tržno sprejemljivimi pogoji.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga
Opis glavnega programa
Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega
proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji na področju servisiranja javnega dolga na lokalni ravni so kvalitetno servisiranje dolga, servisiranje
s čim manjšimi stroški ter servisiranje dolga pod trenutno tržno sprejemljivimi pogoji.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji bodo doseženi z gospodarnim in učinkovitim ravnanjem z likvidnimi sredstvi, da bomo omogočali pravočasno
odplačilo dolgoročnega dolga skladno z amortizacijskimi načrti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram znotraj glavnega programa je 22019001- Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
proračuna - domače zadolževanje
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za finance.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Opis podprograma
Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala,odplačilo obresti od dolgoročnih
kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala,
obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, zakon o financiranju občin.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je obvladovanje tveganj pri zagotavljanju likvidnih sredstev za pravočasno odplačevanje glavnic in obresti.

4002 - ODDELEK ZA FINANCE
22420 - Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ODPLAČILO GLAVNIC DOLGOROČNIH KREDITOV
Planirana so sredstva za odplačilo glavnic prevzetih obveznosti iz naslova zadolževanja preteklih let. Odplačila
tečejo skladno z amortizacijskimi načrti. V letu 2012 pričnemo z odplačili glavnice kredita najetega v 2011.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Odplačevanje glavnice je drug del stroškov servisiranja dolga, ki se neposredno ne nanašajo na projekte iz proračuna
tekočega leta, temveč so posledica najetega posojila za financiranje projektov v letu najema kredita.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na amortizacijskih načrtih.

22421 - Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov finančnim institucijam
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ODPLAČILO GLAVNICA - STANOVANJSKI SKLAD
Občina Sevnica odplačuje dolgoročen kredit, ki je ostal kot obveza ukinjenega Stanovanjskega sklada.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Odplačevanje glavnice je drug del stroškov servisiranja dolga, ki se neposredno ne nanašajo na projekte iz proračuna
tekočega leta, temveč so posledica najetega posojila za financiranje projektov v letu najema kredita. Obravnavano
posojilo se je v letu najema porabilo za nakup stanovanj.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na amortizacijskih načrtih.
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III.
N A Č RT R A Z V O J N I H P R O G R A M O V
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB110-07-0007 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
Namen in cilj
Večjih investicij ni predvidenih, planirana pa je zamenjava nekaj pisarniškega pohištva in opreme.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-07-0008 - NAKUP PISARNIŠKE OPREME
Namen in cilj
Sredstva so predvidena za nakup pisarniške opreme.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-07-0009 - NAKUP RAČUNALNIKOV
Namen in cilj
Planirana so sredstva za nakup računalnikov v primeru eventualnih okvar oz. dodatnih potreb.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-09-0010 - INVESTICIJSKO VZDR. ST. OU.
Namen in cilj
Občina vsako leto namenja sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB110-08-0091 - UPRAVNI CENTER SEVNICA
Namen in cilj
V mestu Sevnica se načrtuje izgradnja novega upravnega centra.
Stanje projekta
V pripravi.
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07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB110-07-0011 - IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN
REŠEVANJA
Namen in cilj
Občina Sevnica je v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami -UPB (Ur. l. RS, št.51/06) in
v skladu z določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 03/2002 ,17/2002 in
17/2006) dolžna izdelati načrte ZiR za posamezne vrste nesreč, ki izhajajo iz Ocene ogroženosti za občino Sevnica,
ki je tudi osnova za izdelavo načrtov zaščite in reševanja.
Stanje projekta
Projekt se izvaja skladno s pogodbo med Občino Sevnico in Gasilsko zvezo Sevnico.

OB110-11-0007 - NAKUP OS ZA ZIR
Namen in cilj
Planira se nabava ročnih radijskih postaj za potrebe zaščitno reševalnih služb v skladu z Zakonom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS št. 51/2006, Uredbo o organiziranju in opremljanju enot in drugih sestavov
Civilne zaščite (Ur.l.RS št 92/2007 in 54/2009) in Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na
območju Občine Sevnica (Ur.l.RS št.78/2009).
Stanje projekta
V pripravi.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB110-07-0012 - TRANSFER ZA NAKUP OPREME
Namen in cilj
Sredstva bodo namenjena za nabavo oz. sofinanciranje deleža pri nabavi vozil in druge zaščitno reševalne tehnike
gasilskim društvom , ki delujejo v okviru GZ Sevnica. V postavki so tudi sredstva namenjena za sofinanciranje
vozila GVM za PGD Studenec, za nabavo zaščitno reševalnih oblek in za sofinanciranje vozila GVC-24/50 za PGD
Sevnica, ki izvaja tudi naloge s področja tehničnega reševanja na področju celotne občine. Občina Sevnica
sofinacira nabavo opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje
in pomoč (Ur. l. RS, št. 92/2007 in 54/2009).
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
OB110-07-0013 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
Namen in cilj
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 odločba US, 56/99 ZON, 67/02, 110/02 ZGO-1, 115/06 in
110/07) določa vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. Sem spada investicijsko vzdrževanje gozdnih poti, dela ki
zagotavljajo vzpostavljanje novih cestnih povezav, ohranjanje dobrega stanja gozdnih cest in preprečevanje
zmanjševanja prevoznosti: vzdrževanje vozišča, koritnic in bankin, vzdrževanje drugih naprav za odvodnjavanje ter
manjša popravila naprav in objektov cestnega telesa. Vzdrževalna dela na gozdnih cestah se izvajajo na podlagi
letne pogodbe med RS, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije ter
Občino Sevnica. Letni plan vzdrževalnih del na gozdnih cestah pripravi Zavod za gozdove RS, območna enota
Brežice. Občina Sevnica izvede izbor izvajalca del ter nato skupaj z Zavodom za gozdove skrbi za realizacijo
letnega plana ter pripravi zaključno poročilo o izvedenih delih. Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah na
območju občine Sevnica, vključuje prihodka 7047 in 7400.
Stanje projekta
V izvajanju.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-07-0023 - OBVOZNICA IN KRIŽIŠČE PIJAVICE
Namen in cilj
V okviru postavke obvoznica in križišče Pijavice so sredstva namenjena za izgradnjo obvoznice z ureditvijo
križišča, parkirišča pri ŽP in zavarovanju NPr prehoda čez žel. progo v Pijavicah.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-07-0024 - PLOČNIKI PLANINSKA
Namen in cilj
V okviru postavke pločniki Planinska so sredstva namenjena za izgradnjo pločnikov z javno razsvetljavo ob
regionalni cesti Planinska.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-07-0026 - PLOČNIKI BLANCA
Namen in cilj
V okviru postavke pločniki Blanca z javno razsvetljavo so sredstva namenjena gradnji pločnikov in javne
razsvetljave na Blanci.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-07-0038 - UREDITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE V
BOŠTANJU
Namen in cilj
Občina Sevnica je oddala vlogo na javni razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi na Agencijo RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja. Lokalna cesta LC 372341 Dolenji Boštanj Grahovica - Brezovec, ki je predmet investicije,
omogoča preglednejše priključevanje poslovno obrtne cone na Boštanjskem polju na glavno cesto, povezavo naselja
Globela na smer proti novi poslovno obrtni coni in Sevnici, ureditev območja umirjenega prometa z mini krožnim
križiščem ter boljšo povezavo s preostalim delom vasi Boštanj. Ocenjena vrednost investicije znaša 588.470 EUR.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-07-0041 - LC PLANINA - KRIŽ
Namen in cilj
V okviru postavke LC Planina-Križ so sredstva namenjena za asfaltacijo in dokončanje druge faze.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-07-0043 - LC BLANCA-KRAJNA BRDA-KLADJE
Namen in cilj
Sredstva so namenjena sanacijam in preplastitvi obstoječe lokalne ceste.
Stanje projekta
V fazi priprave.
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OB110-07-0046 - KRIŽIŠČI STUDENEC-ROVIŠČE IN PONIKVE
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo križišča regionalne in lokalne ceste iz smeri Studenca pred Roviščem ter
križišča lokalnih cest iz smeri Ponikev pred Studencem.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-07-0047 - LC LONČARJEV DOL II. FAZA
Namen in cilj
V okviru postavke LC Lončarjev dol II. faza so sredstva namenjena za rekonstrukcijo LC v naselju Lončarjev dol, ki
vključuje vodarske in cestne ureditve.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-07-0049 - LC MOST ŽABJEK
Namen in cilj
V okviru postavke LC most Žabjek so sredstva namenjena za rekonstrukcijo mostu.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-07-0050 - LC MOST GABRJE - KRIŽIŠČE
Namen in cilj
V okviru postavke most Gabrje-križišče so sredstva namenjena izgradnji novega mostu.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-07-0054 - PEŠPOT BOŠTANJ-RADNA-LOG
Namen in cilj
Izgradnja peš in kolesarske povezave od rondoja v Boštanju do Loga.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-07-0056 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
Namen in cilj
Občina Sevnica je v sklopu investicijskega vzdrževanja lokalnih cest, pripravila številne manjše cestne projekte, ki
jih prijavljamo na 23. člen ZFO. Tako je bil tudi del sredstev usmerjen v določene projekte; rekonstrukcija LC
Radna, rekonstrukcija LC Šentjanž, ureditev LC Kvedrova, pri železniški postaji. Ti projekti izboljšujejo stanje na
lokalnih cestah. V sklopu le-teh bomo izboljšali stanje na voziščni konstrukciji, odvodnjavanju in povečali varnost
udeležencev v prometu.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-07-0057 - PROMETNA SIGNALIZACIJA
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje vertikalne in talne prometne signalizacije na občinskih cestah, na
osnovi evidentiranih potreb ter zakonskih predpisov. Na podlagi izdane odločbe prometnega inšpektorja za železnice
je potrebno postaviti novo prometno signalizacijo ob nezavarovanih železniških prehodih. Na podlagi soglasja
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DRSC se urejuje prometna obvestilna signalizacija ob državni cesti skozi mesto Sevnica. Obnavlja se tudi talna in
prometna signalizacijo ob pričetku novega šolskega leta v bližini osnovnih šol in varnih šolskih poti.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-07-0058 - SANACIJA PLAZOV IN USADOV NA LC IN JP
Namen in cilj
Iz postavke sanacija plazov in usadov na LC in JP je predvideno sofinanciranje sanacij nekaterih plazov na lokalnih
cestah in javnih poteh na osnovi posebnih dogovorov s krajevnimi skupnostmi.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-07-0060 - INVESTICIJSKI NADZOR NAD GRADNJO CEST
Namen in cilj
Sredstva so namenjena zunanjemu gradbenemu nadzoru, ki opravlja nadzor nad investicijami na lokalnih cestah, ki
se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-07-0061 - PROJEKTI LC IN OSTALO
Namen in cilj
Plačila projektne dokumentacije za ureditve lokalnih cest, prometnih površin in dodatnih ureditev ob investicijah na
državnem cestnem omrežju, vključno z investicijsko dokumentacijo, ki je potrebna za prijave projektov na razpise.
Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste skozi Gabrijele. Predvideno je tudi naročilo
projektne dokumentacije za ureditve: dveh križišč na Studencu, ureditev odseka LC skozi Lončarjev Dol, ureditev
odseka LC Gramat-Boštanj in idejni projekt za peš-povezavo od rondoja Boštanj do Radne.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-07-0284 - PLOČNIKI OB R-3 LOKA-RAČICA
Namen in cilj
V okviru postavke pločniki ob R3 Loka-Račica so sredstva namenjena razširitvi vozišča in izgradnji pločnikov z
javno razsvetljavo od Loke do Račice.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-07-0385 - UREDITEV KVEDROVE CESTE ŽP-AP IN CENTRA
SEVNICE
Namen in cilj
V okviru postavke Ureditev Kvedrove ceste ŽP-AP in centra Sevnica so sredstva namenjena za ureditev Kvedrove
ceste s površinami za pešce, parkiriščem pri ŽP, ureditvijo AP.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-08-0015 - SANACIJA LC POKLEK-TRNOVEC
Namen in cilj
Sredstva so namenjena sanacijam in preplastitvi lokalne ceste.
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Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-08-0016 - SANACIJA LC BLANCA-SELCE
Namen in cilj
Sredstva so namenjena sanaciji in preplastitve LC.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-08-0074 - NAKUP ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO CEST
Namen in cilj
Sredstva so predvidena za nakup zemljišč ob občinskih cestah, ki jih potrebujemo pri rekonstrukcijah cest.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-08-0083 - UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV
Namen in cilj
V okviru postavke Ureditev kolesarskih povezav so sredstva namenjena končni ureditvi kolesarskih povezav na
območju občine.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-08-0084 - UREDITEV KR. RADNA IN SPOD. ODS. LC PROTI
LUKOVCU
Namen in cilj
V okviru postavke križišča Radna so sredstva namenjena za rekonstrukcijo odseka ceste Radna-Lukovec.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-08-0085 - UREDITEV IZVEN NIVOJSKEGA KRIŽANJA DOL.
BOŠT.
Namen in cilj
V okviru postavke ureditev izvennivojskega križanja Dol. Boštanja so sredstva namenjena za sofinanciranje pri
ureditvah ob gradnji in izvennivojskega križanja (pločniki s kolesarsko stezo in JR Dolenji Boštanj). Ocenjena so
samo sredstva lastne udeležbe.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-09-0001 - KOLESARSKA STEZA KRMELJ-TRŽIŠČE
Namen in cilj
Pri postavki kolesarska steza Krmelj-Tržišče so sredstva namenjena izgradnji kolesarske steze na območju
železniških tirov na relaciji med Krmeljem in Tržiščem.
Stanje projekta
V fazi priprave.
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OB110-09-0004 - CESTA TRŽIŠČE-SP. VODALE-ZG.VODALE
Namen in cilj
Pri postavki Cesta Tržišče-Sp. Vodale Zg. Vodale so sredstva namenjena rekonstrukciji in sanaciji ceste.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-09-0028 - LC ZABUKOVJE-MRZLA PLANINA
Namen in cilj
V okviru postavke LC Zabukovje-Mrzla Planina so sredstva namenjena za preplastitev obstoječega poškodovanega
asfaltnega vozišča.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-09-0029 - LC METNI VRH-DROŽANJE
Namen in cilj
V okviru postavke LC Metni Vrh-Drožanje so sredstva namenjena za preplastitev obstoječega poškodovanega
asfaltnega vozišča.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-09-0034 - PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG
Namen in cilj
Začetek izgradnje pločnikov ob regionalni cesti skozi naselje Breg, projektna dokumentacija je v fazi izdelave.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-09-0091 - OBNOVA LC PODVRH-ZABUKOVJE
Namen in cilj
Sredstva so namenjena sanacijskim posegom in preplastitvi dotrajanega vozišča.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-09-0092 - MOST ČEZ HINJO V KRMELJU
Namen in cilj
Celovita prometno-tehnična ureditev premostitev čez Hinjo v Krmelju - v smeri proti Gabrijelam in priključka za
industrijsko območje Armat.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-09-0094 - SANACIJA LC RADNA-LAZE
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za sanacijo vozišča in ureditvi odvodnjavanja.
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-09-0095 - REKON. ODSEKA LC OD CERKVE V BOŠTANJU DO
GRAMATA
Namen in cilj
Prometno-tehnična ureditev odseka s prestavitvijo priključka na G1-5 pri Gramatu.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-09-0096 - IND. CONA SEVNICA-IND. CESTA ELEKT.-ZBIR.
CENTER
Namen in cilj
Izgradnja nove cestne povezave ter ureditev območja za parkiranje tovornih vozil.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-09-0098 - UREDITEV IND. TIROV - SAVSKA CESTA
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za ureditev križanja LC z industrijskimi tiri.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-09-0099 - OBNOVA ODSEKA LC ZD DOM SEVNICA-TRG SV.PRVOMAJSKA
Namen in cilj
Prometno-tehnična ureditev odseka in križišč (Bautin, NHM).
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-09-0104 - UREDITEV LC IN PLOČNIK SKOZI GABRIJELE
Namen in cilj
Izgradnja pločnikov in obnova vozišča v naselju.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-09-0105 - UREDITEV LC KAL-SVINJSKO
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za asfaltacijo odseka LC.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-10-0001 - SANACIJA LC BOŠTANJ-VRH
Namen in cilj
Sanacija vozišča lokalne ceste od Boštanja proti Vrhu nad Boštanjem.
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Stanje projekta

OB110-10-0002 - UREDITEV LC BOŠTANJ-GRAHOVICA
Namen in cilj
Rekonstrukcija vozišča od križišča v Boštanju (Rado) do prepusta Grahovica. Vkjučno z gradnjo pločnikov in javno
razsvetljavo.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-10-0003 - PLOČNIKI TRŽIŠČE-MOSTEC
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nadaljevanje gradnje hodnika za pešce v Tržišču, od Petrola do Ulčnika. Ureditev
vključuje tudi razširitev mostov čez Mirno in Tržiški potok. Dolžina odseka ob reg. cesti Tržišče-Boštanj znaša 350
m in ob reg. cesti Tržišče-Krmelj, 340 m. Vključena je izgradnja javne razsvetljave in ureditev para AP s prehodom
za pešce pri odscepu za Mostec in odcepu za Vodale ter ureditev para AP v smeri proti Krmelju. Ocenjena vrednost
investicije znaša 568.816 EUR.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-10-0033 - REKONSTRUKCIJA LC ZAVRATEC-OSREDEKHUBAJNICA
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo LC Zavratec-Osredek-Hubajnica.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0008 - 23.ČLEN ZFO - 1A
Namen in cilj
Na osnovi predvidenih virov iz 23. člena ZFO se v letu 2012 predvideva financiranje investicij v navedenem
obsegu.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0009 - REKONSTRUKCIJA LC IN PLOČNIKOV - OŠ BOŠTANJ
Namen in cilj
V sklopu ureditev v okolici OŠ Boštanj se urejajo tudi pločniki in rekonstruira LC mimo OŠ Boštanj.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0010 - LC DROŽANJSKA-KONČNI SLOJ
Namen in cilj
V sklopu komunalnega urejanja novega stanovanjskega območja OLN Drožanjska je v letu 2012 predvidena
izdelava končnega sloja asfalta, postavitev manjkajoče prometne signalizacije in javne razsvetljave.
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-11-0028 - REKONSTRUKCIJA LC ARTO-PONIKVE
Namen in cilj
Rekonstrukcija odseka cestišča LC Arto-Ponikve od naselja Arto do priključitve na LC Impoljca-Studenec.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0029 - MOST ČEZ HINJO NA ODSEKU ŠENTJANŽ-V.CIRNIK
Namen in cilj
Rekonstrukcija mostu čez Hinjo na odseku Šentjanž - V. Cirnik.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0034 - UREDITEV LC IN OSTALE INFR. CEROVEC - ZDEVNO
Namen in cilj
V lanskem letu je bil zgrajen primarni vodovodni sistem od Cerovca do Velikega Vrha skupaj z vodohramom in
prečrpališčem . Za dokončanje projekta Vodovod Cerovec je potrebno na posameznih odsekih urediti in razširiti del
lokalne ceste, ter izgraditi manjkajoči del vodovodnega sistema za priključitev uporabnikov.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0036 - UREDITEV TRŽIŠČA
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za celovito rekonstrukcijo komunalnih in energetskih vodov ter za rekonstrukcijo ceste s
pločniki in JR.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0037 - UREDITEV TRGA V BOŠTANJU
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za celovito ureditev trga v naselju Boštanj.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0039 - NADVOZ BLANCA
Namen in cilj
Ureditev izvennivojskega križanja regionalnce ceste Sevnica-Brestanica na Blanci z izgradnjo nadvoza in
dokončnanje ureditve obvoznice Blanca.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0040 - REKONSTRUKCIJA LC KRAKOVO-KRIŽ-ČRNI
POTOK
Namen in cilj
Rekonstrukcija vozišča lokalne ceste.
Stanje projekta
V pripravi.
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13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB110-07-0062 - INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
Namen in cilj
V letu 2011 predvidevamo še delno obnovo avtobusnih postajališč predvsem za potrebe osnovnošolcev. V tem
projektu morajo biti vključene KS, v katerih se bodo avtobusna postajališča obnavljala , ki bodo finančno sodelovale
v skladu z Odlokom o avtobusnih postajališčih v občini Sevnica (Ur. list RS, št.13/2000). Predvideva se ureditev AP
Črni potok - Križ.
Stanje projekta
Investicija se odvija vsakoletno oz. po potrebi.

13029004 - Cestna razsvetljava
OB110-07-0063 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR
Namen in cilj
Na javni razsvetljavi v občini Sevnica se vsako leto povečuje potreba po investicijskem vzdrževanju za doseganje
določil mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja .
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB110-08-0012 - MOST LOG
Namen in cilj
Pri postavki most Log je predvideno sofinanciranje izgradnje novega mostu čez Savo med Sevnico in Logom z
prometnimi navezavami na obstoječe lokalno in državno cestno omrežje.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

OB110-08-0013 - NADVOZ ŠMARJE
Namen in cilj
Pri postavki nadvoz Šmarje je predvideno sofinanciranje rekonstrukcije nadvoza regionalne ceste čez glavno žel.
progo v Šmarju vključno z gradnjo novega nadvoza za navezavo Savske ceste.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

OB110-08-0089 - UREDITVE OB R3 CESTA SKOZI ŠENTJANŽ-GLINO
Namen in cilj
Sofinanciranje rekonstrukcije reg. ceste R3-738 Šentjanž-Glino (investitor DRSC) z gradnjo pločnika in
spremenjeno prometno-tehnično ureditvijo pri OŠ Šentjanž.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

OB110-09-0038 - R-3 CESTA SKOZI MESTO SEVNICA - II., III. Faza
Namen in cilj
Sredstva za plačilo obveznosti Občine Sevnica pri sofinanciranju ureditve regionalne ceste skozi Sevnico, od
Ajdovca do GD, po pogodbi z DRSC in Kostak d. d., Krško, z dne 22. 7. 2009.
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Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture
OB110-08-0011 - ZAVAR. CESTNO-ŽEL. PREHODA PIJAVICE
Namen in cilj
Pri postavki zavarovanje cestno-žel. prehoda Pijavice se sredstva namenijo za ureditev nivojskega prehoda lokalne
ceste čez regionalno žel. progo pri ŽP Pijavice. Projekt dopolnjuje investicijo za izgradnjo obvoznice in križišča
Pijavice.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

OB110-09-0100 - GRADNJA PEŠ-PODHODA STILLES
Namen in cilj
Gradnja podhoda za pešce in kolesarje pod glavno železniško progo; na osnovi zahtev Ministrstva za promet, ki
pogojuje ukinitev nivojskega prehoda čez glavno žel. progo pri Stillesu. Pripravljena je idejna zasnova.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-09-0101 - UREDITEV IN ZAVAROVANJE ŽEL. PREH. ZAPUŽE
Namen in cilj
Prometno-tehnična ureditev nivojskega prehoda javne poti čez reg. železniško progo Sevnica-Trebnje v Zapužah z
izgradnjo polzapornic.
Stanje projekta
V pripravi.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
OB110-09-0006 - IZGRADNJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA
OMREŽJA EL. KOM
Namen in cilj
Dne 9. julija 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 54/10, objavljen 2. javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj ESRR 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev:
2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer širokopasovni
dostop ni omogočen in je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Občina Sevnica je skupaj z
občinami: Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, Žužemberk oddala vlogo na zgoraj navedeni razpis.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

OB110-10-0042 - NADZOR NAD GRADNJO GOŠ
Namen in cilj
Sredstva so namenjena nadzoru nad gradnjo GOŠO.
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-10-0043 - VARSTVO PRI DELU, KOORDINATOR,
DOKUMENTACIJA
Namen in cilj
V primeru uspeha kandidature na 2. Javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj
ESRR 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev: 2.2. informacijska družba,
projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni
skupnosti bo potrebno zagotoviti sredstva za pridobitev služnosti, varstvo pri delu, koordinatorja, različne druge
aktivnosti in naloge.
Stanje projekta
V pripravi.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB110-07-0293 - ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE KRMELJ
Namen in cilj
Predvideva se ureditev zbirnega centra v Krmelju.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

OB110-07-0294 - ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE BLANCA
Namen in cilj
Predvideva se izgradnja zbirnega centra za odpadke na območju Krajevne skupnosti Blanca.
Stanje projekta
Pripravlja se dokumentacija.

OB110-09-0040 - CENOVNA SUBVENCIJA-ODPADKI
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Vrednost cenovne
subvencije je usklajena med Občino in Komunalo. Veljavne cene za ravnanje z odpadki ne pokrivajo vseh stroškov,
zato mora Občina iz proračuna zagotavljati dodatne vire.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-10-0009 - OBNOVITVENE INVESTICIJE-ODPADKI
Namen in cilj
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, z dne 1.3.2010, med Občino in
Komunalo, smo definirali obnovitvene in razširitvene investicije na področju ravnanja z odpadki. Obnovitvene
investicije se financirajo iz najemnine.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-10-0028 - INVESTICIJSKI INŽENIRING
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za plačevanje storitve inženiringa za vodenje investicij - odpadki JP Komunali v višini 5%,
na osnovi podpisane pogodbe.
Stanje projekta
Se izvaja vsako leto.
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OB110-10-0053 - RAZŠIRITVENE INVESTICIJE-ODPADKI
Namen in cilj
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, z dne 1.3.2010, med Občino in
Komunalo, smo definirali obnovitvene in razširitvene investicije na področju ravnanja z odpadki. Namen porabe je
nakup opreme na Zbirnem centru Sevnica.
Stanje projekta
V pripravi.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB110-07-0067 - MALE ČISTILNE NAPRAVE OB SAVI-HE BOŠTANJ
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za sofinaciranje izgradnje kanalizacij in čistilnih naprav gorvodno od HE Boštanj
(kanalizacija in ČN Loka/Račica, kanalizacija in ČN Breg/Šentjur).
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0071 - OKOLJSKA DAJATEV - VODA - PROJEKTI
Namen in cilj
Projektna dokumentacija za investicije, ki se bodo financirale iz okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja zaradi
odvajanja odpadne vode. Projektno dokumentacijo naroča JP Komunala d.o.o., Sevnica. Naročena je idejna zasnova
za čiščenje odpadne vode iz naselij Krmelj in Šentjanž.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB110-07-0072 - ID. ZASN. GORVODNO OD HE BLANCA
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za plačilo projektne dokumentacije za kanalizacijski sistem in čistilne naprave gorvodno od
HE Blanca (ČN Blanca).
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB110-07-0073 - ID. ZASN. GORVODNO HE BOŠTANJ
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za plačilo projektne dokumentacije za kanalizacijski sistem in čistilne naprave gorvodno od
HE Boštanj (ČN Loka - Račica).
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB110-07-0080 - MALE ČISTILNE NAPRAVE-HE BLANCA
Namen in cilj
Pri postavki Male čistilne naprave - HE Blanca so sredstva namenjena za sofinanciranje kanalizacije in čistilnih
naprav gorvodno od HE Blanca (kanalizacija in ČN Blanca, kanalizacija in ČN Arto, kanalizacija in ČN Gornje
Brezovo). Na osnovi sklepa vlade RS iz leta 2006.
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-07-0096 - UREDITEV VRANJSKEGA POTOKA V
LONČARJEVEM DOLU
Namen in cilj
Ureditev struge Vranjskega potoka v Lončarjevem dolu.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-07-0374 - KANALIZACIJA IN ČN INPLET
Namen in cilj
Sredstva so predvidena za izvedbo SČN in kanalizacijskega sistema Dolnje Brezovo.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-08-0078 - INVEST. IZ OKOLJSKIH DAJATEV
Namen in cilj
V občini Sevnica se izvajajo investicije, ki so deloma plačane iz okoljskih dajatev.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

OB110-08-0090 - SEKUNDARNA KANALIZACIJA V SEVNICI IN
BOŠTANJU
Namen in cilj
Občina Sevnica bo navedeni projekt prijavila na Javni poziv za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete Razvoj regij. Osnovni cilj projekta je celovita ureditev sekundarnega kanalizacijskega omrežja Sevnice in
Boštanja, da bo slednje ustrezalo vsem zahtevam, ki jih za tovrstne objekte narekujejo predpisi in standardi. Z
izgradnjo manjkajoče kanalizacije, sanacijo obstoječega omrežja in objektov bo omogočeno optimalno delovanje
čistilne naprave ter omogočena priključitev novih zazidalnih površin. Prav tako bodo ustrezno zaščiteni odvodniki
Sava, Mirna, Sevnična, Drožanjski potok in Florjanski graben saj se bo vsa onesnažena voda, ki se sedaj še prosto
izliva v vodotoke, preusmerila na čistilno napravo, kjer se bo pred izpustom v Savo ustrezno prečistila. Projekt je
razdeljen na tri sklope in sicer: sklop 1- Drožanjska cesta in Florjanska ulica, sklop 2 - mesto Sevnica in sklop 3 Boštanj. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 2.150.000 EUR z DDV, na odhodkih je podana neto vrednost
projekta in sicer 1.791.667 EUR.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

OB110-09-0005 - KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA OREHOVO
Namen in cilj
Pri postavki kanalizacija in ČN Orehovo gre za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, ki odvaja komunalne odpadne
vode iz območja naselja Orehovo preko novega kanalizacijskega omrežja do nove čistilne naprave Orehovo.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

OB110-09-0009 - KANALIZACIJA IN ČN ŠMARČNA
Namen in cilj
Pri postavki Kanalizacija in ČN Šmarčna je predvideno novo kanalizacijsko omrežje za odvod komunalnih odpadnih
vod na območju naselja Šmarčna v občini Sevnica.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.
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OB110-09-0030 - HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN
Namen in cilj
Sredstva so predvidena za sofinanciranje hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje in sofinanciraje malih
čistilnih naprav. Način in postopek sofinanciranja je podrobneje določen v veljavnem pravilniku o dodeljevanju
nepovratnih finančnih sredstev za ta namen, katerega je leta 2010 potrdil Občinski svet. Po potrditvi proračuna 2011
bo oddelek za okolje in prostor pripravil javni razpis in ga objavil na krajevno običajen način. Glede na izkušnje
drugih občin in odziva s strani investitorjev bo letos večje povpraševanje za sofinanciranje.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-09-0041 - IZGRADNJA KANALIZACIJ
Namen in cilj
Sredstva so predvidena za izgradnjo sekundarne kanalizacije v sklopu gradnje cestne infrastrukture.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB110-09-0043 - PROJ. DOKUM. SEK. KAN. - RAZPIS SVLR
Namen in cilj
Sredstva namenjena za projektno dokumentacijo.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB110-09-0046 - CENOVNA SUBVENCIJA-ČN
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Vrednost cenovne
subvencije je usklajena med Občino in Komunalo. Veljavne cene za čiščenje odpadne vode ne pokrivajo vseh
stroškov, zato mora Občina iz proračuna zagotavljati dodatne vire.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-10-0015 - OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN
Namen in cilj
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, z dne 1.3.2010, med Občino in
Komunalo, smo definirali obnovitvene in razširitvene investicije na področju čiščenja odpadnih voda. Obnovitvene
investicije se financirajo iz najemnine.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-10-0017 - PROJEKTI-KANALIZACIJE
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije na področju odvajanja odpadnih voda.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-10-0025 - PROJEKTI-ČN
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije na področju čiščenja odpadnih voda (RČN Krmelj).

Stran 159 od 184

Stanje projekta
V pripravi.

OB110-10-0026 - INVESTICIJSKI INŽENIRING
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za plačevanje storitve inženiringa za vodenje investicij na področju gradenj kanalizacij, JP
Komunali v višini 5%, na osnovi podpisane pogodbe.
Stanje projekta
Se izvaja vsako leto.

OB110-10-0054 - RAZŠIRITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA
Namen in cilj
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, z dne 1.3.2010, med Občino in
Komunalo, smo definirali obnovitvene in razširitvene investicije na področju gradnje kanalizacij.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0016 - NAKUP ZEMLJIŠČ
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za odkup zemljišč za investicije na področju odpadnih voda. Predvideva se odkup zemljišč
za projekt Sekundarna kanalizacija Boštanj - Sevnica in predvidoma nakup zemljišča za RČN Krmelj.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0017 - CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Vrednost cenovne
subvencije je usklajena med Občino in Komunalo. Veljavne cene za odvajanje odpadne vode ne pokrivajo vseh
stroškov, zato mora Občina iz proračuna zagotavljati dodatne vire.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0023 - KOMUNALNO OPREMLJANJE LOG
Namen in cilj
Po končani gradnji projekta Kanalizacija Log, Občina Sevnica predvideva izvedbo fekalnih priključnih jaškov na
parcelno mejo stanovanjskih hiš na Logu. Na ta način bo lastnikom stanovanjskih hiš na Logu omogočeno
priključevanje na javno kanalizacijo. Občina bo investicijo prijavila na 23. člen ZFO.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0026 - KANALIZACIJA IN ČN ŠENTJANŽ
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za kanalizacijo in ČN Šentjanž.
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-11-0027 - KANALIZACIJA IN ČN KRMELJ
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za kanalizacijo in ČN Krmelj.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0038 - KANALIZACIJA IN ČN TRŽIŠČE
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izgradnjo novega kanalizacijskega sistema, ki bo zaključen z rastlinsko čistilno napravo.
Stanje projekta
V pripravi.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
OB110-07-0086 - UREDITEV POTOKA SEVNIČNE V ŠMARJU
Namen in cilj
Ureditev potoka Sevnične v Šmarju.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0030 - UREDITEV BLANŠČICE
Namen in cilj
Ureditev struge Blanščice na odseku Blanca-Poklek.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0031 - UREDITVE VODOTOKOV V OBČINI SEVNICA
Namen in cilj
Sredstva so namenjena sodelovanju Občine z MOP na nujnih inv. vzdrževalnih delih na vodotokih na območju
Sevnica.
Stanje projekta
V pripravi.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
OB110-07-0074 - URBANIZEM
Namen in cilj
Izdelava idejne zasnove IDZ za ureditev "mestnega parka" na območju med železnico, Savo, srednjo šolo in
podvozom pod železnico pri Plauštajnerju.Občina Sevnica je v letu 2010 po "dokončanju" infrastrukturnih ureditev
ob izgradnji HE Blanca in z zasaditvijo lipovega drevoreda ob asfaltni poti v letošnji pomladi, na navedenem
območju pristopila k pridobitvi idejne rešitve za ureditev parka, na katerem bodo urejene zelene parkovne površine s
sprehajalnimi potmi, otroškim igriščem, igriščem za balinanje. urbano opremo... Izdelane so bile variantne rešitve, v
nadaljevanju bo usklajena variantna rešitev prikazana v 3D prezentaciji in predstavljena javnosti v obravnavo pred
dokončanjem. Namen idejne zasnove je, da pridobimo dokončne rešitve ureditve mestnega parka ob Savi na
navedenem območju, ki bo Sevničanom nudil možnost sprostitve in oddiha, s čimer bo območje celovito urejeno.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.
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OB110-07-0075 - GEODETSKE STORITVE
Namen in cilj
Občina Sevnica ima z izvajalcem geodetskih storitev sklenjeno pogodbo, na podlagi katere se naročajo odmere
občinskih cest, parcelacije, ureditve meja in druge geodetske storitve V letu 2011 bo Občina nadaljevala z odmerami
občinskih cest, ostale geodetske storitve pa se bodo izvajale glede na izvedbo investicij. Vrednost postavke smo
delno povečali v letu 2011 in 2012 saj se kaže vedno večja potreba po odmeri občinskih cest.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB110-07-0004 - PC POD RADNO - IZDELAVA OPPN
Namen in cilj
Izdelava OPPN.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0076 - OPN OBČINE SEVNICA
Namen in cilj
Občina Sevnica od leta 2007 vodi postopek priprave Občinskega prostorskega načrta, ki bo v skladu z Zakonom o
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, UL RS, št. 33/07 in 108/09) nadomestil obstoječe prostorske sestavine
družbenega in dolgoročnega plana občine in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sevnica ter hkrati
podal novo pravno podlago za posege v prostor. OPN bo zagotovil temeljne okvire izvajanja prostorske politike
občine v povezavi z zagotavljanjem skladnega regionalnega razvoja, omogočanjem razvoja tržnega gospodarstva,
izboljšanjem pogojev bivanja in drugih poselitvenih potreb, varovanjem okolja, varstvom narave, ohranjanjem
kulturne dediščine in razvojem gospodarske javne infrastrukture ter uresničevanjem skupnih socialnih, zdravstvenih,
vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih in športnorekreacijskih potreb občanov. Leta 2007 je bila podpisana pogodba z
izdelovalcem prostorskega akta, sledila je izdelava dodatnih obveznih strokovnih podlag, v jeseni 2008 je bil
dopolnjeni osnutek prvič predan na MOP, ponovno pa maj 2009 hkrati s pozivom za izdajo smernic NUP. Po
prejemu smernic MKGP v 2010, je sledila izdelava dopolnjenega osnutka OPN, usklajevanja z NUP in izvedba
javne razgrnitve in javnih obravnav po posameznih krajevnih skupnostih. V letu 2011 sledi opredelitev občinskega
sveta do pripomb, ravno tako je predvideno plačilo pogodbene obveznosti do izdelovalca za procesiranje dodatnih
pobud - popravkov veljavnega plana, kot planske spremembe v novem OPN. V letu 2011 je predvideno dokončanje
postopka priprave in dokončni sprejem odloka OPN na občinskem svetu.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB110-07-0078 - OPPN ATLETSKI STADION SEVNICA
Namen in cilj
Izdelava OPPN za umestitev atletskega stadiona.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0084 - OPPN, PGD, PZI, PROG. OPR. STAN. OBMOČJE LOKA
Namen in cilj
Izdelava izvedbenega akta na območju namenjenim za stanovanjsko gradnjo.
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-07-0085 - OPPN STAN. OBMOČJE ČEŠNJICE-IZDELAVA OPPN
Namen in cilj
Izdelava OPPN.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0087 - OPPN STAN. OBMOČJE ZABUKOVJE-IZDELAVA
OPPN
Namen in cilj
Izdelava OPPN.
Stanje projekta
v pripravi.

OB110-07-0220 - PC KRMELJ-ŠIRITEV- IZDELAVA OPPN, PGD, PZI,
PR.
Namen in cilj
Izdelava OPPN, PGD, PZI, program opremljanja za širitev PC v Krmelju.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0226 - PC BLANCA - PGD IN PZI, PROJEKTI INFRASTRUKT.
Namen in cilj
Izdelava PGD in PZI in projektov infrastrukture za potrebe PC Blanca, po sprejemu odloka OPPN za navedeno
območje v februarju 2011.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0231 - PC BOŠTANJ-ŠIRITEV- IZDELAVA OPPN, PGD, PZI,
PROG.
Namen in cilj
Izdelava OPPN, PGD, PZI, program opremljanja za potrebe širitve PC Boštanj.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0240 - OPPN ŠIRITEV DROŽANJSKA
Namen in cilj
Izdelava OPPN, PGD, PZI, program opremljanja za potrebe širitve stanovanjskega območja Drožanjska.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0246 - OPPN, PGD, PZI, PROG. OPR. STAN.OBM.CESTA NA
GRAD
Namen in cilj
Izdelava OPPN, PGD, PZI, program opremljanja za stanovanjsko gradnjo.
Stanje projekta
V pripravi.
Stran 163 od 184

OB110-07-0251 - OPPN STAN. OBM. CESTA NA GRAD-IZVEDBA INF.
Namen in cilj
Izvedba infrastrukture na območju OPPN Ceste na grad.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0252 - OPPN, PGD, PZI, STAN. GRADNJA TRŽIŠČE (MOSTEC)
Namen in cilj
Izdelava OPPN, PGD, PZI, program opremljanja za stanovanjsko gradnjo v Tržišču.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0256 - OPPN, PGD, PZI STAN. OBM. STUDENEC-IZDELAVA
OPPN
Namen in cilj
Izdelava OPPN, PGD, PZI, program opremljanja za potrebe širitve stanovanjske pozidave v Kranjcah na Studencu.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0260 - OPPN STAN.OBMOČJE STUDENEC-IZVEDBA
INFRASTR.
Namen in cilj
Ureditev komunalne infrastrukture za stanovanjsko gradnjo.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0261 - OPPN BOŠTANJSKO POLJE
Namen in cilj
Nadaljevanje priprave in izdelave OPPN za umeščanje nove stanovanjske pozidave na Boštanjskem polju, na
podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag oz. idejnih zasnov prometnih ureditev in navezav na obstoječe in
predvidene prometne ureditve tega območja. Podlaga za pripravo prostorskega akta bodo tudi pridobljene smernice
in izdana mnenja k predlogu OPN, na podlagi katerih bo mogoče del predvidenih ureditev celovito načrtovati tudi z
bodočimi navezavami na obstoječo in predvideno stavbno strukturo naselja Boštanj ter prometno in komunalno energetsko infrastrukturo.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0264 - OPPN BOŠTANJSKO POLJE-IZVEDBA
INFRASTRUKTURE
Namen in cilj
Izvedba komunalne infrastrukture za gradnjo stanovanjskih objektov.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0265 - OPPN, PGD, PZI STAN. GRADNJA KRMELJ-HINJCE
Namen in cilj
Izdelava OPPN, PGD, PZI, program opremljanja za novo stanovanjsko gradnjo na območju Krmelja (Hinjce).
Stran 164 od 184

Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0270 - OPPN STAN.GRADNJA KRMELJ-HINJCE-IZVEDBA
INF.
Namen in cilj
Izvedba komunalne in cestne inf. za gradnjo.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0387 - OPPN MOST LOG
Namen in cilj
Priprava OPPN za novo mostno povezavo Sevnica - Log je utemeljena v Odloku o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenem planu
Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 36/02, 87/04). Podlaga za umestitev
predvidene mostne povezave v planske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Sevnica, so bili
predlogi iz Projekcije urbanega razvoja Sevnica v osrčju voda in gričev (Strokovne podlage za urbanistični načrt,
izdelala: ARHE d.o.o. Ljubljana in SAVAPROJEKT d.d. Krško, februar 1999.) Dne 13.11.2006 sta Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in Občina Sevnica podpisali Protokol o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji
novega mostu preko Save v Logu pri Sevnici, ter odseka 2D na cesti G1-5 od brvi na Radni do odcepa za Lukovec.
V protokolu so določene potrebne aktivnosti in dokumentacija ter opredeljeni viri in deleži financiranja. Načrtovana
mostna povezava Sevnica Log predstavlja dodatno premostitev reke Save, s katero bo razbremenjen trenutno edini
most čez Savo pri Boštanju in bo služila kot vzhodna povezava občinskega upravnega središča ter starega mestnega
jedra na levem bregu Save z razvojem urbanega prostora na desnem bregu Save. S tem bo omogočena dodatna
širitev urbanega središča Sevnice na desni breg Save, pri čemer bo nova cestna povezava prevzela funkcijo obvozne
ceste.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB110-07-0388 - OPPN PODVOZ BOŠTANJ
Namen in cilj
Izdelava OPP za podvoz pod železniško progo v Boštanju
Stanje projekta
V pripravi.

16039001 - Oskrba z vodo
OB110-07-0091 - KOMUNALA - GRADBENI NADZOR
Namen in cilj
Po pogodbah o prenosu investitorstva na JP Komunala, mora Občina Sevnica zagotavljati gradbeni nadzor nad
izvedbo investicij.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-07-0245 - IZVEDBA KOMUNALNE INF. V DROŽANJSKI
(ŠIRITEV)
Namen in cilj
Izvedba komunalne in cestne infrastrukture v stanovanjskem območju Drožanjska.
Stanje projekta
V pripravi.
Stran 165 od 184

OB110-07-0335 - OBNOVITVENE INVESTICIJE - PROJEKTI
VODOOSKRBE
Namen in cilj
V sklopu povezovanja vodovodnih sistemov - obnovitvene investicije, je potrebno izdelati tudi ustrezno projektno
dokumentacijo.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-07-0375 - GRADBENI NADZOR-VODOVODI
Namen in cilj
Občina Sevnica mora zagotoviti gradbeni nadzor nad ureditvijo vodovodov v občini Sevnica (levi breg), ki se bodo
sofinancirali iz evropskega kohezijskega sklada.
Stanje projekta
Se izvaja po potrebi.

OB110-08-0002 - HIDRAVLIČNA IZB. VOD. SIST. V POSAVJUPROJEKTNA D.
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za projektno in gradbeno dokumentacijo za izvedbo vodovodov na levem bregu Save.
Ocenjena vrednost projektne dokumentacije je cca. 125.000 EUR. V letu 2009 smo iz tega naslova plačali projektno
dokumentacijo za vodovode - desni breg, obveznost iz leta 2009 v višini 114.718 EUR je bila plačana v januarju
2010. Zaradi navedenega je postavka povečana, del neplačanih obveznosti iz leta 2010 je planirano v letu 2011.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-08-0080 - NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE
Namen in cilj
Odkup zemlijšč, kjer se bodo gradili vodohrami in prečrpališča.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-09-0031 - HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VOD. S. NA OBMOČJU
POSAVJA
Namen in cilj
Občina Sevnica bo z ostalimi posavskimi občinami (Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško,
Radeče) pristopila k prijavi projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja na evropska
sredstva, in sicer iz evropskega kohezijskega sklada. V letu 2008 se je začela izdelava predinvesticijske zasnove,
dokumenta identifikacije investicijskega dokumenta, investicijskega programa itd. Izdelava predinvesticijske
dokumentacije, bo omogočila podlago s katero bo možno projekt ustrezno prijaviti za neposredno potrditev, kar je
pogoj za sofinanciranje s strani evropskega kohezijskega sklada. Ocenjena skupna vrednost celotnega projekta znaša
v Posavju znaša 21 mio €. Izvajanje del se bo predvidoma začelo v letu 2011. S tem projektom bomo povezali
odseke vodooskrbnih sistemov Sevnica Blanca, Sevnica Boštanj Loka,Sevnica z vodnim virom Dolna, Blanca Zabukovje, Studenec Ponikve Arto. Izgradnja povezovalnih cevovodov in rehabilitacija obstoječih cevovodov bo v
dolžini 42,309 km.
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-10-0027 - INVESTICIJSKI INŽENIRING-VODOVODI
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za plačevanje storitve inženiringa za vodenje investicij na področju gradenj vodovodov, JP
Komunali v višini 5%, na osnovi podpisane pogodbe.
Stanje projekta
Se izvaja vsako leto.

OB110-10-0030 - PROJEKT VODOVODI
Namen in cilj
Občina bo namenila sredstva za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije skladno z razpoložljivimi finančnimi
sredstvi za namen izgradnje vodovodov v sklopu razširitvenih in obnovitvenih investicij.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-10-0055 - RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI
Namen in cilj
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, z dne 1.3.2010, med Občino in
Komunalo, smo definirali obnovitvene in razširitvene investicije na področju izgradnje vodovodnih sistemov.
Razširitvene investicije se financirajo iz sredstev komunalnega prispevka. Predvideva se novogradnja vodovodnih
sistemov Zajčja gora, Slančji vrh, Konjsko.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-11-0020 - OBNOVITVENE INVESTICIJE - VODOVODI
Namen in cilj
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, z dne 1.3.2010, med Občino in
Komunalo, smo definirali obnovitvene in razširitvene investicije na področju gradnje vodovodnih sistemov.
Obnovitvene investicije se financirajo iz najemnine. Predvideva se obnova naslednjih vodovodnih sistemov: Razbor,
Tržišče-Vrhek, Pečje, Polje pri Tržišču.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0021 - CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Vrednost cenovne
subvencije je usklajena med Občino in Komunalo. Veljavne cene za vodarino ne pokrivajo vseh stroškov, zato mora
Občina iz proračuna zagotavljati dodatne vire.
Stanje projekta
V pripravi.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
OB110-08-0003 - IZDELAVA KATASTRA GJI V POSAVJU
Namen in cilj
Občina Sevnica je z ostalimi posavskimi občinami (Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče)
pristopila k projektu Izdelava katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI). Sredstva so namenjena ažuriranju
baze podatkov katastra GJI.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.
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16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
OB110-07-0003 - PRENOVA DENACIONALIZIRANIH STANOVANJ
KRMELJ
Namen in cilj
Predvideva se prenova denacionaliziranih stanovanj v Krmelju.
Stanje projekta
V pripravi.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
OB110-07-0098 - OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Namen in cilj
Veljavna prostorska in gradbena zakonodaja zahteva od občin usmerjanje gradnje na komunalna opremljena stavbna
zemljišča. Skladno s tem je občina dolžna opremiti stavbno zemljišče glede na interes investitorjev za gradnjo. Iz
tega naslova gre za manjše infrastrukturne ureditve na vodovodu in kanalizaciji za priključitev predvidenih
objektov. Predvideva se pričetek komunalnega opremljanja stanovanjskega območja v Dolnjem Brezovem in
opremljanja dela območja v OC Boštanj.
Stanje projekta
V izvajanju.

16069002 - Nakup zemljišč
OB110-07-0099 - STAVBNA ZEMLJIŠČA
Namen in cilj
Občina Sevnica je v skladu z zakonom o javnih cestah dolžna urediti lastniško stanje na občinskih cestah. V letu
2010 je bilo izvedenih več parcelacij cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, v letu 2011 pa se predvideva odkup
teh zemljišč. Predvideva pa se tudi dokončno plačilo objekta Zagrajšek zaradi raširitve ceste proti Boštanju
(Globela) v višini 45.000 EUR.
Stanje projekta
V izvajanju.

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
16039003 - Objekti za rekreacijo
OB110-07-0102 - OŠ ŠENTJANŽ - IZGRADNJA NOVE TELOVADNICE
Namen in cilj
Občina Sevnica načrtuje izgradnjo nove telovadnice pri OŠ Šentjanž.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0104 - IZGRADNJA ATLETSKE STEZE PRI ŠD
Namen in cilj
Občina Sevnica načrtuje izgradnjo atletskih objektov pri ŠD.
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-11-0032 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA STADION
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije za stadion.
Stanje projekta
V pripravi.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
OB110-09-0065 - ENERGETSKA SANACIJA ZD IN ZP KRMELJ
Namen in cilj
Občina Sevnica se je v letu 2010 javila na razpis Ministrstva za zdravje, ki je v mesecu juliju objavilo Javni razpis
za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v
RS za leti 2011 in 2012. Celotna vrednost investicije znaša 109.760,30 EUR, od države pričakujemo 71.272,66
EUR. Investicija zajema obnovo Zdravstvenega doma Sevnica in Zdravstvene postaje Krmelj in sicer: zamenjavo
oken ZD Sevnica, zamenjavo oken in vrat v ZP Krmelj, zamenjavo radiatorjev v ZD Sevnica, izolacija in obnova
fasade v ZP Krmelj ter izolacijo in obnovo tal podstrešja v ZP Krmelj.
Stanje projekta
V pripravi.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
OB110-08-0017 - OBNOVA SEVNIŠKI GRAD
Namen in cilj
Vključenost postavke Obnova Sevniškega gradu v občinski načrt razvoj programov predstavlja temelj za nadaljnje
prijave na različne razpise za pridobitev sredstev.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-09-0053 - AJDOVSKI GRADEC
Namen in cilj
V skladu z Zakonom o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi spada arheološko najdišče
Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevnici med najbolj ogrožene in najkvalitetnejše objekte kulturne dediščine na
Slovenskem. Na podlagi tega zakona je Občina Sevnica upravičena do 100% financiranja investicij obnove in
vzdrževanja tega kulturnega spomenika iz državnega proračuna. V letu 2008 je bila izvedena investicija v vrednosti
57.256 EUR, v letu 2010 pa v vrednosti 14.000 EUR. Na razpolago je tako ostalo še 87.620 EUR, ki se lahko
koristijo do leta 2013, v primeru, da so sredstva odobrena preko razpisa. Predvidevamo ponovno prijavo na razpis v
letu 2012, vsebino investicije pa bomo oblikovali v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
OE Celje.
Stanje projekta
V pripravi.

18039005 - Drugi programi v kulturi
OB110-07-0116 - INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za redno investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v Knjižnici Sevnica in obeh
izposojevališčih.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.
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OB110-07-0117 - PROJEKT ZA KULTURNO DVORANO V SEVNICI
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izdelavo projekta.
Stanje projekta
V pripravi.

19029001 - Vrtci
OB110-07-0124 - INVESTICIJSKO VZRDŽEVANJE OBJEKTOV
PRED.VZGOJE
Namen in cilj
Občina Sevnica je dolžna kot ustanoviteljica vrtcev v naši občini zagotavljati sredstva za obnovo njihovih prostorov,
nakup opreme ter igral.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-09-0026 - GRADNJA VRTCA V KRMELJU
Namen in cilj
V Krmelju se je v zadnjih treh letih zelo povečal vpis otrok v vrtec, zato smo začasno odprli 3 oddelke v stari šoli v
Krmelju. Občina Sevnica se je odločila, da bo zgradila nov vrtec s 6 oddelki pri OŠ Krmelj. Investicijo je občina
prijavila na regionalne spodbude, kjer se pričakuje 80 % upravičenih stroškov. Celotna vrednost investicije je
1,300.000,00 EUR, od tega bo država prispevala 1,050.000,00 EUR. V mesecu marcu je bila sklenjena pogodba s
Sava projektom, ki je dokončal projekt v celoti do konca meseca decembra. Celotna vrednost projektne
dokumentacije je 30.900,00 EUR. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano 29.10. 2010. Skladno s terminskim planom
pričakujemo pozitiven sklep do konca meseca januarja, v letu 2011 pa začetek izvedbe investicije in dokončanje v
letu 2012.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-11-0005 - NADZOR VRTCA V KRMELJU
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nadzor vrtca v Krmelju.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0006 - OPREMA ZA VRTEC V KRMELJU
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za opremo v vrtcu Krmelj.
Stanje projekta
V pripravi.

19039001 - Osnovno šolstvo
OB110-07-0133 - DOGRADITEV IN REKONST. OS STUDENEC
Namen in cilj
Predvideva se dograditev oz. rekonstrukcija OŠ Studenec.
Stanje projekta
V fazi priprave.
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OB110-08-0026 - IZGRADNJA OŠ TRŽIŠČE
Namen in cilj
V okviru postavke Izgradnja OŠ Tržišče so predvidena sredstva za izgradnjo OŠ v Tržišču.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-08-0081 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-OŠ ŠENTJANŽ1.FAZA
Namen in cilj
Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-08-0092 - OBNOVA STREHE V OŠ ŠENTJANŽ IN OŠ SAVA KL.
SEVNICA
Namen in cilj
Občina si že dalj časa prizadeva, da bi zamenjala salonitne strehe na naših javnih zgradbah. Iskali bomo tudi druge
rešitve, med njimi je tudi možnost izrabe primernih streh za izvedbo sončnih elektrarn. V tem primeru se streha
posodi oz. da v najem investitorju, ki sofinancira obnovo strehe.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-09-0019 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OŠ TRŽIŠČE
Namen in cilj
Občina Sevnica je v letu 2009 naročila projektno dokumentacijo za OŠ Tržišče. V letu 2012 se načrtuje izdelava
PZI.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-10-0023 - TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Namen in cilj
Transferji Osnovnim šolam v občini Sevnica.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-11-0033 - TELOVADNICA PRI OŠ LOKA-PROJEKTNA DOKUM.
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za OŠ Loka.
Stanje projekta
V pripravi.

19039002 - Glasbeno šolstvo
OB110-07-0135 - INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA
Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objekta Glasbene šole Sevnica. V letu 2008 je bil
pripravljen projekt statične presoje Glasbene šole, kjer so podrobno opisana nujna investicijska dela
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Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
10039001 - Povečanje zaposljivosti
OB110-07-0299 - SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU
Namen in cilj
Sredstva so namenjena obveznostim iz razpisa za subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest za leto 2010 in
2011 in se dodeljujejo kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas ali za
določen. Postavka naj bi spodbudila podjetnike k zaposlovanju in odpiranju novih delovnih mest ter zaposlitev
brezposelnih oseb iz občine Sevnica. V letu 2011 in 2012 bo ponovno obvljavljen javni razpis. Upravičenci so
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. Namen ukrepa pa je odpiranje novih delovnih mest ter zaposlitev brezposelnih oseb iz občine Sevnica. Na
razpisu v letu 2010 so bila sredstva dodeljena 5 podjetjem za 16 novih zaposlitev.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB110-07-0303 - PROGRAM VINSKO TURISTIČNIH CEST (VTC)
Namen in cilj
Obvestilno signalizacijo je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo, zato moramo za Gornje dolenjsko vinsko cesto
pripraviti elaborat za označitev. V nasprotnem primeru bodo označbe ob VTC odstranili na naše stroške. Elaborat je
tudi podlaga, da bi lahko kandidirali na razpisu za Leader sredstva za postavitev tabel ob VTC.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-07-0304 - POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV
TRANSPORTA
Namen in cilj
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko
obdobje 2007 -2013 bo objavljen javni razpis. Namen je pokrivati operativne stroške tovornega transporta na
odročnih, razpršenih območjih občine. Cilji ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih
krajih
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-07-0305 - POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ
Namen in cilj
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko
obdobje 2007 -2013 bo objavljen javni razpis. Namen ukrepa je, da se z doplačilom zavarovalnih premij zmanjša
tveganje za zavarovanje živali v primeru bolezni. Cilje ukrepa je vključevanje čim večjega števila kmetijskih
gospodarstev v sistem zavarovanj domačih živali
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.
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OB110-11-0025 - NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
Namen in cilj
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko
obdobje 2007 -2013 bo objavljen javni razpis. Namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne
kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in
ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini. Sredstva bodo namenjena naložbam v lastno primarno pridelavo
kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi. Cilji ukrepa so zmanjšanje proizvodnih stroškov,
izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali
izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
Stanje projekta
V izvajanju.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB110-07-0306 - ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU
SEKTORJU
Namen in cilj
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko
obdobje 2007 -2013 bo objavljen javni razpis. V okviru tehnične pomoči so razpisane različne teme. Namen ukrepa
je omogočiti kmetom pridobivanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje ter možnosti koriščenja
storitev svetovanj.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-07-0307 - NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.DOP.DEJ.
Namen in cilj
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko
obdobje 2007 -2013 bo objavljen javni razpis. Z ukrepom želimo 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 bodo 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 so
izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva, ustvarjanje novih delovnih mest, uveljavljanje
podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-07-0394 - ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA
Namen in cilj
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko
obdobje 2007 -2013 bo objavljen javni razpis. 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 konkurenčnost kmetijskih gospodarstev.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi
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11029003 - Zemljiške operacije
OB110-07-0308 - POMOČ ZA ZAOKROŽITEV ZEMLJIŠČ
Namen in cilj
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko
obdobje 2007 -2013 bo objavljen javni razpis. Namen ukrepa je 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.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-10-0041 - KOMASACIJA ARTO - POTI
Namen in cilj
Po izvedbi komasacije je potrebn urediti nove poti v komasacijskem območju in razgraditi stare poti
Stanje projekta
V pripravi.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB110-06-0005 - USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE V PODJETJIH
Namen in cilj
Občina Sevnica je oddala vlogo na javni razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi na Agencijo RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja. Lokalna cesta LC 372341 Dolenji Boštanj Grahovica - Brezovec, ki je predmet investicije,
omogoča preglednejše priključevanje poslovno obrtne cone na Boštanjskem polju na glavno cesto, povezavo naselja
Globela na smer proti novi poslovno obrtni coni in Sevnici, ureditev območja umirjenega prometa z mini krožnim
križiščem ter boljšo povezavo s preostalim delom vasi Boštanj. Ocenjena vrednost investicije znaša 588.470 EUR.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-06-0006 - LOKALNO PODJETNIŠKO SVETOVANJE
Namen in cilj
Sredstva so namenjena sofinanciranju svetovalnih storitev. Upravičenci so samostojni podjetniki in mala ter srednja
podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Sevnica. Namen razpisa je 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.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-06-0007 - POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
Namen in cilj
Sredstva so namenjena sofinanciranju nastopov na splošnih in specializiranih sejmih malim in srednjim podjetjem
ter za ostale stroške promocije izdelkov in storitev (katalogi, prospekti, brošure, plakati, letaki). Upravičenci so
samostojni podjetniki in mala ter srednja podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Sevnica. Namen
je spodbujati sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim
kupcem z gospodarskimi subjekti in izdelki, možnost za začetek novih poslov, organizirana predstavitev širšemu
krogu.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.
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OB110-06-0008 - SUBVENCIJA REALNE OBRESTNE MERE-gosp.
Namen in cilj
Sredstva so namenjena obveznostim iz leta 2007, 2008, 2009 in 2010 ko so bili objavljeni razpisi za
subvencioniranje pogodbene obrestne mere za kredite, upravičencem sredstva v skladu s pogodbenimi določili
nakažemo v treh letih. Upravičenci so 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 subvencionirati materialne in nematerialne investicije, za ustanovitev
novega ali razširitev 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.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-09-0020 - NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.
Namen in cilj
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje
dejavnosti za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti,
licence, tehnološko znanje) zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja
novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in
ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-09-0059 - PODJETNIŠKI INKUBATOR
Namen in cilj
Občina Sevnica je na JP Komunali, ki ima na razpolago cca 80m2 praznih prostorov, v letu 2010 vzpostavila
Podjetniški inkubator. V letu 2010 se je potencialnim inkubirancem predstavljala zadeva, do konkretnega rezultata,
da bi v ta prostor naselili inkubirance, pa še ni prišlo. Cilj projekta je vzpostavitev podjetniške razvojne
infrastrukture, ki bo svojim članom nudila potrebne delovne prostore za zagon podjetja in podporne storitve.
Podjetniški inkubator bo najprej evidentiral potencialne člane podjetniškega inkubatorja, skupaj z njimi ocenjeval
poslovne ideje, pripravljal poslovne načrte, pomagal pri izvedbi postopkov za ustanovitev podjetij ter koordiniral
pripravo prostorskih in drugih pogojev za delo in poslovanje članov. V času inkubacije pa bo Podjetniški inkubator
članom zagotavljal najem poslovnih prostorov pod ugodnimi pogoji ter jim subvencioniral preko občine svetovalne
storitve (poslovno zamisel, poslovni načrt, računovodstvo.
Stanje projekta
V izvajanju.

14039001 - Promocija občine
OB110-11-0003 - KMEČKA TRŽNICA - IDEJNI PROJEKT
Namen in cilj
Občina Sevnica na podlagi Zakona o trgovini in Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo
na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln, mora
zagotoviti mesto za prodajo blaga, kjer lahko kmetje oz. zainteresirani prodajalci prodajajo svoje izdelke. V letu
2002 se je uredil prostor tržnice v Trgovsko poslovnem centru Sevnica (v nadaljevanju TPC Sevnica). Zaradi
neustreznosti lokacije in onesnaženosti, nezainteresiranosti prodajalcev za prodajo na tej lokaciji ter na pobudo
odbora za gospodarstvo, je Občina Sevnica pristopila k iskanju nove, primernejše lokacije za oživitev tržnice v
Sevnici. Od leta 2007 dalje je nova lokacija, kjer se izvaja Kmečka tržnica, prostor pri objektu Nove ljubljanske
banke, na Trgu svobode, na javni površini, na parcelni številki 493/12. Na tej Kmečki tržnici je poudarek prodaje
doma pridelanega sadja in zelenjave s kmetij ter pekovskih dobrot kmečkih žena. Kmečka tržnica je bila v teh letih
izjemno dobro sprejeta tako med prodajalci kot med kupci. Trenutno navedeni prostor zadostuje za potrebe
prodajalcev.
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-11-0004 - KMEČKA TRŽNICA - IZVEDBA
Namen in cilj
Idejo o prestavitvi Kmečke tržnice bi v letu 2012 s pomočjo LEADER sredstev tudi dejansko izvedli.
Stanje projekta
V pripravi.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB110-09-0084 - TURISTIČNE INFORMACIJE NA MOBILNEM
TELEFONU
Namen in cilj
Mobilni turistični vodnik predstavlja novost na področju turizma v Sloveniji. Namenjen je razvoju in izboljšanju
lokalne turistične ponudbe. Predvsem gre za širjenje prepoznavnosti turističnih znamenitosti in dodatek k lokalni
turistični ponudbi, ki je namenjen tako domačim kot tujim obiskovalcem.
Stanje projekta
V izvajanju.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
OB110-06-0009 - PC KRMELJ- NAKUP ZEMLJIŠČ
Namen in cilj
V Krmelju se predvideva nakup zemljišč za potrebe PC Krmelj.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-06-0011 - PC POD RADNO- NAKUP ZEMLJIŠČ
Namen in cilj
Pod Radno se predvideva izgradnja poslovne cone za potrebe podjetništva. Predviden je nakup zemljišč.
Stanje projekta
V pripravi.

5000 - KS BLANCA
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB110-08-0030 - INVESTICIJSKO VZRD. OBJEKTA KS BLANCA
Namen in cilj
V okviru te postavke se predvideva investicijsko vzdrževanje kulturne dvorane ter vzdrževanje drugih objektov v
KS.
Stanje projekta
V pripravi.

Stran 176 od 184

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-07-0136 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MED LETOM
Namen in cilj
Sredstva namenjena investicijskem vzdrževanjem med letom.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-08-0028 - ASFALTACIJA JAVNIH POTI V KS
Namen in cilj
Načrtovani stroški pri investicijskem vzdrževanju in gradnji cest ter asfaltacija javnih poti v KS.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-09-0021 - UREJANJE OBCESTNIH MULD
Namen in cilj
Urejanje obcestnih muld.
Stanje projekta
V pripravi oz. v izvajanju.

OB110-10-0034 - GRAMOZIRANJE IN RAZŠIRITEV CEST
Namen in cilj
Gramoziranje in razširitev cest.
Stanje projekta
V pripravi.

13029004 - Cestna razsvetljava
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB110-09-0068 - INFO TABLE
Namen in cilj
Postavitev info tabel.
Stanje projekta
V pripravi.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
5001 - KS BOŠTANJ
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-10-0057 - JP V NASELJU BOŠTANJ-DOL. BOŠTANJ
Namen in cilj
Obnova poškodovanih JP v naselju Boštanj - D. Boštanj.
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Stanje projekta
V pripravi.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB110-09-0070 - INFO TABLE
Namen in cilj
Financiranje postavitve info table o rumen sleču na pokopališču Boštanj in o zgodovini OŠ Boštanj.
Stanje projekta
V pripravi.

16039001 - Oskrba z vodo
OB110-10-0058 - IZGRADNJA POVEZ. VODA NOVI GRAD-VITOVEC
Namen in cilj
Izgradnja povezovalnega voda Nogi Grad-Vitovec.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-10-0059 - IZGRADNJA POVEZ. VODA JABL.-LOVSKA KOČA
Namen in cilj
Izgradnja povezovalnega voda.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0022 - ANALIZA VODE
Namen in cilj
Analiza vode.
Stanje projekta
V pripravi.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB110-11-0024 - OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ
Namen in cilj
V sklopu obnove pokopališča Boštanj bo izvedeno tlakovanje glavnih povezovalnih poti na pokopališču, postavitev
rampe na uvozu do mrliške vežice in parkirišča, širitev javne razsvetljave.
Stanje projekta
V pripravi.

18039003 - Ljubiteljska kultura
OB110-07-0154 - OBNOVA TVD PARTIZAN BOŠTANJ
Namen in cilj
Obnova TVD Partizana Boštanj vključuje zunanjo ureditev okolice doma, izgradnjo prostora - igrišča za balinanje,
notranjo ureditev - osvetlitev odra in ozvočenje dvorane ter nakup inventarja za kuhinjo, ureditev pohodniških poti
pod okriljem DŠR Partizan, ureditev prostorov in nabave opreme za fitnes
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Stanje projekta
V pripravi.

18039005 - Drugi programi v kulturi
5002 - KS KRMELJ
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-10-0036 - PLOČNIKI IN JR GABRIJELE
Namen in cilj
Sredstva bodo namenjena za izgradnjo pločnikov in posodobitev JR skozi naselje Gabrijele.
Stanje projekta
V pripravi.

18039005 - Drugi programi v kulturi
OB110-07-0158 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOMA SVOBODE
KRMELJ
Namen in cilj
Investicijsko vzdrževanje Dom Svobode Krmelj.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-08-0046 - KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS
Namen in cilj
Proračunska postavka predstavlja ureditev prostorov KS in knjižnice.
Stanje projekta
V pripravi.

18059001 - Programi športa
OB110-09-0074 - UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA
Namen in cilj
Proračunska postavka predstavlja gradnjo in vzdrževanje športnega parka (preplastitev rokometnega igrišča, urejanje
tribun, atletske steze, . .)
Stanje projekta
V pripravi.

5003 - KS LOKA
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-10-0037 - UREJANJE JAVNIH POTI V KS
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za urejanje javnih poti v KS.
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Stanje projekta
V pripravi.

13029004 - Cestna razsvetljava
16039001 - Oskrba z vodo
5004 - KS PRIMOŽ
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-07-0353 - UREJANJE JAVNIH POTI
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje javnih poti v KS.
Stanje projekta
V pripravi.

16039001 - Oskrba z vodo
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5005 - KS SEVNICA
06039001 - Administracija občinske uprave
OB110-07-0283 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN RAČUNALNIŠKE
OPREME
Namen in cilj
Predvidena je nabava novega računalnika in opreme.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0365 - TERCA-REZ. SKLAD
Namen in cilj
Terci Šentrupert se kot upravljavcu stanovanj in poslovnih prostorov plačujejo sredstva za vzdrževanje objekta.
Stanje projekta
Vsakoletno izvajanje.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-07-0182 - PLAZOVI - SANACIJA
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za reševanje nepredvidenih manjših plazov, zdrsov, ki se pojavijo preko leta.
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-07-0364 - NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Namen in cilj
Sredstva namenjena za projektno dokumentacijo in dokumentacijo za oceno stroškov del ter investicij po planu KS.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-08-0051 - JP VRANSKI POTOK - PERC
Namen in cilj
Preplastitev ceste v dolžini 500 m, s predhodnim vzdrževalnim delom.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-08-0054 - JP GORNJE BREZOVO
Namen in cilj
Ureditev JP ASFALTACIJA ODSEKA V DOLŽINI 150 m.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-08-0058 - JR FLORJANSKA - SENICA
Namen in cilj
Sredstva za izvedbo JR.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-08-0059 - JR KLADNIKOVA
Namen in cilj
Sredstva za izvedbo JR.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-10-0038 - JP RIBNIKI
Namen in cilj
Načrtovana ureditev JP od Jeraja do križišča Pinoza z izdelavo pločnikov, izgradnjo JR in asfaltacijo ceste.
Stanje projekta
V pripravi.

5006 - KS STUDENEC
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-07-0186 - ASFALTACIJA CEST - OBNOVA
Namen in cilj
V postavki so zajeti planirani stroški pri obnovi in asfaltaciji cest na področju.
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-07-0191 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
NEKATEGORIZIRANIH CEST
Namen in cilj
Investicijsko vzdrževanje nekategoriziranih cest.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0289 - ŠTUDIJE O IZVED. PROJ., PROJ. DOK.
Namen in cilj
Izdelava študij o izvedljivosti projektov.
Stanje projekta
V pripravi.

16039001 - Oskrba z vodo
OB110-07-0192 - REKONSTRUKCIJA VODOVODA - KS STUDENEC
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnovo hidrantnega omrežja v KS.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0193 - HIDRANTNO OMREŽJE - KS STUDENEC
Namen in cilj
Postavka predstavlja načrtovane stroške pri oskrbi z vodo v KS Studenec.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0194 - GRADBENI MATERIAL
Namen in cilj
Gradbeni material v zvezi z oskrbo z vodo v KS.
Stanje projekta
V pripravi.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB110-07-0286 - NOVOGRADNJA PLOČ. IN RAZSVETLJAVE
STUDENEC
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izgradnjo pločnikov in javne rezsvetljave v KS Studenec ter tekočem vzdrževanju
obstoječe JR.
Stanje projekta
V pripravi.
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18039005 - Drugi programi v kulturi
OB110-07-0285 - ADAPTACIJA KULTURNIH ZNAMENITOSTI
Namen in cilj
Postavka predstavlja planirana sredstva pri predstavitvi kapelice na drugo lokacijo.
Stanje projekta
V pripravi.

5007 - KS ŠENTJANŽ
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB110-09-0079 - INVESTICIJSKO VZDR. STAVBE KS ŠETNJANŽ
Namen in cilj
Tekoče vzdrževanje stavbe KS Šentjanž.
Stanje projekta
V pripravi.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-07-0202 - ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ
Namen in cilj
Asfaltacija cest - sredstva so namenjena za modernizacijo cestnih odsekov v KS Šentjanž.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0203 - GRADBENI MATERIAL
Namen in cilj
KS vsako leto namenja sredstva za vzdrževanje javnih poti.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0001 - TRG V ŠENTJANŽU - LASTNA SREDSTVA
Namen in cilj
Trg v Šentjanžu.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-11-0002 - TRG V ŠENTJANŽU
Namen in cilj
Trg v Šentjanžu.
Stanje projekta
V pripravi.
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5008 - KS TRŽIŠČE
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-07-0208 - POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS
Namen in cilj
Posodobitev javnih poti v KS predstavlja načrtovana sredstva za posodobitev JP v letu 2010 (Škovec, Malkovec,
Kaplja vas).
Stanje projekta
V pripravi.

13029004 - Cestna razsvetljava
18039005 - Drugi programi v kulturi
OB110-09-0025 - OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnovo večnamenskih dvoran v Tržišču in Telčah.
Stanje projekta
V pripravi.

5009 - KS ZABUKOVJE
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-07-0212 - VZDRŽEVANJE JP
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za vzdrževanje JP v KS.
Stanje projekta
V pripravi.
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