Številka: 410-26/2015
Datum: 19.1.2016
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE BREŽICE
ZADEVA: Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2016
Na podlagi 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) pošiljam v sprejem in
obravnavo Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2016.
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednje

SKLEPE
1. Sprejme se Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2016.
2. Sprejme se načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem in načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Brežice za leto 2016.
3. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2016.
4. Sprejme se letni program pridobivanja občinskega premičnega premoženja za leto
2016.
5. Najame se kredit v višini 2.140.405 EUR za sofinanciranje investicij predvidenih v
občinskem proračunu.

OBRAZLOŽITEV:
Predlog proračuna Občine Brežice za leto 2016 temelji na:
- izhodiščih Ministrstva za finance za pripravo Odloka proračuna za leto 2016 in novelirane Jesenske
napovedi glavnih makroekonomskih agregatov Slovenije za leti 2016 in 2017, ki jo je izdal Urad za
makroekonomske analize in razvoj (Umar, september 2015: Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2015),
- podatkih Ministrstva za finance o izračunu primerne porabe občin in prihodkov občine iz glavarine in
zneskih finančne izravnave,
- že izdanih sklepih oziroma predvidenih sklepih ministrstev o sofinanciranju posameznih programov
oziroma investicij.
Proračun je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno
leto. Cilj je predlagati takšen proračun, ki bo v okviru danih možnosti finančno vzdržen ter bo zagotavljal
izvajanje rednih zakonskih nalog in tekoče delo. V času javne razprave je bil sprejet Zakon o izvrševanju
proračunov RS 2016/17, ki je določil višino povprečnine v višini 522 EUR na prebivalca in sredstva v višini
5% primerne porabe za sofinanciranje investicij (21. in 23. člen Zakona o financiranju občin). Sredstva za
sofinanciranje investicij se po novem delijo na nepovratna sredstva v višini 360.270 EUR in povratna
sredstva v višini 540.405 EUR.
Pri pripravi planov posameznih dejavnosti je bil upoštevan obseg porabe iz prejšnjega leta, pri planiranju
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investicij pa so bile v plan prednostno uvrščene tiste, ki so se pričele v letu 2015 in za katere je predvideno
nadaljevanje v letu 2016 po načrtu razvojnih programov in tiste, za katere je predvideno sofinanciranje s
strani države in za katere bodo pridobljena evropska sredstva. V krajevnih skupnostih pa tudi prednostno
tiste, za katere je predvideno sofinanciranje.
Finančni načrti KS so sestavni del proračuna in so pripravljeni na podlagi podatkov krajevnih skupnosti.
Prihodki proračuna občine za leto 2016 so predvideni v višini 23.613.382EUR.
V skupini davčnih prihodkov so zajeti prihodki iz naslova dohodnine, davkov na premoženje ter davkov na
blago in storitve. Od skupno planiranih prihodkov znašajo prihodki občine iz dohodnine 13.205.360 EUR.
Prihodki iz dohodnine se nakazujejo v proračun občine tedensko. Ostali davčni prihodki so ocenjeni na
podlagi ocene realizacije za leto 2015.
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je planirana v višini 427.300
EUR. Sredstva se bodo namensko porabila.
Prihodki iz naslova turistične takse so planirani v višini 450.000 EUR. Prihodki iz tega naslova so namenski,
poraba pa je prikazana v obrazložitvi odhodkov.
Nedavčni prihodki so planirani v višini 4.043.367 EUR. V skupini nedavčnih prihodkov so zajeti izvirni
prihodki krajevnih skupnosti, ki znašajo skupaj s prejetimi donacijami 213.554 EUR, prihodki od najemnin
za poslovne prostore in stanovanja znašajo 298.000 EUR, prihodki od najemnin za komunalno
infrastrukturo za izvajanje gospodarskih javnih služb pa zanašajo 1.100.000 EUR.
Sredstva iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta so planirana v
višini 1.996.000 EUR in sicer jih proračun pridobi od Nuklearne elektrarne Krško na podlagi nove Uredbe o
merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih
ukrepov na območju jedrskega objekta.
Kapitalski prihodki so planirani v višini 1.050.000 EUR. Prihodki so planirani na podlagi programa prodaje
občinskega premoženja.
Transferni prihodki so planirani v višini 2.995.545 EUR. V skupini transfernih prihodkov so planirana
sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (finančna izravnava, sredstva iz naslova
financiranja pravic družinskega pomočnika….) in prejetih sredstev iz državnega proračuna ter sredstev
proračuna EU za sofinanciranje investicij.
Za sofinanciranje investicij so predvidena sredstva v višini 2.164.446 EUR. V obrazložitvi splošnega dela
proračuna je podroben prikaz teh sredstev.
Predvideni odhodki za leto 2016 znašajo skupaj z računom financiranja ter računom finančnih terjatev in
naložb 29.564.187 EUR. V skupnih odhodkih so zajeti tudi odhodki krajevnih skupnosti v skupni višini
1.026.954 EUR.
Rezultat bilance prihodkov in odhodkov je primanjkljaj v višini 5.075.805 EUR, ki se poveča za odplačilo
glavnic v višini 875.000 EUR. Ta primanjkljaj se pokrije s prodajo kapitalske naložbe v družbi KOP d.d.
Brežice v višini 750.000 EUR, najemom kredita v višini 2.140.405 EUR ter stanja na računih sestavljenega
iz sredstev KS v višini 213.400 EUR in proračunskega presežka v višini 2.847.000 EUR.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANEGA AKTA
Proračun Občine Brežice za leto 2016 je temeljni akt s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in
drugi izdatki Občine Brežice.
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Javna razprava proračuna občine Brežice za leto 2016
Občinski svet je na 9. redni seji dne 7.12.2015 po predstavitvi predloga Odloka o proračunu občine Brežice
za leto 2016 opravil splošno razpravo in sprejel sklep, da se o predlogu opravi javna razprava.
V času javne razprave je občina s strani Ministrstva za finance prejela nove podatke o izračunu primerne
porabe, zneskov dohodnine in finančne izravnave in s strani Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo na
novo izračunan delež sredstev za sofinanciranje investicij v letu 2016. Zaradi pogajanj vlade RS Slovenije
in združenji občin Slovenje o višini povprečnine leto 2016 in višini sredstev za sofinanciranje investicij,
občinam ni bil pravočasno poslan predhodni izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave.
Veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016/17, je določil povprečnino za leto 2016 v višini 522
EUR na prebivalca. Tako so se za občino Brežice prihodki iz dohodnine povečali, zmanjšala pa se je
finančna izravnava, kar pomeni, da bo občina zaradi teh sprememb prejela za 7.391 EUR manj sredstev. V
letu 2016 bo občina skladno s 56. členom ZIPRS16/17 prejela 5% primerne porabe za sofinanciranje
investicij (21. in 23. člen Zakona o financiranju občin) in sicer 2% nepovratnih sredstev ter 3% povratnih
sredstev. Nepovratni del za sofinanciranje investicij bo znašal 360.270 EUR, povratni del pa bo znašal
540.405 EUR. Povratni del se zagotavlja občinam v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem
proračunu. Občine se tako lahko za izvrševanje proračuna ( za investicije, predvidene v občinskem
proračunu) zadolžijo tudi pri državnem proračunu in ne le pri bankah ali hranilnicah in javnih skladih. Po
zagotovilih Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo in v dogovoru z Ministrstvom za finance bo stopnja
obrestne mere za povratni del pridobljenih sredstev 0%, doba odplačevanja pa predvidoma med 7 in 10 let.
Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin, prav tako
pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva, pristojnega za finance. Tako se bo
zadolžitev občine pri bankah povečala za 100.000 EUR in državnem proračunu za 540.405 EUR, glede na
predlog Odloka o proračunu za 2016.
Povečali so se prihodki v skupini domači davki na blago in storitve za 100.000 EUR, nekoliko so se
zmanjšali transferni prihodki zaradi zmanjšanja prejetih sredstev proračuna iz naslova tekočih obveznosti
državnega proračuna v višini 478.106 EUR, povečala pa so se prejeta sredstva iz državnega proračuna za
investicije v višini 225.507 EUR ter druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini
25.000 EUR. Zanemarljivo so se povečala tudi prejeta sredstva iz Evropske unije v višini 8.000 EUR.
V računu finančnih terjatev in naložb je planirana prodaja kapitalskega deleža v družbi KOP d.d. Brežice.
Zaradi sprejetega novega Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice,
sestavljata občinsko upravo dve novi organizacijski enoti, večina notranjih organizacijskih enot pa se je
preimenovala. Vsem oddelkom so se v posebnem delu proračuna na novo določile številke oziroma šifre
proračunskih uporabnikov:
-Kabinet župana 4100
-Oddelek za pravne in splošne zadeve 4200
-Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj 4300
-Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila 4400
-Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe 4500
-Oddelek za prostor 4600
-Oddelek za finance in računovodstvo 4700.
Šifre ostalih PU ostanejo enake:1000 Občinski svet, 2000 Nadzorni odbor, 3000 Župan in 5001-5020
Krajevne skupnosti .
Zaradi novega odloka so se naloge občinske uprave prerazporedile, hkrati pa je občina pristopila k novemu
številčenju proračunskih postavk, ki bodo po novem 5 mestne in se začenjajo številčiti z 00001.
Prevedbena tabela ‐ Stari proračunski uporabniki (PU), stare proračunske postavke (PP) na Nove PU, nove PP
(Izhodišče Sprejeti plan 2015)
Stari PU

Stara PP

NOV PU

NOVA PP

1000

Opis
OBČINSKI SVET

1000 2500

1000

00001

Financiranje strank

1000 2510

1000

00003

Volitve

1000 6302

1000

00002

Stroški delovanja občinskega sveta

2000

NADZORNI ODBOR

4

2000 6303

2000

00004

3000

Stroški delovanja nadzornega odbora
ŽUPAN

3000 0100

4100

00011

Usposabljanje pripadnikov CZ

3000 0101

4100

00012

Vaje civilne zaščite

3000 0103

4100

00013

Nabava sredstev in opreme

3000 0104

4100

00014

Vzdrževanje opreme CZ

3000 0105

4100

00015

Najemnina za Občinski štab za CZ

3000 0106

4100

00016

Zavarovanje pripadnikov CZ

3000 0107

4100

00017

Sofinanciranje društev

3000 0108

4100

00018

Prevozi pitne vode

3000 0110

4100

00019

3000 2610

4100

00027

Požarna taksa
Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih
organizacij

3000 2700

4100

00020

Občinska gasilska zveza

3000 2702

4100

00021

3000 2703

4100

00022

Sofinanciranje gasil. avtomobila GVC 16/25
Sredstva za zdrav. preglede, vpoklice in izobraževanje za
gasilce

3000 7497

4300

00023

Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije

3000 8000

4100

00008

Praznovanja

3000 8002

4100

00007

Snemanje sej obč. sveta in ostalih dogodkov v občini

3000 8100

4100

00005

Reprezentanca

3000 8200

3000

00032

Splošna proračunska rezervacija

3000 8201

3000

00031

Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih

3000 8300

3000

00030

Stalna proračunska rezerva

3000 8400

4100

00009

Pokroviteljstva

3000 8450

4100

00010

Zlate poroke in ostali jubileji

3000 8550

4100

00026

Obveščanje javnosti

3000 9603

4100

00024

Promocija

3000 9611

4100

00025

Poletne prireditve izven mesta Brežice

3000 9621

4100

00006

Nagrade in priznanja

3000 9627

4100

00028

Etno festivali

3000 9628

4100

00029

Državna in evropska motoristična tekmovanja
OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN
PRAVNE ZADEVE

4001 2860

4200

00033

Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkov

4001 6000

4200

00034

Plače in dodatki

4001 6100

4200

00035

Drugi osebni prejemki

4001 6200

4200

00036

Prispevki delodajalca

4001 6300

4200

00037

Izdatki za blago in storitev

4001 6355

4200

00038

ISO9001:2008

4001 6400

4400

00039

Investicijsko vzdrževanje

4001 6610

4100

00040

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev
OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI

4002 0200

4300

00093

Razlika med plačilom staršev in ceno programa

4002 0207

4300

00117

Denarna pomoč ob rojstvu otroka

4002 0300

4300

00119

Oskrbnine v zavodih

4002 0302

4300

00121

Pomoč na domu

4001

4002
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4002 0304

4300

00122

Denarne pomoči

4002 0305

4300

00043

Javna dela

4002 0306

4300

00123

Programi s področja sociale

4002 0307

4300

00124

Drugi nepredvideni stroški

4002 0315

4300

00118

Družinski pomočnik

4002 0317

4300

00120

Starejši za starejše

4002 0400

4300

00051

Urejanje spomenikov in obeležij

4002 0402

4300

00052

Ureditev spomenikov

4002 0500

4300

00048

Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl. ZZZ

4002 0510

4300

00049

Mrliško pregledna služba

4002 0520

4300

00046

Preventivna vzgoja in promocija zdravja

4002 0560

4400

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

4002 0570

4300

00047

Deratizacija

4002 0580

4300

00050

Pogrebni stroški

4002 0600

4300

00062

Sredstva za projekte in prireditve

4002 0601

4300

00053

Drugi programi s področja kulture

4002 0610

4300

00063

Nakup knjig

4002 0620

4300

00073

Delovanje OE JSKD

4002 0630

4300

00074

Programi ljubiteljske kulture

4002 0641

4300

00055

Programska sredstva

4002 0643

4300

00056

Materialni stroški Posavski muzej

4002 0680

4300

00071

Programi profesionalne kulture

4002 0690

4300

00072

Festival Brežice

4002 0730

4300

00111

Drugi programi

4002 0800

4300

00083

Programi za mlade

4002 2804

4300

00044

Letalski center Cerklje

4002 2857

4300

00112

Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem

4002 2858

4400

00113

Mednarodni center-Fakulteta za turizem

4002 3100

4300

00075

Program športa-dejavnosti izvajalcev športa

4002 3200

4300

00076

Šolska športna tekmovanja

4002 3800

4300

00077

Šport najmlajših ,plavalno opismenjevanje

4002 3900

4300

00078

Vzdrževanje športnih objektov

4002 3901

4300

00079

Obnova športnih igrišč na podeželju

4002 6001

4300

00095

Plače-dod. progr. (osnov. šole, GŠ, šport. razr.)

4002 6002

4300

00064

Sredstva za plače in drug. izdatki zaposl. Knjižnica Brežice

4002 6003

4300

00057

Sredstva za plače in drug. izdatki zaposl. Posavski muzej

4002 6005

4300

00084

Plače Mladinski center

4002 6101

4300

00096

Drugi osebni prejemki (osnov. šole, GŠ)

4002 6102

4300

00065

Drugi osebni prejemki Knjižnica Brežice

4002 6103

4300

00058

Drugi osebni prejemki Posavski muzej

4002 6105

4300

00085

Drugi osebni prejemki Mladinski center

4002 6111

4300

00097

Pokojninske premije

4002 6112

4300

00066

Pokojninske premije Knjižnica Brežice

4002 6113

4300

00059

Pokojninske premije Posavski muzej

4002 6115

4300

00086

Pokojninske premije Mladinski center

4002 6201

4300

00098

Prispevki delodajalca
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4002 6202

4300

00067

Sredstva za prispevke delodajalcev Knjižnica Brežice

4002 6203

4300

00060

Sredstva za prispevke delodajalcev Posavski muzej

4002 6205

4300

00087

Sredstva za prispevke delodajalcev Mladinski center

4002 6330

4300

00099

Materialni stroški -šole Občine Brežice

4002 6331

4300

00100

Materialni stroški-poslovanja zavodov

4002 6332

4300

00101

Materialni stroški - šole izven občine Brežice

4002 6340

4300

00068

Materialni stroški Knjižnica Brežice

4002 6362

4300

00080

Programska sredstva Zavod za šport

4002 6380

4300

00088

Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center

4002 6381

4300

00089

Programska sredstva MC

4002 6382

4300

00090

Rezervacija sredstev za programe

4002 6384

4300

00091

Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC

4002 6401

4400

00102

4002 6402

4400

00103

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ
Energetske izkaznice in energetsko knjigovodstvo objektov
JZ

4002 6506

4400

00104

OŠ Pišece

4002 6511

4400

00054

Grad Brežice-celovita obnova

4002 6512

4400

00069

Knjižnica Brežice-sanacija strehe, prostori

4002 6519

4400

00105

OŠ GLOBOKO

4002 6524

4400

00094

Vrtec Mavrica-izgradnja

4002 6533

4400

00081

Nogometni stadion-posodobitev objekta

4002 6546

4400

00082

ŠTI-Večnamenska dvorana Brežice

4002 6547

4400

00106

OŠ Artiče-dograditev

4002 6548

4400

00107

OŠ Cerklje

4002 6555

4400

00108

OŠ Dobova

4002 6557

4400

00109

OŠ Velika Dolina-energetska sanacija

4002 6558

4400

00042

Prosvetni dom Artiče

4002 6590

4400

00092

MKC Brežice-posodobitev objekta

4002 6640

4300

00070

4002 6641

4300

00061

Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme
Sredstva za nakup opreme in obnovo-Posavski muzej
Brežice

4002 6700

4300

00115

Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo

4002 6750

4300

00116

Posavska štipendijska shema

4002 6800

4300

00110

Drugi programi v OŠ

4002 6801

4300

00114

4002 9629

4300

00041

Comenius -Regio partnerstva
Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in
praznikih
OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

4003 1087

4300

00145

Ekološko kmetijstvo

4003 1110

4300

00141

Kmetijska zemljišča

4003 1121

4300

00142

Dežurne zidanice

4003 1122

4300

00143

Poraba koncesijske dajatve od lova

4003 1150

4300

00144

Promocija kmetijstva in pridelovalcev

4003 1160

4300

00146

Delovanje društev-tehnična podpora

4003 1310

4300

00147

Bizeljsko -sremiška in Podgorjanska VTC

4003 1340

4300

00148

Razvojni programi kmetij

4003 1360

4300

0404

Preživninsko varstvo kmetov

4003
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4003 1390

4300

00150

Pomoč za zapuščene živali

4003 1392

4300

00149

Regionalni razvoj podeželja

4003 1397

4300

00151

Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali

4003 1520

4500

00242

4003 1526

4400

00153

Sanacija črnih odlagališč
Ukrepi za poveč. izrabe narav. energ. potencialov in stavb v
Občini Brežice

4003 1529

4500

00243

4003 1550

4500

00244

4003 2801

4500

00139

4003 4750

4300

00215

Skupni prekrškovni organ
RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan.
dejavnosti

4003 4760

4300

00216

Podjetniški projekti-podjetniški inkubator

4003 4770

4300

00217

Sred.za vzpodb. podjetništva

4003 4775

4300

00218

Garancijska shema Posavja

4003 4821

4400

00125

Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)

4003 4860

4400

00126

Investicijski vložki v poslovne prostore

4003 6007

4300

00219

Plače-podjetništvo

4003 6008

4300

00230

Plače- turizem

4003 6107

4300

00220

Drugi osebni prejemki -podjetništvo

4003 6108

4300

00231

Drugi osebni prejemki - turizem

4003 6117

4300

00221

Dodatno pokojninsko zavarovanje-podjetništvo

4003 6118

4300

00232

Dodatno pokojninsko zavarovanje- turizem

4003 6207

4300

00222

Sredstva za prispevke delodajalcev-podjetništvo

4003 6208

4300

00233

Sredstva za prispevke delodajalcev- turizem

4003 6301

4400

00127

Materialni stroški-poslovni prostori

4003 6385

4300

00223

Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo

4003 6386

4300

00234

Materialni stroški- turizem

4003 6521

4300

00224

Investicijska oprema -podjetništvo

4003 6522

4300

00235

Investic. oprema-nakup osnov. sred. turizem

4003 7000

4500

00267

Vzdrževanje zelenih površin

4003 7010

4500

00154

Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov

4003 7020

4500

00190

Vzdrževanje in obnova semaforjev

4003 7030

4500

00203

Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave

4003 7040

4500

00204

4003 7045

4500

00155

Tokovina javne razsvetljave
Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac. premostitv.
objektov

4003 7050

4500

00156

Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje

4003 7051

4500

00157

Lokalne ceste-letno vzdrževanje

4003 7052

4500

00191

Prometna signalizacija (horizontalna, vertikalna)

4003 7070

4500

00152

Gozdne ceste

4003 7089

4500

00159

Modernizacija cest in pločnikov v KS Velika Dolina

4003 7305

4500

00206

4003 7307

4500

00160

Pločnik Bukošek
Modernizacija ,preplastitve cest in ulic v KS Zakot-BukošekTrnje

4003 7312

4500

00207

Pločnik Stara vas

4003 7320

4500

00208

Pločnik Globoko ob R3-667

4003 7324

4500

00161

Pločnik Velike Malence-Krška vas

Nabava nadomest.osnov.sred.na področ. komun. odpadkov
Taksa-finan. kom. objektov s področ. komun. odpad. v
občini
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4003 7330

4500

00205

Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice

4003 7332

4500

00271

Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi

4003 7340

4500

00253

Vodovod Križe

4003 7345

4500

00162

4003 7373

4400

00128

Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko
Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini
Brežice

4003 7374

4500

00272

Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek. dokum.

4003 7375

4500

00264

Razširitev pokopališča Brežice

4003 7376

4500

00273

Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS

4003 7378

4500

00245

Komunalne čistilne naprave v Artičah

4003 7389

4500

00163

Obnova obstoječih mostov preko Močnika

4003 7426

4500

00164

Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

4003 7430

4500

00274

Obnova vaškega središča Čatež

4003 7432

4500

00246

4003 7433

4500

00254

4003 7437

4500

00209

Nabava nadomes.osnov.sred.na področ. odpad. voda
Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju
vodovoda
Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel. postaje do žel.
prehoda

4003 7439

4500

00247

Kanalizacija Loče

4003 7441

4500

00192

Parkirišča v Trnju (Kregarjeva-Slomškova)

4003 7443

4400

00129

Ureditev prostorov za KS Bukošek

4003 7448

4500

00265

GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost

4003 7449

4400

00130

Vzdrževanje poslovnih prostorov

4003 7450

4500

00277

Komunalno opremljanje zemljišč

4003 7456

4500

00165

Pločnik Črnc

4003 7457

4500

00255

Vrtina Glogov brod

4003 7458

4400

00131

Obnova večnamenskega doma Bizeljsko

4003 7459

4500

00166

Modernizacija LC Bojsno -Brezje

4003 7460

4500

00167

Modernizacija ceste v Krški vasi

4003 7463

4500

00193

Projekt Sava-Krka bike

4003 7464

4500

00194

4003 7465

4400

00132

Parkirišče ob pokopališču Ponikva
Vzdrževanje objekta Prešernova 15.c-bivši dom
upokojencev

4003 7466

4400

00133

Investicijsko vzdrževanje na objektih v Slovenski vasi

4003 7467

4400

00268

Vodni center Brežice

4003 7468

4400

00279

Ureditve zahodne fasade mesta Brežice

4003 7469

4500

00168

Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova

4003 7470

4500

00195

Celostna prometna strategija

4003 7471

4500

00196

Parkirišča ob Jurčičevi pri OŠ Brežice

4003 7472

4500

00169

Pločnik Cerina

4003 7473

4300

00225

Podjetniška subvencija za nakup zemljišč v PC

4003 7475

4500

00248

Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice

4003 7476

4500

00170

Rekonstrukcija ceste Šutna Trebelnik

4003 7477

4400

00280

Vzpostavitev Kina Brežice

4003 7478

4500

00171

Kolesarske steze in poti

4003 7488

4400

00269

Vrbinske rekreacijske površine

4003 7489

4400

00134

Dom krajanov Kapele

4003 7490

4400

00135

Večnamenske zunanje površine v KS Velika Dolina
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4003 7491

4500

00236

Postajališče za avtodome

4003 7492

4500

00197

Ureditev avtobusnega postajališča Cundrovec

4003 7493

4500

00172

Ureditev mostu Črnc

4003 7494

4500

00173

Pločnik Trdinova ulica

4003 7495

4500

00275

Polnilnica za električna vozila

4003 7496

4400

00266

Obnova Mrliške vežice Pišece

4003 7499

4500

00256

Vodovod Pišece

4003 7500

4500

00174

Obnova Dobovske ceste

4003 7501

4500

00175

Dokončanje povezovalne ceste Dobovska -Prešernova

4003 7502

4500

00257

Vodovod Cerina

4003 7503

4500

00258

4003 7504

4500

00210

Vodovod Cirnik
Pločnik ob regionalni cesti R2 419 Grič-Odcep za Velike
Malence

4003 7505

4300

00237

4003 7620

4500

00250

Evalvacija in novelacija strategije na področju turizma
Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in analiza
pitne vode

4003 7623

4500

00259

Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje

4003 7658

4500

00211

Podvoz Dobova in pločnik

4003 7673

4500

00260

Vodovod Cerklje III. faza

4003 7681

4500

00261

Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave

4003 7682

4600

00251

4003 7683

4500

00176

Spremljanje izgradnje hidroelektrarne
Obnova cest v mestu Brežice(Šolska ulica, Černelčeva ,Ob
stadionu)

4003 7761

4500

00198

Vzpostavitev katastra

4003 7762

4500

00199

Vzdrževanje BCP in prekategorizacija cest

4003 7764

4500

00200

Ukrepi za umirjanje prometa

4003 7766

4500

00201

Urejanje AP v občini Brežice

4003 7775

4500

00177

Moderniz.in preplast. cest v KS Čatež

4003 7785

4400

00136

Obnova večnamenskega doma Jesenice na Dol.

4003 7794

4500

00178

Modernizacija LC in JP v KS Pišece

4003 7799

4500

00179

Modernizacija JP v KS Sromlje

4003 7811

4500

00276

Stroški izvedbe dok.za občin.in držav. razpise

4003 7812

4500

00262

Stroški pobir. takse za obremenj. pitne vode

4003 7816

4500

00158

Stroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2%

4003 7840

4500

00180

Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo

4003 7841

4500

00181

Interventna sanacija plazov

4003 7865

4500

00182

Moderniz.in preplast. cest v KS Šentlenart

4003 7895

4500

00183

4003 7941

4500

00278

4003 7945

4500

00263

Pločnik Mali Obrež
Sistemska ekspropr. javnega dobra, odkupi zemljišč in vrisi
objektov
Hidravl. izboljšave vodov. sistema na območju občine
Brežice

4003 7958

4500

00184

Modernizacija cest v KS Kapele

4003 7959

4500

00185

Modernizacija JP v KS Križe

4003 7967

4400

00137

Večnamenski dom Skopice

4003 7968

4500

00212

Pločnik Župelevec

4003 7971

4500

00249

Sofinancir. izgradnje malih kom. čistilnih naprav (MKČN)

4003 7973

4500

00186

Modernizacija Vinarske poti
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4003 7975

4500

00213

Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje

4003 7978

4400

00138

Obnova doma krajanov Pečice

4003 7987

4500

00187

Kolesarska steza Čatež-Terme Čatež

4003 7989

4500

00214

Pločnik v Trebežu R3-676

4003 7990

4500

00202

Avtobusno postajališče v Črešnjicah

4003 7991

4500

00270

Ureditev otroških igrišč

4003 7992

4500

00188

Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke

4003 7996

4500

00189

Obnova LC 0244272 Artiče -center Artič

4003 9430

4500

00140

SPV

4003 9600

4300

00229

Promocija-turizem

4003 9601

4300

00238

Projekti turistič. infrastrukture LTO

4003 9608

4300

00239

4003 9615

4300

00226

Programi turistič. društev in OTZ
Predstavitev in promoc. podjetniškega okolja (ind.-obrtne
cone)

4003 9617

4300

00227

Obrtno-kmetijski sejem

4003 9620

4500

00228

Urejanje obrtne cone Dobova

4003 9623

4300

00240

Oblikovanje turističnih paketov

4003 9626

4300

00241

Kulturna mreža JV Evrope
OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO
NAČRTOVANJE IN RAZVOJ

4004 4040

4200

00290

Cenitve, meritve, odškodnine

4004 4050

4200

00292

Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb.zem.in odškodnine

4004 4800

4400

00287

Vzdržev. stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje

4004 4811

4400

00293

4004 4820

4400

00288

Subvencije neprofitnih najemnin
Vpis etažne lastnine za stanovanja in ureditve energet.
izkaznic

4004 4830

4400

00286

4004 4840

4400

00289

Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije
Nakazilo kupnin Stanov.in Slov. odšk. Skladu (po Stanov.
zakonu)

4004 7424

4600

00285

Nadomeščanje olajšav iz komunal. prispevka

4004 9001

4600

00281

Strokovne podlage za prostorske akte

4004 9002

4600

00282

Izdelava novih občinskih prostorskih aktov

4004 9003

4600

00283

Občinski prostorski izvedbeni akti

4004 9004

4600

00284

Državne in občinske ureditve

4004 9007

4600

00291

Komunalna infrastruktura Brezina
OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PRORAČUN IN
FINANCE

4005 8500

4700

00294

Stroški plačilnega prometa

4005 8600

4700

00295

Razno-obresti od kreditov

4005 8900

4700

00296

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

4004

4005

5001

KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

5001 2001

5001

00299

Sredstva za delovanje KS Artiče

5001 2021

5001

00303

Sofinanciranje društev KS Artiče

5001 2121

5001

00301

Urejanje krajev KS Artiče

5001 7151

5001

00300

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče

5001 9901

5001

00302

PIP-vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

5001 9902

5001

00297

Vzdrževanje PD KS Artiče

5001 9903

5001

00298

Sredstva za Banovo domačijo
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5002

KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

5002 2002

5002

00304

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

5002 2122

5002

00306

Urejanje krajev KS Bizeljsko

5002 7152

5002

00305

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko

5002 9904

5002

00307

Vzdrževanje vodovodov KS Bizeljsko

5002 9905

5002

00308

Vzdrževanje pokop.in MV Bizeljsko

5003

KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

5003 2003

5003

00310

Sredstva za delovanje KS Brežice

5003 2023

5003

00322

5003 9971

5003

00315

5003 9972

5003

00316

Sofinanciranje društev KS Brežice
Ureditev platoja ob drevoredu na Prešernovi cesti KS
Brežice
Izgradnja pločnika od Dobovske ceste do Tovarne pohištva
KS Brežice

5003 9983

5003

00309

Krajevni praznik KS Brežice

5003 9987

5003

00317

Izgradnja parkirnih mest na Kettejevi ul. KS Brežice

5003 9988

5003

00312

Ureditev dovozne poti in parkirišč na Bizeljski cesti 14

5003 9989

5003

00319

Postavitev igral v KS Brežice

5003 9991

5003

00313

5003 9992

5003

00314

Ureditev klančin na pločnikih v Maistrovi ulici KS Brežice
Grbina z zebro na križišču Bizeljske, Cankarjeve in
Vodnikove ul. KS Brežice

5003 9993

5003

00318

Izvedba parkirišč na Vodnikovi ul. KS Brežice

5003 9994

5003

00320

Postavitev opozorilnih tabel za lastnike psov KS Brežice

5003 9995

5003

00321

Postavitev košev za pasje iztrebke KS Brežice

5003 9996

5003

00311

Skrbnik mestnih površin KS Brežice

5004

KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE

5004 2004

5004

00323

Sredstva za delovanje KS Cerklje

5004 2024

5004

00328

Sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki

5004 2124

5004

00325

Urejanje krajev KS Cerklje

5004 7154

5004

00324

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerklje

5004 9908

5004

00326

Vzdrževanje vodovodov KS Cerklje

5004 9909

5004

00327

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

5005

KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ

5005 2005

5005

00329

Sredstva za delovanje KS Čatež

5005 2025

5005

00334

Sofinanciranje društev KS Čatež ob Savi

5005 2125

5005

00332

Urejanje krajev KS Čatež

5005 7155

5005

00330

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež

5005 9976

5005

00333

Urejanje pokopališča in MV Čatež

5005 9981

5005

00331

Ureditev pločnika ob delu Zagrebške ceste KS Čatež

5006

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

5006 2006

5006

00335

Sredstva za delovanje KS Dobova

5006 2126

5006

00337

Urejanje krajev KS Dobova

5006 7156

5006

00336

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova

5006 9912

5006

00338

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

5006 9913

5006

00339

Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS Dobova

5007

KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

5007 2007

5007

00341

Sredstva za delovanje KS Globoko

5007 2027

5007

00343

Sofinanciranje društev KS Globoko
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5007 7157

5007

00342

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko

5007 9973

5007

00340

Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko

5008

KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

5008 2008

5008

00346

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

5008 2028

5008

00349

Sofinanciranje društev KS Jesenice/Dol.

5008 7158

5008

00347

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice

5008 9917

5008

00348

Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.

5008 9978

5008

00345

Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol.

5008 9990

5008

00344

Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem

5009

KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

5009 2009

5009

00351

Sredstva za delovanje KS Kapele

5009 7159

5009

00352

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele

5009 9920

5009

00353

Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele

5009 9948

5009

00350

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

5010

KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

5010 2010

5010

00354

Sredstva za delovanje KS Križe

5010 2130

5010

00356

Urejanje krajev KS Križe

5010 7160

5010

00355

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe

5011

KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

5011 2011

5011

00358

Sredstva za delovanje KS Krška vas

5011 2041

5011

00362

Sofinanciranje društev KS Krška vas

5011 2131

5011

00360

Urejanje krajev KS Krška vas

5011 7161

5011

00359

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas

5011 9924

5011

00361

Vzdrževanje pokopališča Krška vas

5011 9947

5011

00357

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas

5012

KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

5012 2012

5012

00364

Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

5012 2043

5012

00367

Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas

5012 2132

5012

00366

Urejanje krajev KS Mrzlava vas

5012 7162

5012

00365

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas

5012 9977

5012

00363

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas

5013 2013

5013

00368

Sredstva za delovanje KS Pečice

5013 7163

5013

00369

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice

5013

KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

5014

KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

5014 2014

5014

00371

Sredstva za delovanje KS Pišece

5014 2042

5014

00375

Sofinanciranje društev KS Pišece

5014 2134

5014

00373

Urejanje krajev KS Pišece

5014 7164

5014

00372

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece

5014 9928

5014

00374

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

5014 9975

5014

00370

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

5015

KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

5015 2015

5015

00377

Sredstva za delovanje KS Skopice

5015 2135

5015

00379

Urejanje krajev KS Skopice

5015 7165

5015

00378

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice

5015 9950

5015

00376

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice
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5016

KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

5016 2016

5016

00380

Sredstva za delovanje KS Sromlje

5016 2036

5016

00384

Sofinanciranje društev KS Sromlje

5016 2136

5016

00382

Urejanje krajev KS Sromlje

5016 7166

5016

00381

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje

5016 9931

5016

00383

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

5017

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

5017 2017

5017

00386

Sredstva za delovanje KS Šentlenart

5017 7167

5017

00387

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart

5017 9949

5017

00385

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart

5018

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

5018 2018

5018

00388

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

5018 2038

5018

00392

Sofinanciranje društev KS Velika Dolina

5018 7168

5018

00389

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina

5018 9933

5018

00391

Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina

5018 9934

5018

00390

Vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V. Dolina

5019

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

5019 2019

5019

00394

Sredstva za delovanje KS Velike Malence

5019 2039

5019

00398

Sofinanciranje društev KS Velike Malence

5019 2139

5019

00397

Urejanje krajev KS Velike Malence

5019 7169

5019

00395

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence

5019 9974

5019

00393

5019 9986

5019

00396

Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence
Izgradnja pločnika Tomič-Horvatič ob cesti R-419 KS Velike
Malence

5020 2020

5020

00400

Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje

5020 2040

5020

00403

Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje

5020 7170

5020

00401

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje

5020 9985

5020

00402

Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-Bukošek -Trnje

5020 9997

5020

00399

Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje

5020

KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

V času javne razprave, ki je trajala do vključno 22.12.2015 so bile na predlog Odloka o proračunu občine
Brežice podane naslednje pripombe:
PP

+

izgradnja pločnika v vasi Mali Obrež
nadaljevanje izgradnje pločnika v vasi Mostec
rešitev prometne problematike na križišču v vsi Sela - pri križu
rešitev problematike neustrezno umeščenega mostička na odvodnem kanalu v
Selah pri hišni številki 55
izvajanje projektov in izgradnja kanalizacijskega omrežja v vasi Loče, Gabrje,
Rigonce
izvedba projektov in izgradnja parkirišč pred pokopališčem v Dobovi
ureditev problematike objekta Supančičevih pred pokopališčem Dobova
povečanje sredstev namenjenih za KS Dobova
povečanje postavk 6001, 6101, 6111, 6201
Izgradnja kanalizacijskega sistema in ČN Krška vas in ostalih vasi po OP iz leta
2011 (PP 7475)
14

13.572,00

Razširitev ceste LC024061 od Gostilne Prah do pokopališča z izgradnjo parkirišča
in pločnika pri pokopališču Velike Malence (PP 7324)
Zamenjava vodovodnih cevi v ustreznem profilu za potrebe krajanov Krške vasi,
Skopic, in zagotovitev drugega (rezervnega) voda za potrebe letališča in
gospodarskega platoja Fenix, (možnost navezave na sistem občne Krško).
Nadaljevanje izgradnje vodovodnega sistema na južni strani Krke v KS Cerklje ob
Krki, Velike Malence, Mrzlava vas in Čatež ob Savi
Rekonstrukcija in asfaltiranje občinske ceste Krška vas - Boršt ob Krki (št. JP
524380)
Ureditev glavne ceste R2 419/1206 (Čatež ob Savi - Cerklje ob Krki), skupaj z
kolesarsko potjo in pločnikom ter razsvetljavo v potrebnih odsekih:
1. Avtobusne postaje (Boršt, Krška vas pri podjetju INO d.d.
2. Prehodi za pešce (pri AP Boršt, Krška vas in Velike Malence) skupaj z hitrostno
oviro, utripajočo lučjo nad prehodom, talno označbo in osvetljavo
3. Ureditev križišča pri železnem mostu preko Save in Krke za ureditev
dvosmernega prometa iz R2 419/1206 za LZ026031, skupaj s kolesarsko stezo in
pločnikom za pešce (jekleni most Krka-Sava, sanacija, dograditev pločnika in
kolesarske steze, ureditev za dvosmerni promet, križišče na kranjski strani,
ohranitev zgrajenih dostopov - stopnic do Krke in HE Brežice)
4. Ureditev krožišča (oziroma preureditev obstoječe prometne signalizacije) na
Čatežu ob Savi pri gostilni Budič na križišču cest R2 419/1206, R1 219/1242 in
LC024141
Agromelioracija in komasacija kmetijskih zemljišč v območju med nasipom HE
Brežice in AC v k.o. Krška vas in Dobovskega polja
v NRP naj se vključi izgradnja pločnika ob R2 419 Krška vas - Cerklje ob Krki, levi
odsek od domačije Volk do bencinskega servisa
v NRP se predvidi izgradnja pločnika s kolesarsko stezo in zamenjava vodovodne
cevi ob LC024031 Krška vas-Skopice
Prične naj se s postopkom, da se gradbena cesta UOB-46 DPN, PC) ob HE
Brežice in ob njem do železnega mosta na Savi postane LC ali najmanj JP
Povečanje postavke 7978 - ureditev doma krajanov
asfaltiranje JP Rušno - Šapole in JP Šapole - Kužner
Rekonstrukcija in asfaltiranje Bizeljske ceste (krožišče Trnje - stavba Občine
Brežice)
Izgradnja kanalizacijskega sistema v ulici Nad Vrbino
Ureditev pločnika in JR: Trdinova ulica - nekdanja tovarna pohištva - Marof Dobovska cesta
otroška igrala
Rekonstrukcija in asfaltiranje CBM od Trga izgnancev do Obrtne ulice/stadion

15.000,00
25.000,00

40.000,00

obnova vodovodnega omrežja Sromlje

40.000,00

sanacija in preplastitev LC Rucman vrh

30.000,00

sanacija in preplastitev LC Artiče - Volčje

40.000,00

sanacija in preplastitev LC Curnovec - Sromlje
ureditev parkirišča, zunanjosti in dostopa za invalide do volišča na stavbi KS,
Sromlje 5
Sanacija plazov na javnih cestah Javrovec, Oklukova gora, Curnovec, Sromlje
Aktivnosti in dogovor s pristojnimi državnimi institucijami za izvedbo nivojskega
križanja z železniško progo na lokaciji Brezina
Sodeluje pri izgradnji optičnih povezav v hribovskih predelih občine in poskrbi za
pokritost z mobilnimi omrežji

30.000,00
30.000,00
50.000,00

sredstva za KS naj se ohranijo iz leta 2014
nova postavka: DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE BREŽICE

50.000,00

Banova domačija
Odvodnjavanje meteornih vod na JP526521, pri hiši Čanžar

10.000,00
6.000,00

umerjanje prometa na R3-676
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avtobusne postaje (Sp. Pohanca, Trebež, Glogov Brod, Dečno selo, Zg. Obrež)označba talnih oznak na cestišču LC024681
JP št. 526342 Lipej Lapuh
izdelava projekta za razširitev ceste Trebež-Pesje-Dolenja vas - LC 024681 in
izgradnja pločnika od table Zg.Obrež do Pesjega
nadaljevanje obnove LC024472 v centru Artič - že izdelan projekt iz leta 2014
nadaljevanje sanacije in preplastitve LC 024471 Artiče - Volčje - 2. faza
sredstva za KS naj se ohranijo iz leta 2015
7307 Modernizacija, preplastitve cest in ulic v KS ZBT
7456 Pločnik Črnc
7305 Pločnik Bukošek
nova PP: Projektna dokumentacija rekonstrukcije JP 528941 (Borštnikova ulica)

34.160,00

46.400,00
19.600,00
0.000,00
50.000,00
4.000,00

Rekonstrukcija JP528941 (Borštnikova ulica)
8.000,00
nova PP: Projektna dokumentacija poizkusnega rondoja v križišču Prežihove in
Bizeljske ceste
15.000,00
nova PP: Projektna dokumentacija poizkusnega rondoja v semaforiziranem križišču
R1 220 in R1 219
15.000,00
7443 Ureditev prostorov za KS ZBT
5.000,00
nova PP: Projektna dokumentacija dovozne poti interventnim vozilom na JP 528621
(Kregarjeva ulica)
5.500,00
nova PP: Projektna dokumentacija za večnamensko pot ob DC R1 219 (od
železniškega prehoda v Bukošku do Brežice, tabla Brežice)
7785 Sanacija in ureditev večnamenskega doma Jesenice
7976 Pridobivanje dokumentacije (odkup zemljišč) in izgradnja pločnika MP
Slovenska vas in Kalin - Obrežje se ponovno uvrsti v Proračun
7976 Pridobivanje dokumentacije (odkup zemljišč) in izgradnja pločnika v naseljih
Ribnica in Podgračeno
Dokončno asfaltiranje JP525062 na odseku v Slovenski vasi (most - Filipač)
v postavki kanalizacija se predvidi izgradnja določenih odsekov sekundarne
kanalizacije v strnjenih delih naselij, ki se lahko priključijo na primarni vod in ČN
Obrežje (naselje Jesenice - Žaga, del Nove vasi, Slovenska vas)
nova PP: Zamenjava salonitnih cevi v naseljih: Jesenice, Obrežje in Nova vas
predvidijo se sredstva za gospodarsko cono Slovenska vas
7990 Avtobusno postajališče v Črešnjicah
9603 Promocija

5.000,00

7478 Kolesarske steze in poti
4760 Podjetniški projekti - podjetniški inkubator
OB009-13-0017 Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece
OB009-15-0017 Pločnik Globoko ob R3-667
visokonapetostni kabel/razdelilna postaja - Obrežje

20.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
100.000,00

dostopna cesta s krožiščem/Obelisk
kolesarska, sprehajalna in jahalna pot Čatež - Mokrice

200.000,00
300.000,00

evakuacijska pot ob nasipu
sofinanciranje naravnega/pustolovskega parka ob odvodniku v skladu s smernicami
DPN za Mokrice

100.000,00
1.000.000,00

Sanacija Morkiškega potoka
preplastitev in odvodnjavanje dovozne ceste na Mokrice
PP 9600 Promocija-turizem
PP 9601 Projekti turistične infrastrukture

50.000,00
100.000,00
20.000,00
50.000,00

Nova PP Kmetijski sejem

15.000,00

Destinacija Posavje
priprava vseh potrebnih dokumentov za izgradnjo pločnika po vasi Cundrovec in
navezava na Črnc
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30.000,00

preplastitev Čolnarske poti
pločnik skozi Črnc - od rondoja do železniške proge
sredstva za izgradnjo rekreacijskega igrišča v KS Šentlenart
Sanacija križišča v vasi Cerina
dokumentacija za ureditev vaškega središča - 2.faza
zamenjava azbestnih cevi na delu Rimske ceste, kjer bo potekala obnova vaškega
središča in kanalizacije ter prestaviti električne in telefonske vode pod zemljo
idejni načrt za pločnik ob Rimski cesti in navezavo le-tega na pločnik pri regionalni
cesti pri Dvorcah oz. krožišču na priključek AC
ureditev rondojev na priključku AC in urejanje površin ob AC in regionalni cesti
pločnik ob Topliški cesti - del pločnika je nujno potreben popravila
kolesarska steza -Terme Čatež - Čatež ob Savi
oglaševalne table in plakatiranje ter postavitev smetnjakov in druge urbane opreme
ob pločniku od Term Čatež do Čateža ter do mesta Brežice
Prilipe - sanirati plazenje zemlje na glavno cesto; zgraditi pločnik ob regionalni cesti
- dolžina 70m
Cerina - gradnja pločnika in križišča s cesto proti Dobenemu (že izdelan in sprejet
projekt), ukrepi za umiritev hitrosti na občinski cesti Cerina - Žejno; sanirati del
ceste in dostop do ekološkega otoka
Žejno - sanirati podporni zid ob občinski cesti
Sobenja vas - ob regionalni cesti urediti odvodnjavanje meteorne vode
ob občinskih cestah je potrebno poskrbeti za redno čiščenje jarkov in kanalov pod
cesto, ki so zamašeni
Pripombe, ki so prispele prepozno v zgornji tabeli niso upoštevane.
Spremembe na strani odhodkov so obrazložene po programih dejavnosti in so naslednje:
postavka)
Občinski svet
Politični sistem
Ni sprememb

(EUR)

Nadzorni odbor
Ni sprememb
Župan
Ni sprememb
Kabinet župana
Dejavnost občinske uprave
00040-nakup in vzdrževanje osnovni sredstev
Promocija občine
00024-promocija
00029-državna in evropska motoristična tekmovanja
Oddelek za pravne in splošne zadeve
Administracija občinske uprave
00037-izdatki za blago in storitve

+11.000
+7.000
+1.000

-77.500

Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in
razvoj
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
00216-podjetniški projekti-podjetniški inkubator
Promocija občine, razvoj turizma
00229-promocija-turizem
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+10.000
+6.000

00407-soorganizacija SIW
00406-razvojni projekti
Programi v kulturi
00068-materialni stroški Knjižnica Brežice
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
00100-materialni stroški-poslovanje zavodov
Visokošolsko izobraževanje
00408-drugi izobraževalni programi
Socialno varstvo
00123-programi s področja sociale

+10.000
+100.000
-5.000
-4.000
+10.000
+4.000

Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00127-materialni stroški-poslovni prostori
00128-investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov
00130-vzdrževanje poslovnih prostorov
00132-vzdrževanje objekta Prešernova 15-bivši dom upokojencev
00135-večnamenske zunanje površine v KS Velika Dolina
00138-obnova doma krajanov Pečice
00418-ureditev bivalnih enot in energetska sanacija objektov
Kultura in šport
00054-grad Brežice-celovita obnova
00081-nogometni stadion-posodobitev objekta
Izobraževanje
00103-energetske izkaznice in energetsko knjigovodstvo
00107-OŠ Cerklje
00113-mednarodni center-Fakulteta za turizem
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne
službe
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
00159-modernizacija cest in pločnikov v KS Velika Dolina
00160-modernizacija, preplastitve cest in ulic v KS Zakot-BukošekTrnje
00171-kolesarske steze in poti
00176-obnova cest v mestu Brežice
00178-modernizacija LC in JP v KS Pišece
00182-modernizacija in preplastitev cest v KS Šentlenart
00183-pločnik Mali Obrež
00184-modernizacija cest v KS Kapele
00186-modernizacija Vinarske poti
00188-obnova jeklenih mostov preko Save in Krke
00252-infrastruktura ob hidroelektrarni
00410-modernizacija LC Artiče-Volčje
00411-pločnik in parkirišče KS Bizeljsko
00194-parkirišče ob pokopališču Ponikva
00195-celostna prometna strategija
00200-ukrepi za umirjanje prometa
00409-parkirišče v Ulici pod obzidjem
00211-Podvoz Dobova in pločnik
00214-pločnik Trebež R3-676
Pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti
00228-urejanje obrtne cone Dobova
Oskrba z vodo
00253-vodovod Križe
Urejanje pokopališč
00264-razširitev pokopališča Brežice
Oddelek za prostor
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+47.017
+5.000
+20.000
-5.000
+20.000
+10.000
+1.180.000
+35.000
+10.000
+4.000
+250.000
-1.200.000

+20.000
+20.000
-50.000
+50.000
+30.000
+10.000
+10.000
+30.000
+100.000
+50.000
+55.000
+30.000
+10.000
+10.000
+6.764
-1.000
+30.000
+1.000
+45.000
+57.000
+40.000
+33.000

20

713
714
72
720
721
722
73
730
731
74
740
741

Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki

178.307
2.191.260

KAPITALSKI PRIHODKI

1.050.000

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.prem.

0
1.050.000

PREJETE DONACIJE

1.000

Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine

1.000
-

TRANSFERNI PRIHODKI

2.995.545

Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU

1.388.195
1.607.350

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
414
42
420
43

80.000
80.000
28.689.187

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

7.206.260

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH
PRISPEVKI DELODAJ.ZA SOCIAL. VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
REZERVE

1.299.355
189.700
5.227.205
130.000
360.000

TEKOČI TRANSFERJI
(410+411+412+413)

9.352.549

SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

890.000
4.809.500
821.808
2.831.241
-

INVESTICIJSKI ODHODKI

11.741.078

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

11.741.078

INVESTICIJSKI TRANSFERI

389.300

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INV.TRAN.PRAV. IN FIZIČ. OSEBAM,KI NISO PU
432 INVES. TRANSFERI PU
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362.000
27.300

III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŽEK)
(I-II)
B

-5.075.805

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

75
750
751
752

44
440
441
442

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

750.000

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije

750.000
750.000
-

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

-

DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

-

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

750.000

RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

50
500

55
550

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

2.140.405

ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje

2.140.405
2.140.405

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)

875.000

ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga

875.000
875.000

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

-3.060.400

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)

1.265.405

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

5.075.805

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

3.060.400

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni
na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinski proračunov. Podprogram je razdeljen
na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte.
(4) Sestavni deli proračuna so:

22

- načrt razvojnih programov kot obvezni sestavni del proračuna,
- kadrovski načrt kot priloga k proračunu,
- letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem kot samostojni dokument,
- načrt razpolaganja s premičnim premoženjem,
- letni program prodaje občinskega finančnega premoženja.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 –
ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 14/15 –
ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP in 96/15, v nadaljevanju; ZJF) tudi prihodki: ožjih delov lokalne
skupnosti, požarne takse, prihodki od dajatve za omejeno rabo prostora na območju jedrskega
objekta, prihodki takse za obremenjevanje vode, prihodki takse za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova komunalnega prispevka, prihodki iz naslova
turistične takse, koncesijske dajatve od iger na srečo, koncesijske dajatve od lova in
neporabljena sredstva iz preteklih let, prejetih za sofinanciranje investicij in ostalih projektov.
4. člen
(1) V letu 2016 se v proračunsko rezervo izloči 10.000 EUR prejemkov proračuna. Sredstva
proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena ZJF.
(2) O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 25.000 EUR
odloča župan, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
(3) O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski
svet s posebnim odlokom.
5. člen
(1) V proračunu občine se za leto 2016 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v
višini 350.000 EUR.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za
katere v proračunu niso bila 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.
(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
(4) Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt
neposrednega uporabnika.
6. člen
(1) Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za:
1. občinska praznovanja in prireditve,
2. reprezentanco,
3. pokroviteljstva,
4. promocijo občine,
5. nagrade in priznanja,
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6. sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij in
7. sredstva za izredne pomoči.
(2) Transferi posameznim upravičencem se delijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na
spletni strani Občine Brežice. S sredstvi iz druge točke prejšnjega odstavka razpolaga župan.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko župan za nenapovedane namene iz prve,
tretje, četrte in pete točke prvega odstavka tega člena samostojno, vendar na podlagi
objektivnih kriterijev odloča o dodelitvi sredstev subvencij, transferov in drugih oblik
sofinanciranj iz občinskega proračuna. Skupen obseg teh sredstev letno ne sme preseči 30%
proračunske postavke.
7. člen
(1) Sredstva namenjena financiranju krajevnih skupnostih se določijo na podlagi Odloka o
financiranju krajevnih skupnosti v občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13 in 79/15).
(2) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih
proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
8. člen
(1) Neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva
proračuna le za namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v
posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Sredstva občinskega proračuna se prioritetno uporabijo za namene sofinanciranja projektov,
ki bodo v skladu z zakonom odobreni na državni oziroma regijski ravni in za katere bo določeno
sofinanciranje iz občinskega proračuna.
9. člen
(1) Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila
odobrena s proračunom ter so dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede na
finančni načrt.
(2) Investicije, planirane po krajevnih skupnostih, vodi občina. Župan lahko s pooblastilom, ki ga
izda na vlogo krajevne skupnosti in na predlog strokovnih služb občinske uprave, prenese
vodenje investicije na krajevno skupnost.
(3) Izvedba investicij in investicijsko vzdrževalnih del na infrastrukturi v občini Brežice je mogoča
po pridobitvi lastništva v korist občine v primeru gradnje prometne infrastrukture in pridobitvi
pravice graditi za ostalo komunalno infrastrukturo.
10. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni predložiti županu zaključni
račun in letno poročilo o realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto do 28. februarja
tekočega leta.
11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračunskih
sredstev, so dolžni svoje finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim proračunom v roku
30 dni po sprejetju občinskega proračuna.
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12. člen
Občinska uprava izvaja pri proračunskih uporabnikih proračunski nadzor nad pravilno,
racionalno in smotrno uporabo proračunskih sredstev. Na zahtevo župana, nadzornega odbora
in občinske uprave so uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo porabe
sredstev. Če uporabniki proračuna ne ravnajo v skladu z določili odloka jim lahko župan deloma
ali začasno ustavi financiranje.
13. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev, investicijska in vzdrževalna dela v breme
proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju, za kar so
odgovorni vodje oddelkov in sicer vsak za svoje področje skladno z Odlokom o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Brežice (Uradni listi RS, št. 78/15). Za krajevne
skupnosti je odgovorna oseba predsednik krajevne skupnosti.
14. člen
(1) Župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami
zajetimi v posebnem delu proračuna in sicer do vrednosti postavke 100.000 EUR v višini do
20.000 EUR, za vrednost postavke nad 100.000 EUR pa v višini do 20% vrednosti le-te.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik samostojno
razpolaga s proračunskimi sredstvi med posameznimi konti v okviru proračunske postavke. V
okviru posamezne proračunske postavke se lahko odpirajo novi konti.
(3) Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstavka tega člena polletno poroča
občinskemu svetu.
15. člen
(1) Župan je pooblaščen, da v primeru pridobitve dodatnih namenskih sredstev za posamezni
projekt, s sklepom sredstva prerazporedi na postavko za katero so bila pridobljena ali pa se na
predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka. Hkrati se po potrebi uskladi tudi
načrt razvojnih programov.
(2) Župan je pooblaščen za spremembo vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov ob
upoštevanju določil 14. člena tega Odloka.
16. člen
(1) Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga v posameznem primeru v višini do
1.000 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi
ne unovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati, vendar v
proračunskem letu skupno največ 20.000 EUR. Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v
preteklih letih, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
(2) Pravnim osebam oziroma samostojnim podjetnikom lahko župan odpiše dolg, ko so izčrpane
vse zakonske možnosti izterjave v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo in
10/15 – popr.).
17. člen
Neposredni uporabnik lahko s pogodbami prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih le, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in če je investicija
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planirana v načrtu razvojnih programov, največ v višini do 40% vrednosti investicijskih odhodkov
in transferov v planu tekočega proračunskega leta.
18. člen
(1) Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev odgovarja župan.
(2) Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš in stanovanj v lasti Občine
Brežice ter upravljanje s poslovnimi prostori oz. objekti v lasti Občine Brežice, je odgovoren
Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila.
(3) Za nadziranje pobiranja občinskih komunalnih taks, izvajanje koncesijskih pogodb za
gospodarske javne službe, za izgradnjo, upravljanje in distribucijo zemeljskega plina na
območju občine Brežice, najem infrastrukture s področja gospodarskih javnih služb, je
odgovoren Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe.
(4) Za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, spremljanje koncesijske
dajatve od izkoriščenja naravnih virov, za izvedbo in nadzor pobiranja komunalnega prispevka,
je odgovoren Oddelek za prostor.
(5) Za koncesijsko dajatev od lova in iger na srečo ter turistično takso, je odgovoren Oddelek za
družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.
(6) Za zaračunavanje upravnih taks, je odgovoren Oddelek za pravne in splošne zadeve.
(7) Za izdajo odločbe za sredstva iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora na območju
jedrskega objekta, je odgovoren oddelek za finance in računovodstvo.
19. člen
(1) Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna občine so:
- Občinski svet,
- Nadzorni odbor,
- Župan,
- Oddelki občinske uprave in
- Krajevne skupnosti.
(2) Oddelki izvajajo naloge in pooblastila v skladu z veljavnim Odlokom o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Brežice in so odgovorni za izvedbo svojega
finančnega načrta.
(3) Krajevne skupnosti so odgovorne za izvedbo finančnega načrta krajevne skupnosti.
(4) Vsi predlagatelji finančnih načrtov iz 19. člena za svoje področje pripravijo načrt razvojnih
programov.
20. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Brežice upravlja župan, za krajevne skupnosti
pa predsednik krajevne skupnosti. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko
Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje, ob upoštevanju načela varnosti,
likvidnosti in donosnosti naložbe.
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PRORAČUN OBČINE BREŽICE ZA LETO 2016
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
SP2015
Sprejetiproračun2015
(novi PU,PP)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

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

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine
7031 Davki na premičnine

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

24.989.803,00
19.421.483,00

23.613.382,00 94,5
19.486.837,00 100,3

15.057.080,00
12.841.470,00

15.443.470,00
13.205.360,00

102,6
102,8

12.841.470,00

13.205.360,00

102,8

1.301.260,00

1.301.260,00

100,0

938.000,00

938.000,00

100,0

2.010,00

2.010,00

100,0

7032 Davki na dediščine in darila

151.000,00

151.000,00

100,0

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

210.250,00

210.250,00

100,0

914.300,00

936.800,00

102,5

50.000,00

50.000,00

100,0

864.300,00

886.800,00

102,6

50,00

50,00

100,0

50,00

50,00

100,0

4.364.403,00
1.659.300,00

4.043.367,00
1.576.300,00

92,6
95,0

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki

51.100,00

50.100,00

98,0

7102 Prihodki od obresti

25.000,00

10.000,00

40,0

1.583.200,00

1.516.200,00

95,8

704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

706 Drugi davki
7060 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7103 Prihodki od premoženja

711 Takse in pristojbine

43.000,00

30.000,00

69,8

7111 Upravne takse in pristojbine

43.000,00

30.000,00

69,8

712 Globe in druge denarne kazni

69.500,00

67.500,00

97,1

69.500,00

67.500,00

97,1

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

174.603,00

178.307,00

102,1

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

174.603,00

178.307,00

102,1

2.418.000,00

2.191.260,00

90,6

2.418.000,00

2.191.260,00

90,6

1.050.000,00
1.050.000,00

1.050.000,00
1.050.000,00

100,0
100,0

1.050.000,00

1.050.000,00

100,0

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

100,0
100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

4.167.320,00
1.791.515,00

2.995.545,00
1.388.195,00

71,9
77,5

7120 Globe in druge denarne kazni

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.731.784,00

1.306.019,00

75,4

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

35.000,00

0,00

0,0

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

24.731,00

82.176,00

332,3
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
SP2015
Sprejetiproračun2015
(novi PU,PP)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

2.375.805,00

1.607.350,00

67,7

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
iz strukturnih skladov

230.297,00

0,00

0,0

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

2.145.508,00

1.607.350,00

74,9

350.000,00
350.000,00

80.000,00
80.000,00

22,9
22,9

350.000,00

80.000,00

22,9

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
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Stran 2 od 7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
SP2015
Sprejetiproračun2015
(novi PU,PP)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

27.952.119,68

28.689.187,00 102,6

7.030.896,46
1.225.130,00

7.206.259,83
1.299.355,00

102,5
106,1

1.093.600,00

1.147.700,00

105,0

4001 Regres za letni dopust

20.200,00

37.300,00

184,7

4002 Povračila in nadomestila

93.975,00

99.000,00

105,4

2.300,00

2.300,00

100,0

4004 Sredstva za nadurno delo

10.000,00

10.000,00

100,0

4009 Drugi izdatki zaposlenim

5.055,00

3.055,00

60,4

4000 Plače in dodatki

4003 Sredstva za delovno uspešnost

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

185.950,00

189.700,00

102,0

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

98.750,00

100.700,00

102,0

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

79.200,00

81.000,00

102,3

700,00

700,00

100,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo

1.200,00

1.200,00

100,0

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

6.100,00

6.100,00

100,0

5.053.991,46

5.227.204,83

103,4

1.242.470,78

1.285.188,68

103,4

57.027,00

83.400,00

146,3

486.290,36

478.311,80

98,4

4023 Prevozni stroški in storitve

20.750,00

21.100,00

101,7

4024 Izdatki za službena potovanja

10.500,00

15.500,00

147,6

2.985.728,51

3.019.497,97

101,1

4012 Prispevek za zaposlovanje

402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Poslovne najemnine in zakupnine

4.000,00

3.500,00

87,5

25.000,00

20.000,00

80,0

222.224,81

300.706,38

135,3

155.825,00

130.000,00

83,4

155.825,00

130.000,00

83,4

410.000,00

360.000,00

87,8

400.000,00

350.000,00

87,5

10.000,00

10.000,00

100,0

9.550.110,00
960.000,00

9.352.549,00
890.000,00

97,9
92,7

4100 Subvencije javnim podjetjem

390.000,00

420.000,00

107,7

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

570.000,00

470.000,00

82,5

4027 Kazni in odškodnine
4029 Drugi operativni odhodki

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

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
4091 Proračunska rezerva

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

4.571.370,00

4.809.500,00

105,2

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

40.770,00

43.000,00

105,5

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

31.600,00

27.000,00

85,4

4.499.000,00

4.739.500,00

105,4

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

837.625,00

821.808,00

98,1

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

837.625,00

821.808,00

98,1

4119 Drugi transferi posameznikom
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
SP2015
Sprejetiproračun2015
(novi PU,PP)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

(2)
413 Drugi tekoči domači transferi
4130 Tekoči transferi občinam
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

3.181.115,00

2.831.241,00

89,0

60.000,00

60.000,00

100,0

200.000,00

250.000,00

125,0

4132 Tekoči transferi v javne sklade

1.000,00

0,00

0,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

2.920.115,00

2.491.741,00

85,3

0,00

29.500,00

---

10.997.813,22
10.997.813,22

11.741.078,17
11.741.078,17

106,8
106,8

4201 Nakup prevoznih sredstev

35.000,00

0,00

0,0

4202 Nakup opreme

73.022,63

75.100,00

102,8

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

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

76.000,00

77.600,00

102,1

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

5.409.413,39

9.587.503,73

177,2

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

4.521.377,20

1.113.709,73

24,6

205.000,00

340.700,00

166,2

41.500,00

40.000,00

96,4

636.500,00

506.464,71

79,6

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

373.300,00
362.000,00

389.300,00
362.000,00

104,3
100,0

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

62.000,00

62.000,00

100,0

300.000,00

300.000,00

100,0

11.300,00

27.300,00

241,6

11.300,00

27.300,00

241,6

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4207 Nakup nematerialnega premoženja
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali
občin

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
SP2015
Sprejetiproračun2015
(novi PU,PP)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

-2.962.316,68

-5.075.805,00 171,4

-2.831.491,68

-4.955.805,00 175,0

2.840.476,54

2.928.028,17 103,1

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

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

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) - (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR
SP2015
Sprejetiproračun2015
(novi PU,PP)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

750.000,00

750.000,00 100,0

750.000,00

750.000,00

100,0

750.000,00

750.000,00

100,0

750.000,00

750.000,00

100,0

750.000,00

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

33

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

750.000,00 100,0

Stran 6 od 7

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR
SP2015
Sprejetiproračun2015
(novi PU,PP)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

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

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

1.000.000,00

2.140.405,00 214,0

1.000.000,00
1.000.000,00

2.140.405,00
2.140.405,00

214,0
214,0

1.000.000,00

1.600.000,00

160,0

0,00

540.405,00

---

966.900,00

875.000,00

90,5

966.900,00
966.900,00

875.000,00
875.000,00

90,5
90,5

966.900,00

875.000,00

90,5

-2.179.216,68

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

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

-3.060.400,00 140,4

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

33.100,00

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

2.962.316,68

5.075.805,00 171,4

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

2.179.216,68

3.060.400,00
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1.265.405,00

---
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PRORAČUN OBČINE BREŽICE ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Brežice za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

Skupaj A. Bilanca odhodkov
1000

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

27.952.119,68

28.689.187,00 102,6

OBČINSKI SVET

130.000,00

122.000,00

93,9

01

POLITIČNI SISTEM

130.000,00

122.000,00

93,9

0101

Politični sistem

130.000,00

122.000,00

93,9

01019001 Dejavnost občinskega sveta

110.000,00

120.000,00

109,1

00001 Financiranje strank

30.000,00

30.000,00

100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

80.000,00

90.000,00

112,5

0,00
80.000,00

5.000,00
85.000,00

--106,3

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00002 Stroški delovanja občinskega sveta
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
00003 Volitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
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20.000,00

2.000,00

10,0

20.000,00

2.000,00

10,0

20.000,00

2.000,00

10,0

Stran 1 od 55

A. Bilanca odhodkov
2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000

(2)

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

NADZORNI ODBOR

11.000,00

11.000,00 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

11.000,00

11.000,00 100,0

0203

Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
00004 Stroški delovanja nadzornega odbora
4029 Drugi operativni odhodki

36

11.000,00

11.000,00

100,0

11.000,00

11.000,00

100,0

11.000,00

11.000,00

100,0

11.000,00

11.000,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
3000 - ŽUPAN

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000

(2)

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

ŽUPAN

435.000,00

380.000,00

87,4

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

435.000,00

380.000,00

87,4

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

35.000,00

30.000,00

85,7

23029001 Rezerva občine

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

25.000,00

20.000,00

80,0

00031 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih

25.000,00

20.000,00

80,0

22.000,00
3.000,00

18.000,00
2.000,00

81,8
66,7

400.000,00

350.000,00

87,5

400.000,00

350.000,00

87,5

400.000,00

350.000,00

87,5

400.000,00

350.000,00

87,5

00030 Stalna proračunska rezerva
4091 Proračunska rezerva

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 Tekoči transferi v javne zavode

2303

Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija
00032 Splošna proračunska rezervacija
4090 Splošna proračunska rezervacija
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A. Bilanca odhodkov
4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4100

(2)

KABINET ŽUPANA
01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
00005 Reprezentanca
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

704.500,00

723.283,00 102,7

30.000,00

30.000,00 100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0401

Kadrovska uprava

5.000,00

5.000,00

100,0

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

61.600,00

61.600,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

00006 Nagrade in priznanja
4119 Drugi transferi posameznikom

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
00007 Snemanje sej obč.sveta in ostalih dogodkov v občini
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
00008 Praznovanja
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4023 Prevozni stroški in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00009 Pokroviteljstva
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00010 Zlate poroke in ostali jubileji

66.600,00

66.600,00 100,0

55.600,00

55.600,00

100,0

25.000,00

25.000,00

100,0

19.300,00

19.000,00

98,5

500,00
200,00

500,00
500,00

100,0
250,0

5.000,00

5.000,00

100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

29.000,00

29.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

600,00

600,00

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

250,00

300,00

120,0

4029 Drugi operativni odhodki

350,00

300,00

85,7

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

160.000,00

171.000,00 106,9

160.000,00

171.000,00

106,9

160.000,00

171.000,00

106,9

160.000,00

171.000,00

106,9

20.000,00

20.000,00

100,0

5.000,00
0,00

5.000,00
11.000,00

100,0
---

4025 Tekoče vzdrževanje
4202 Nakup opreme

75.000,00
20.000,00

75.000,00
20.000,00

100,0
100,0

4207 Nakup nematerialnega premoženja

40.000,00

40.000,00

100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
00040 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
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A. Bilanca odhodkov
4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(2)

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
00011 Usposabljanje pripadnikov CZ

326.100,00

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

326.683,00 100,2

326.100,00

326.683,00

100,2

29.100,00

29.683,00

102,0

3.000,00

3.000,00

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.000,00

2.000,00

200,0

4029 Drugi operativni odhodki

2.000,00

1.000,00

50,0

2.500,00

2.500,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

500,00

500,00

100,0

00012 Vaje civilne zaščite
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja

00013 Nabava sredstev in opreme

16.000,00

16.000,00

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.000,00

1.000,00

100,0

4021 Posebni material in storitve
4202 Nakup opreme

6.000,00
5.000,00

6.000,00
5.000,00

100,0
100,0

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

4.000,00

4.000,00

100,0

500,00

500,00

100,0

500,00

500,00

100,0

600,00

600,00

100,0

600,00

600,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

3.500,00

4.083,00

116,7

3.500,00

4.083,00

116,7

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

297.000,00

297.000,00

100,0

62.000,00

62.000,00

100,0

62.000,00

62.000,00

100,0

189.940,00

189.940,00

100,0

189.940,00

189.940,00

100,0

25.000,00

25.000,00

100,0

25.000,00

25.000,00

100,0

20.060,00

20.060,00

100,0

20.060,00

20.060,00

100,0

00014 Vzdrževanje opreme CZ
4025 Tekoče vzdrževanje

00015 Najemnina za Občinski štab za CZ
4026 Poslovne najemnine in zakupnine

00016 Zavarovanje pripadnikov CZ
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00017 Sofinanciranje društev
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00018 Prevozi pitne vode
4023 Prevozni stroški in storitve

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
00019 Požarna taksa
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00020 Občinska gasilska zveza
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00021 Sofinanciranje gasil.avtomobila GVC 16/25
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00022 Sredstva za zdrav.preglede,vpoklice in izobraževanje za gasilce
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

28.800,00

36.000,00 125,0

28.800,00

36.000,00

14039001 Promocija občine

22.500,00

30.000,00

133,3

00024 Promocija

22.500,00

30.000,00

133,3

21.500,00

25.500,00

118,6

200,00
800,00

0,00
2.000,00

0,0
250,0

0,00

2.500,00

---

6.300,00

6.000,00

95,2

6.300,00

6.000,00

95,2

6.300,00

6.000,00

95,2

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00025 Poletne prireditve izven mesta Brežice
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

39

125,0
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A. Bilanca odhodkov
4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(2)

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
00026 Obveščanje javnosti
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1804

Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij
00027 Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18049004 Programi drugih posebnih skupin
00028 Etno festivali
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00029 Državna in evropska motoristična tekmovanja
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

40

93.000,00

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

93.000,00 100,0

68.000,00

68.000,00

100,0

68.000,00

68.000,00

100,0

68.000,00

68.000,00

100,0

68.000,00

68.000,00

100,0

25.000,00

25.000,00

100,0

13.500,00

12.500,00

92,6

13.500,00

12.500,00

92,6

13.500,00

12.500,00

92,6

11.500,00

12.500,00

108,7

8.500,00

8.500,00

100,0

8.500,00

8.500,00

100,0

3.000,00

4.000,00

133,3

3.000,00

4.000,00

133,3
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A. Bilanca odhodkov
4200 - ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4200

(2)

ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

1.905.130,00
50.000,00

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

1.895.555,00

99,5

50.000,00 100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

25.000,00
20.000,00

20.000,00
30.000,00

80,0
150,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

5.000,00

0,00

0,0

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

1.675.130,00

0603

Dejavnost občinske uprave

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00033 Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkov
4027 Kazni in odškodnine
4029 Drugi operativni odhodki

06039001 Administracija občinske uprave
00034 Plače in dodatki
4000 Plače in dodatki
4003 Sredstva za delovno uspešnost
4004 Sredstva za nadurno delo

00035 Drugi osebni prejemki

1.675.555,00 100,0

1.675.130,00

1.675.555,00

100,0

1.675.130,00

1.675.555,00

100,0

1.105.900,00

1.160.000,00

104,9

1.093.600,00

1.147.700,00

105,0

2.300,00
10.000,00

2.300,00
10.000,00

100,0
100,0

119.230,00

139.355,00

116,9

4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila

20.200,00
93.975,00

37.300,00
99.000,00

184,7
105,4

4009 Drugi izdatki zaposlenim

5.055,00

3.055,00

60,4

00036 Prispevki delodajalca

185.950,00

189.700,00

102,0

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

98.750,00

100.700,00

102,0

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje

79.200,00
700,00

81.000,00
700,00

102,3
100,0

1.200,00
6.100,00

1.200,00
6.100,00

100,0
100,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

00037 Izdatki za blago in storitev

259.550,00

182.500,00

70,3

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve

86.950,00
1.000,00

67.050,00
1.000,00

77,1
100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve

73.600,00
17.400,00

36.000,00
17.400,00

48,9
100,0

4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje

10.000,00
28.200,00

10.000,00
8.650,00

100,0
30,7

4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki

2.200,00
40.200,00

2.200,00
40.200,00

100,0
100,0

4.500,00

4.000,00

88,9

4.500,00

4.000,00

88,9

180.000,00

170.000,00

94,4

180.000,00

170.000,00

94,4

40.000,00

50.000,00

125,0

40.000,00

50.000,00

125,0

40.000,00

50.000,00

125,0

140.000,00

120.000,00

85,7

140.000,00

120.000,00

85,7

140.000,00

120.000,00

85,7

00038 ISO9001:2008
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1606

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
00290 Cenitve,meritve,odškodnine
4021 Posebni material in storitve

16069002 Nakup zemljišč
00292 Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in odškodnine
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

41
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4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4300

(2)

ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ

8.870.407,00

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

9.000,00

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
00041 Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih,dogodkih in praznikih
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 Tekoči transferi v javne zavode

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

8.802.879,00

99,2

9.000,00 100,0
9.000,00

100,0

9.000,00

9.000,00

100,0

9.000,00

9.000,00

100,0

8.000,00
1.000,00

8.000,00
1.000,00

100,0
100,0

80.000,00

00043 Javna dela

(4)=
(3) (3)/(2)

9.000,00

80.000,00

10039001 Povečanje zaposljivosti

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

80.000,00 100,0
80.000,00

100,0

80.000,00

80.000,00

100,0

80.000,00

80.000,00

100,0

10.000,00
70.000,00

10.000,00
70.000,00

100,0
100,0

176.500,00

182.625,00 103,5

141.500,00

147.625,00

104,3

19.000,00

23.625,00

124,3

5.500,00

5.225,00

95,0

5.000,00

5.000,00

100,0

500,00

225,00

45,0

2.000,00

1.900,00

95,0

2.000,00

1.900,00

95,0

4.000,00

9.000,00

225,0

4.000,00

9.000,00

225,0

7.500,00

7.500,00

100,0

7.500,00

7.500,00

100,0

122.500,00

124.000,00

101,2

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

8.000,00

15.000,00

187,5

8.000,00

15.000,00

187,5

6.000,00

0,00

0,0

6.000,00

0,00

0,0

100.000,00

100.000,00

100,0

100.000,00

100.000,00

100,0

5.500,00

6.000,00

109,1

5.500,00

6.000,00

109,1

35.000,00

35.000,00

100,0

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

35.000,00

35.000,00

100,0

00150 Pomoč za zapuščene živali

30.000,00

30.000,00

100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
00141 Kmetijska zemljišča
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

00142 Dežurne zidanice
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00143 Poraba koncesijske dajatve od lova
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00144 Promocija kmetijstva in pridelovalcev
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
00145 Ekološko kmetijstvo
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00146 Delovanje društev-tehnična podpora
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00147 Bizeljsko -sremiška in Podgorjanska VTC
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00148 Razvojni programi kmetij
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

00149 Regionalni razvoj podeželja
4133 Tekoči transferi v javne zavode

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
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00151 Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali

(2)
5.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

5.000,00

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1304

Letalski promet in infrastruktura

13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb
00044 Letalski center Cerklje
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

7.600,00

00023 Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4029 Drugi operativni odhodki

00215 RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan.dejavnosti
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00216 Podjetniški projekti-podjetniški inkubator
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00217 Sred.za vzpodb.podjetništva
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00218 Garancijska shema Posavja
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00219 Plače-podjetništvo
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00220 Drugi osebni prejemki -podjetništvo
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00221 Dodatno pokojninsko zavarovanje-podjetništvo
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00222 Sredstva za prispevke delodajalcev-podjetništvo
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00223 Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00224 Investicijska oprema -podjetništvo
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

00225 Podjetniška subvencija za nakup zemljišč v PC
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

00226 Predstavitev in promoc.podjetniškega okolja (ind.-obrtne cone)
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00227 Obrtno-kmetijski sejem
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00406 Razvojni projekti
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

44

(4)=
(3)/(2)
(3)
5.000,00 100,0
5.000,00

100,0

7.600,00 100,0

7.600,00

7.600,00

100,0

7.600,00

7.600,00

100,0

7.600,00

7.600,00

100,0

7.600,00

7.600,00

100,0

1.061.009,00

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

1.157.625,00 109,1

726.400,59

817.680,00

112,6

726.400,59

817.680,00

112,6

300.000,00

272.000,00

90,7

300.000,00
0,00

247.000,00
5.000,00

82,3
---

0,00

20.000,00

---

44.000,00

50.000,00

113,6

44.000,00

50.000,00

113,6

20.000,00

30.000,00

150,0

20.000,00

30.000,00

150,0

140.000,00

140.000,00

100,0

120.000,00

120.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

32.862,72

35.000,00

106,5

32.862,72

35.000,00

106,5

4.564,87

5.000,00

109,5

4.564,87

5.000,00

109,5

263,02

350,00

133,1

263,02

350,00

133,1

5.287,98

5.800,00

109,7

5.287,98

5.800,00

109,7

12.892,00

13.000,00

100,8

12.892,00

13.000,00

100,8

1.530,00

1.530,00

100,0

1.530,00

1.530,00

100,0

100.000,00

100.000,00

100,0

100.000,00

100.000,00

100,0

35.000,00

35.000,00

100,0

35.000,00

35.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

0,00

100.000,00

---

0,00

100.000,00

---
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
1403
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

(2)
334.608,41

14039001 Promocija občine
00229 Promocija-turizem
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00407 Soorganizacija SIW
4133 Tekoči transferi v javne zavode

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00230 Plače- turizem
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00231 Drugi osebni prejemki - turizem
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00232 Dodatno pokojninsko zavarovanje- turizem
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00233 Sredstva za prispevke delodajalcev- turizem
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00234 Materialni stroški- turizem
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00235 Investic.oprema-nakup osnov.sred. turizem
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

00237 Evalvacija in novelacija strategije na področju turizma
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00238 Projekti turistič.infrastrukture LTO
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00239 Programi turistič.društev in OTZ
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00240 Oblikovanje turističnih paketov
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00241 Kulturna mreža JV Evrope
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706

Preventivni programi zdravstvenega varstva
00046 Preventivna vzgoja in promocija zdravja
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00047 Deratizacija
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1707

Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
00048 Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl.ZZZ
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

45

(4)=
(3) (3)/(2)
339.945,00 101,6

44.000,00

60.000,00

136,4

44.000,00

50.000,00

113,6

44.000,00

50.000,00

113,6

0,00

10.000,00

---

0,00

10.000,00

---

290.608,41

279.945,00

96,3

58.046,41

60.000,00

103,4

58.046,41

60.000,00

103,4

9.215,82

10.500,00

113,9

9.215,82

10.500,00

113,9

365,39

500,00

136,8

365,39

500,00

136,8

9.335,79

10.300,00

110,3

9.335,79

10.300,00

110,3

29.000,00

29.000,00

100,0

29.000,00

29.000,00

100,0

1.770,00

1.770,00

100,0

1.770,00

1.770,00

100,0

0,00

20.000,00

---

0,00

20.000,00

---

100.000,00

100.000,00

100,0

100.000,00

100.000,00

100,0

22.875,00

22.875,00

100,0

22.875,00

22.875,00

100,0

25.000,00

25.000,00

100,0

25.000,00

25.000,00

100,0

35.000,00

0,00

0,0

35.000,00

0,00

0,0

257.000,00

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

304.500,00 118,5

24.000,00

24.500,00

102,1

24.000,00

24.500,00

102,1

19.000,00

19.000,00

100,0

16.000,00

16.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

5.000,00

5.500,00

110,0

5.000,00

5.500,00

110,0

233.000,00

280.000,00

120,2

200.000,00

250.000,00

125,0

200.000,00

250.000,00

125,0

200.000,00

250.000,00

125,0
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
17079002 Mrliško ogledna služba

00049 Mrliško pregledna služba
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
4133 Tekoči transferi v javne zavode
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

00050 Pogrebni stroški
4119 Drugi transferi posameznikom
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
00051 Urejanje spomenikov in obeležij

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(2)
33.000,00

(4)=
(3) (3)/(2)
30.000,00
90,9

25.000,00

25.000,00

100,0

25.000,00
0,00

0,00
8.000,00

0,0
---

0,00
0,00

4.000,00
13.000,00

-----

8.000,00

5.000,00

62,5

8.000,00
0,00

2.500,00
2.500,00

31,3
---

1.262.698,00

1.304.291,00 103,3

115.550,00

128.567,00

111,3

31.500,00

29.500,00

93,7

4.000,00

4.000,00

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

4.000,00

4.000,00

100,0

00052 Ureditev spomenikov

2.000,00

0,00

0,0

4025 Tekoče vzdrževanje

2.000,00

0,00

0,0

25.500,00

25.500,00

100,0

25.500,00

25.500,00

100,0

00053 Drugi programi s področja kulture
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18029002 Premična kulturna dediščina

84.050,00

99.067,00

117,9

00055 Programska sredstva

17.000,00

20.000,00

117,7

17.000,00

20.000,00

117,7

16.000,00

16.000,00

100,0

16.000,00

16.000,00

100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

00056 Materialni stroški Posavski muzej
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00057 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.Posavski muzej

35.000,00

46.000,00

131,4

4133 Tekoči transferi v javne zavode

35.000,00

46.000,00

131,4

00058 Drugi osebni prejemki Posavski muzej

3.801,00

4.400,00

115,8

3.801,00

4.400,00

115,8

249,00

167,00

67,1

249,00

167,00

67,1

7.000,00

7.500,00

107,1

4133 Tekoči transferi v javne zavode

00059 Pokojninske premije Posavski muzej
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00060 Sredstva za prispevke delodajalcev Posavski muzej
4133 Tekoči transferi v javne zavode

7.000,00

7.500,00

107,1

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

Programi v kulturi

514.748,00

518.974,00

100,8

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

392.588,00

396.814,00

101,1

2.847,00

1.500,00

52,7

2.847,00

1.500,00

52,7

36.000,00

36.000,00

100,0

36.000,00

36.000,00

100,0

216.831,00

221.339,00

102,1

216.831,00

221.339,00

102,1

00061 Sredstva za nakup opreme in obnovo-Posavski muzej Brežice
4133 Tekoči transferi v javne zavode

1803

00062 Sredstva za projekte in prireditve
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00063 Nakup knjig
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00064 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.Knjižnica Brežice
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00065 Drugi osebni prejemki Knjižnica Brežice

20.400,00

21.871,00

107,2

4133 Tekoči transferi v javne zavode

20.400,00

21.871,00

107,2

00066 Pokojninske premije Knjižnica Brežice

733,00

4.615,00

629,6

733,00

4.615,00

629,6

4133 Tekoči transferi v javne zavode
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00067 Sredstva za prispevke delodajalcev Knjižnica Brežice
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00068 Materialni stroški Knjižnica Brežice
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00070 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme
4133 Tekoči transferi v javne zavode

18039002 Umetniški programi
00071 Programi profesionalne kulture
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00072 Festival Brežice
4133 Tekoči transferi v javne zavode

18039003 Ljubiteljska kultura

(4)=
(3)/(2)
(3)
35.656,00 102,0

34.944,00

35.656,00

102,0

77.833,00

72.833,00

93,6

77.833,00

72.833,00

93,6

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

23.500,00

23.500,00

100,0

6.500,00

6.500,00

100,0

6.500,00

6.500,00

100,0

17.000,00

17.000,00

100,0

17.000,00

17.000,00

100,0

98.660,00

98.660,00

100,0

12.660,00

12.660,00

100,0

12.660,00

12.660,00

100,0

86.000,00

86.000,00

100,0

86.000,00

86.000,00

100,0

632.400,00

656.750,00

103,9

443.400,00

450.600,00

101,6

400.000,00

410.000,00

102,5

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

220.000,00

210.000,00

95,5

4133 Tekoči transferi v javne zavode

180.000,00

200.000,00

111,1

25.800,00

28.000,00

108,5

1.000,00

4.500,00

450,0

500,00
24.300,00

0,00
23.500,00

0,0
96,7

100,0

00073 Delovanje OE JSKD
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00074 Programi ljubiteljske kulture
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

(2)
34.944,00

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa

00076 Šolska športna tekmovanja
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00077 Šport najmlajših ,plavalno opismenjevanje

3.600,00

3.600,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode

3.600,00

3.600,00

100,0

00078 Vzdrževanje športnih objektov

5.000,00

5.000,00

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

2.500,00

5.000,00

200,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

2.500,00

0,00

0,0

4.000,00

4.000,00

100,0

4.000,00

4.000,00

100,0

5.000,00

0,00

0,0

5.000,00

0,00

0,0

18059002 Programi za mladino

189.000,00

206.150,00

109,1

00083 Programi za mlade

16.000,00

16.000,00

100,0

16.000,00

16.000,00

100,0

44.000,00

44.500,00

101,1

4133 Tekoči transferi v javne zavode

44.000,00

44.500,00

101,1

00085 Drugi osebni prejemki Mladinski center

00079 Obnova športnih igrišč na podeželju
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00080 Programska sredstva Zavod za šport
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00084 Plače Mladinski center

7.100,00

7.500,00

105,6

4133 Tekoči transferi v javne zavode

7.100,00

7.500,00

105,6

00086 Pokojninske premiije Mladinski center

400,00

1.150,00

287,5

400,00

1.150,00

287,5

8.100,00

7.200,00

88,9

8.100,00

7.200,00

88,9

35.000,00

35.000,00

100,0

35.000,00

35.000,00

100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

00087 Sredstva za prispevke delodajalcev Mladinski center
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00088 Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center
4133 Tekoči transferi v javne zavode
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00089 Programska sredstva MC

(2)
37.400,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode

00090 Rezervacija sredstev za programe
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00091 Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC
4133 Tekoči transferi v javne zavode

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
00093 Razlika med plačilom staršev in ceno programa
4119 Drugi transferi posameznikom
4133 Tekoči transferi v javne zavode

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
00095 Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.)
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00096 Drugi osebni prejemki(osnov.šole,GŠ)
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00097 Pokojninske premije
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00098 Prispevki delodajalca
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00099 Materialni stroški -šole Občine Brežice
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00100 Materialni stroški-poslovanja zavodov
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00101 Materialni stroški - šole izven občine Brežice
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00110 Drugi programi v OŠ
4133 Tekoči transferi v javne zavode

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
00111 Drugi programi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

1904

Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje
00112 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem
4133 Tekoči transferi v javne zavode

1905

Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih
00408 Drugi izobraževalni programi
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

48

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3)/(2)
(3)
37.400,00 100,0

37.400,00

37.400,00

100,0

40.000,00

40.000,00

100,0

40.000,00

40.000,00

100,0

1.000,00

17.400,00

---

1.000,00

17.400,00

---

4.980.300,00

4.646.538,00

93,3

3.030.000,00

3.030.000,00

100,0

3.030.000,00

3.030.000,00

100,0

3.030.000,00

3.030.000,00

100,0

2.880.000,00
150.000,00

3.030.000,00
0,00

105,2
0,0

742.300,00

769.538,00

103,7

736.300,00

763.538,00

103,7

214.000,00

234.000,00

109,4

214.000,00

234.000,00

109,4

76.000,00

83.000,00

109,2

76.000,00

83.000,00

109,2

2.000,00

5.800,00

290,0

2.000,00

5.800,00

290,0

42.000,00

43.000,00

102,4

42.000,00

43.000,00

102,4

360.000,00

360.000,00

100,0

360.000,00

360.000,00

100,0

21.000,00

17.738,00

84,5

21.000,00

17.738,00

84,5

10.500,00

11.000,00

104,8

10.500,00

11.000,00

104,8

10.800,00

9.000,00

83,3

10.800,00

9.000,00

83,3

6.000,00

6.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

440.000,00

50.000,00

11,4

440.000,00

50.000,00

11,4

440.000,00

50.000,00

11,4

440.000,00

50.000,00

11,4

27.000,00

35.000,00

129,6

0,00

10.000,00

---

0,00

10.000,00

---

0,00

10.000,00

---
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19059002 Druge oblike izobraževanja

00114 Comenius -Regio partnerstva
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1906

Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
00115 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo
4119 Drugi transferi posameznikom
4133 Tekoči transferi v javne zavode

19069003 Štipendije
00116 Posavska štipendijska shema
4133 Tekoči transferi v javne zavode

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

(2)
27.000,00

(4)=
(3) (3)/(2)
25.000,00
92,6

27.000,00

25.000,00

92,6

27.000,00

25.000,00

92,6

741.000,00

762.000,00

102,8

736.000,00

757.000,00

102,9

736.000,00

757.000,00

102,9

706.000,00
30.000,00

727.000,00
30.000,00

103,0
100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

1.036.300,00

20029001 Drugi programi v pomoč družini

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

1.110.700,00 107,2

43.000,00

43.000,00

100,0

43.000,00

43.000,00

100,0

43.000,00

43.000,00

100,0

40.770,00
2.230,00

43.000,00
0,00

105,5
0,0

993.300,00

1.067.700,00

107,5

250.000,00

250.000,00

100,0

250.000,00

250.000,00

100,0

250.000,00

250.000,00

100,0

20049003 Socialno varstvo starih

587.600,00

658.000,00

112,0

00119 Oskrbnine v zavodih

580.000,00

655.000,00

112,9

580.000,00

655.000,00

112,9

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

4.600,00

0,00

0,0

4.600,00

0,00

0,0

128.800,00

128.800,00

100,0

100.000,00

100.000,00

100,0

100.000,00

100.000,00

100,0

28.800,00

28.800,00

100,0

27.000,00

27.000,00

100,0

1.800,00

1.800,00

100,0

26.900,00

30.900,00

114,9

26.500,00

30.500,00

115,1

26.500,00

26.500,00

100,0

0,00

4.000,00

---

400,00

400,00

100,0

400,00

400,00

100,0

00117 Denarna pomoč ob rojstvu otroka
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
4133 Tekoči transferi v javne zavode

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov
00118 Družinski pomočnik
4119 Drugi transferi posameznikom

4119 Drugi transferi posameznikom

00120 Starejši za starejše
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00404 Preživninsko varstvo kmetov
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
00121 Pomoč na domu
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00122 Denarne pomoči
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
4133 Tekoči transferi v javne zavode

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
00123 Programi s področja sociale
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

00124 Drugi nepredvideni stroški
4133 Tekoči transferi v javne zavode
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4400

ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO PREMOŽENJE IN
JAVNA NAROČILA
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

(2)

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

3.835.780,00

6.417.195,00 167,3

915.853,00

1.827.768,00 199,6

915.853,00

1.827.768,00

199,6

915.853,00

1.827.768,00

199,6

360.000,00

0,00

0,0

360.000,00

0,00

0,0

150.000,00

200.000,00

133,3

150.000,00

200.000,00

133,3

00126 Investicijski vložki v poslovne prostore

5.000,00

2.000,00

40,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

5.000,00

2.000,00

40,0

00127 Materialni stroški-poslovni prostori

90.000,00

137.268,00

152,5

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

10.000,00

30.318,00

303,2

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje

49.300,00
30.700,00

77.400,00
29.350,00

157,0
95,6

0,00

200,00

---

15.000,00

10.000,00

66,7

15.000,00

10.000,00

66,7

15.000,00

15.000,00

100,0

15.000,00

15.000,00

100,0

90.000,00

86.500,00

96,1

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00042 Prosvetni dom Artiče
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00125 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

4029 Drugi operativni odhodki

00128 Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00129 Ureditev prostorov za KS Bukošek
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00130 Vzdrževanje poslovnih prostorov

0,00

200,00

---

4021 Posebni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00
40.000,00

500,00
55.000,00

--137,5

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

50.000,00

30.800,00

61,6

55.853,00

3.000,00

5,4

15.853,00

3.000,00

18,9

00131 Obnova večnamenskega doma Bizeljsko
4133 Tekoči transferi v javne zavode
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00132 Vzdrževanje objekta Prešernova 15.c-bivši dom upokojencev
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00133 Investicijsko vzdrževanje na objektih v Slovenski vasi
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00134 Dom krajanov Kapele
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00135 Večnamenske zunanje površine v KS Velika Dolina
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00136 Obnova večnamenskega doma Jesenice na Dol.
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00137 Večnamenski dom Skopice
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00138 Obnova doma krajanov Pečice
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00418 Ureditev bivalnih enot in energetska sanacija objektov
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

50

40.000,00

0,00

0,0

10.000,00

0,00

0,0

10.000,00

0,00

0,0

10.000,00

20.000,00

200,0

10.000,00

20.000,00

200,0

15.000,00

17.000,00

113,3

15.000,00

17.000,00

113,3

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

50.000,00

85.000,00

170,0

50.000,00

85.000,00

170,0

10.000,00

22.000,00

220,0

10.000,00

22.000,00

220,0

20.000,00

30.000,00

150,0

20.000,00

30.000,00

150,0

0,00

1.180.000,00

---

0,00
0,00

1.175.000,00
5.000,00

-----
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06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

(2)

12.000,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
00039 Investicijsko vzdrževanje
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
00153 Ukrepi za poveč.izrabe narav.energ.potencialov in stavb v Občini Brežice
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
00266 Obnova Mrliške vežice Pišece
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16039003 Objekti za rekreacijo
00268 Vodni center Brežice
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00269 Vrbinske rekreacijske površine

1605

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

12.000,00 100,0

12.000,00

12.000,00

100,0

12.000,00

12.000,00

100,0

12.000,00

12.000,00

100,0

12.000,00

12.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00 100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

221.000,00

655.000,00 296,4

45.000,00

480.000,00

---

15.000,00

0,00

0,0

15.000,00

0,00

0,0

15.000,00

0,00

0,0

30.000,00

480.000,00

---

30.000,00

430.000,00

---

30.000,00

350.000,00

---

0,00

80.000,00

---

---

0,00

50.000,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

0,00

10.000,00

---

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

0,00

40.000,00

---

176.000,00

175.000,00

99,4

60.000,00

60.000,00

100,0

60.000,00

60.000,00

100,0

60.000,00

60.000,00

100,0

116.000,00

115.000,00

99,1

110.000,00

110.000,00

100,0

110.000,00

110.000,00

100,0

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
00286 Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
00287 Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje
4025 Tekoče vzdrževanje

00288 Vpis etažne lastnine za stanovanja in ureditve energet.izkaznic

5.000,00

5.000,00

100,0

4021 Posebni material in storitve

3.000,00

3.000,00

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

2.000,00

2.000,00

100,0

1.000,00

0,00

0,0

1.000,00

0,00

0,0

00289 Nakazilo kupnin Stanov.in Slov.odšk.skladu(po Stanov.zakonu)
4132 Tekoči transferi v javne sklade
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17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

(2)

8.000,00

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

24.000,00 300,0

8.000,00

24.000,00

300,0

8.000,00

24.000,00

300,0

8.000,00

24.000,00

300,0

8.000,00

24.000,00

300,0

502.000,00

488.500,00

97,3

390.000,00

295.000,00

75,6

18029001 Nepremična kulturna dediščina

390.000,00

295.000,00

75,6

00054 Grad Brežice-celovita obnova

90.000,00

95.000,00

105,6

90.000,00

95.000,00

105,6

300.000,00

200.000,00

66,7

300.000,00

200.000,00

66,7

25.000,00

33.500,00

134,0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
00045 Sofinanciranje investicij v ZD
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00279 Ureditve zahodne fasade mesta Brežice
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

1803

Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
00069 Knjižnica Brežice-sanacija strehe,prostori
4025 Tekoče vzdrževanje

18039005 Drugi programi v kulturi
00280 Vzpostavitev Kina Brežice
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
00081 Nogometni stadion-posodobitev objekta
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00082 ŠTI-Večnamenska dvorana Brežice
4025 Tekoče vzdrževanje

18059002 Programi za mladino
00092 MKC Brežice-posodobitev objekta
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

20.000,00

25.000,00

125,0

20.000,00

25.000,00

125,0

20.000,00

25.000,00

125,0

5.000,00

8.500,00

170,0

5.000,00

8.500,00

170,0

5.000,00

8.500,00

170,0

87.000,00

160.000,00

183,9

80.000,00

60.000,00

75,0

50.000,00

45.000,00

90,0

42.000,00
0,00

0,00
30.000,00

0,0
---

8.000,00

15.000,00

187,5

30.000,00

15.000,00

50,0

30.000,00

15.000,00

50,0

7.000,00

100.000,00

---

7.000,00

100.000,00

---

0,00
7.000,00

100.000,00
0,00

--0,0

2.101.927,00

19029001 Vrtci
00094 Vrtec Mavrica-izgradnja
4025 Tekoče vzdrževanje
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3.334.927,00 158,7

369.927,00

354.927,00

96,0

369.927,00

354.927,00

96,0

369.927,00

354.927,00

96,0

369.927,00

354.927,00

96,0
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(2)
1.732.000,00

(4)=
(3) (3)/(2)
2.930.000,00 169,2

1.732.000,00

2.930.000,00

169,2

100.000,00

90.000,00

90,0

4025 Tekoče vzdrževanje

34.000,00

50.000,00

147,1

4029 Drugi operativni odhodki
4133 Tekoči transferi v javne zavode

1.000,00
30.000,00

0,00
40.000,00

0,0
133,3

4201 Nakup prevoznih sredstev

35.000,00

0,00

0,0

8.000,00

5.000,00

62,5

8.000,00

5.000,00

62,5

0,00

35.000,00

---

0,00

35.000,00

---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
1903
Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
00102 Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

00103 Energetske izkaznice in energetsko knjigovodstvo objektov JZ
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00105 OŠ GLOBOKO
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00107 OŠ Cerklje

1.000.000,00

2.750.000,00

275,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

840.000,00

2.730.000,00

325,0

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

160.000,00

20.000,00

12,5

474.000,00

50.000,00

10,6

444.000,00

0,00

0,0

30.000,00

50.000,00

166,7

150.000,00

0,00

0,0

140.000,00

0,00

0,0

10.000,00

0,00

0,0

0,00

50.000,00

---

0,00

50.000,00

---

0,00

50.000,00

---

0,00

50.000,00

---

00108 OŠ Dobova
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00109 OŠ Velika Dolina-energetska sanacija
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1904

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje
00113 Mednarodni center-Fakulteta za turizem
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

20

SOCIALNO VARSTVO

70.000,00

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

70.000,00

70.000,00

100,0

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

70.000,00

70.000,00

100,0

70.000,00

70.000,00

100,0

70.000,00

70.000,00

100,0

00293 Subvencije neprofitnih najemnin
4119 Drugi transferi posameznikom
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4500

ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

(2)

10.609.427,52

60.000,00

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

8.976.310,71

84,6

60.000,00 100,0

60.000,00

60.000,00

100,0

60.000,00

60.000,00

100,0

00139 Skupni prekrškovni organ

60.000,00

60.000,00

100,0

4130 Tekoči transferi občinam

60.000,00

60.000,00

100,0

06039001 Administracija občinske uprave

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

6.000,00

08029001 Prometna varnost
00140 SPV
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104

Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
00152 Gozdne ceste
4025 Tekoče vzdrževanje

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00154 Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov
4025 Tekoče vzdrževanje

00155 Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac.premostitv.objektov
4025 Tekoče vzdrževanje

00156 Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje
4025 Tekoče vzdrževanje

00157 Lokalne ceste-letno vzdrževanje
4025 Tekoče vzdrževanje

00158 Stroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2%
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
00159 Modernizacija cest in pločnikov v KS Velika Dolina
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00160 Modernizacija ,preplastitve cest in ulic v KS Zakot-Bukošek-Trnje
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00161 Pločnik Velike Malence-Krška vas
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00162 Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
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6.000,00 100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

5.500,00

5.700,00

103,6

500,00

300,00

60,0

40.000,00

40.000,00 100,0

40.000,00

40.000,00

100,0

40.000,00

40.000,00

100,0

40.000,00

40.000,00

100,0

40.000,00

40.000,00

100,0

3.999.934,00

4.339.764,71 108,5

3.999.934,00

4.339.764,71

108,5

1.315.000,00

1.315.000,00

100,0

110.000,00

110.000,00

100,0

110.000,00

110.000,00

100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

600.000,00

600.000,00

100,0

600.000,00

600.000,00

100,0

550.000,00

550.000,00

100,0

550.000,00

550.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

1.178.934,00

1.790.000,00

151,8

40.000,00

60.000,00

150,0

40.000,00

60.000,00

150,0

0,00

40.000,00

---

0,00

40.000,00

---

80.000,00

150.000,00

187,5

80.000,00

150.000,00

187,5

60.000,00

40.000,00

66,7

60.000,00

40.000,00

66,7
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00163 Obnova obstoječih mostov preko Močnika

(2)
75.000,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

00164 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00165 Pločnik Črnc
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00166 Modernizacija LC Bojsno -Brezje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00167 Modernizacija ceste v Krški vasi
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00168 Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00169 Pločnik Cerina
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00170 Rekonstrukcija ceste Šutna Trebelnik
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00171 Kolesarske steze in poti
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00172 Ureditev mostu Črnc
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00173 Pločnik Trdinova ulica
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00174 Obnova Dobovske ceste
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

00176 Obnova cest v mestu Brežice(Šolska ulica,Černelčeva ,Ob stadionu)
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00177 Moderniz.in preplast.cest v KS Čatež
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00178 Modernizacija LC in JP v KS Pišece
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00179 Modernizacija JP v KS Sromlje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00180 Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00181 Interventna sanacija plazov
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00182 Moderniz.in preplast.cest v KS Šentlenart
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00183 Pločnik Mali Obrež
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00184 Modernizacija cest v KS Kapele
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00185 Modernizacija JP v KS Križe
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00186 Modernizacija Vinarske poti
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
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PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3)/(2)
(3)
10.000,00
13,3

75.000,00
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0,00
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20.000,00

100,0
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50.000,00
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0,0
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---
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-----
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---
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8.000,00
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45.000,00

300,0

15.000,00
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0,0
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0,0
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350.000,00
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00187 Kolesarska steza Čatež-Terme Čatež

(2)
25.000,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00188 Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00189 Obnova LC 0244272 Artiče -center Artič
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00252 Infrastruktura ob hidroelektrarni
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00410 Modernizacija LC Artiče-Volčje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00411 Pločnik in parkirišče KS Bizeljsko
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13029003 Urejanje cestnega prometa
00190 Vzdrževanje in obnova semaforjev
4025 Tekoče vzdrževanje

00191 Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)
4025 Tekoče vzdrževanje

00192 Parkirišča v Trnju (Kregarjeva-Slomškova)
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00193 Projekt Sava-Krka bike
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00194 Parkirišče ob pokopališču Ponikva
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00195 Celostna prometna strategija
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3)/(2)
(3)
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10.000,00

0,00

0,0
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8.000,00

100,0
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200,0

20.000,00

30.000,00

150,0

20.000,00

30.000,00

150,0

100.000,00

76.764,71

76,8

100.000,00

76.764,71

76,8

00196 Parkirišča ob Jurčičevi pri OŠ Brežice

10.000,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

10.000,00

100.000,00

1.000,0

10.000,00

0,00

0,0

10.000,00

0,00

0,0

55.000,00

60.000,00

109,1

55.000,00

60.000,00

109,1

27,8

00197 Ureditev avtobusnega postajališča Cundrovec
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00198 Vzpostavitev katastra
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00199 Vzdrževanje BCP in prekategorizacija cest

100.000,00 1.000,0

18.000,00

5.000,00

4025 Tekoče vzdrževanje

18.000,00

5.000,00

27,8

00200 Ukrepi za umirjanje prometa

5.000,00

9.000,00

180,0

5.000,00

9.000,00

180,0

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

7.000,00

0,00

0,0

7.000,00

0,00

0,0

0,00

30.000,00

---

0,00

30.000,00

---

480.000,00

480.000,00

100,0

150.000,00

150.000,00

100,0

150.000,00

150.000,00

100,0

250.000,00

230.000,00

92,0

250.000,00

230.000,00

92,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00201 Urejanje AP v občini Brežice
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00202 Avtobusno postajališče v Črešnjicah
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00409 Parkirišče v Ulici pod obzidjem
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13029004 Cestna razsvetljava
00203 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave
4025 Tekoče vzdrževanje

00204 Tokovina javne razsvetljave
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
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A. Bilanca odhodkov
4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00205 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice

(2)
80.000,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
00206 Pločnik Bukošek
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00208 Pločnik Globoko ob R3-667
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00210 Pločnik ob regionalni cesti R2 419 Grič-Odcep za Velike Malence
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00211 Podvoz Dobova in pločnik
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

00212 Pločnik Župelevec
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

00213 Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00214 Pločnik v Trebežu R3-676
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
00228 Urejanje obrtne cone Dobova
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00236 Postajališče za avtodome
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
00242 Sanacija črnih odlagališč
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

00243 Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

00244 Taksa-finan.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin

57

(4)=
(3)/(2)
(3)
100.000,00 125,0

80.000,00

100.000,00

125,0

653.000,00

316.000,00

48,4

330.000,00

20.000,00

6,1

330.000,00

20.000,00

6,1

10.000,00

20.000,00

200,0

10.000,00

20.000,00

200,0

0,00

10.000,00

---

0,00

10.000,00

---

0,00

10.000,00

---

0,00

10.000,00

---

170.000,00

1.000,00

0,6

170.000,00

0,00

0,0

0,00

1.000,00

---

38.000,00

30.000,00

79,0

38.000,00

0,00

0,0

0,00

30.000,00

---

100.000,00

175.000,00

175,0

100.000,00

150.000,00

150,0

0,00

25.000,00

---

5.000,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

50.000,00 1.000,0

0,00

50.000,00

---

5.000,00

0,00

0,0

390.000,00

385.000,00

98,7

370.000,00

370.000,00

100,0

370.000,00

370.000,00

100,0

370.000,00

370.000,00

100,0

370.000,00
0,00

357.000,00
13.000,00

96,5
---

20.000,00

15.000,00

75,0

20.000,00

15.000,00

75,0

20.000,00

15.000,00

75,0

20.000,00

15.000,00

75,0

1.615.000,00

2.445.000,00 151,4

1.565.000,00

2.395.000,00

153,0

340.000,00

340.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

300.000,00

300.000,00

100,0

300.000,00

300.000,00

100,0
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(2)
1.225.000,00

(4)=
(3) (3)/(2)
2.055.000,00 167,8

00245 Komunalne čistilne naprave v Artičah

140.000,00

0,00

0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

140.000,00

0,00

0,0

50.000,00

40.000,00

80,0

50.000,00

40.000,00

80,0

35.000,00

0,00

0,0

35.000,00

0,00

0,0

750.000,00

1.865.000,00

248,7

750.000,00

1.830.000,00

244,0

0,00
0,00

15.000,00
20.000,00

-----

250.000,00

150.000,00

60,0

250.000,00

150.000,00

60,0

50.000,00

50.000,00

100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

4.498.493,52

1.700.546,00

37,8

4.418.493,52

1.609.546,00

36,4

3.753.647,52

927.500,00

24,7

40.000,00

40.000,00

100,0

0,00
40.000,00

40.000,00
0,00

--0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

00246 Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

00247 Kanalizacija Loče
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00248 Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00249 Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN)
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

1504

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
00250 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in analiza pitne vode
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
00253 Vodovod Križe
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00254 Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda

40.000,00

50.000,00

125,0

4025 Tekoče vzdrževanje
4202 Nakup opreme

0,00
10.000,00

50.000,00
0,00

--0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

20.000,00
10.000,00

0,00
0,00

0,0
0,0

300.000,00

250.000,00

83,3

280.000,00
20.000,00

250.000,00
0,00

89,3
0,0

0,00

20.000,00

---

0,00

20.000,00

---

---

00255 Vrtina Glogov brod
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00256 Vodovod Pišece
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00257 Vodovod Cerina

0,00

70.000,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

63.000,00

---

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

0,00

7.000,00

---

00258 Vodovod Cirnik

0,00

80.500,00

---

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

70.000,00

---

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

0,00
0,00

3.000,00
7.500,00

-----

15.000,00

62.000,00

413,3

15.000,00
0,00

55.000,00
7.000,00

366,7
---

120.000,00

120.000,00

100,0

120.000,00
0,00

110.000,00
10.000,00

91,7
---

00259 Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00260 Vodovod Cerklje III.faza
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

58

Stran 24 od 55

A. Bilanca odhodkov
4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00261 Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00262 Stroški pobir.takse za obremenj.pitne vode
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00263 Hidravl.izboljšave vodov.sistema na območju občine Brežice
4029 Drugi operativni odhodki
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

(4)=
(3)/(2)
(3)
200.000,00
80,0

250.000,00

200.000,00

80,0

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

2.968.647,52

15.000,00

0,5

0,00
2.968.647,52

15.000,00
0,00

--0,0

66.500,00

70.000,00

105,3

65.000,00

70.000,00

107,7

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

40.000,00
0,00

0,00
63.000,00

0,0
---

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

25.000,00

7.000,00

28,0

1.500,00

0,00

0,0

1.500,00

0,00

0,0

105.000,00

110.000,00

104,8

100.000,00

100.000,00

100,0

100.000,00

100.000,00

100,0

5.000,00

10.000,00

200,0

5.000,00

10.000,00

200,0

493.346,00

502.046,00

101,8

8.346,00

8.346,00

100,0

8.346,00

8.346,00

100,0

45.000,00

45.000,00

100,0

45.000,00

45.000,00

100,0

390.000,00

420.000,00

107,7

390.000,00

420.000,00

107,7

35.000,00

10.000,00

28,6

35.000,00

10.000,00

28,6

5.000,00

9.500,00

190,0

0,00
5.000,00

1.500,00
8.000,00

--160,0

10.000,00

9.200,00

92,0

7.000,00
3.000,00

7.000,00
2.200,00

100,0
73,3

80.000,00

91.000,00

113,8

80.000,00

91.000,00

113,8

20.000,00

40.000,00

200,0

0,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

--100,0

60.000,00

51.000,00

85,0

0,00
0,00

15.000,00
300,00

-----

60.000,00

35.700,00

59,5

00264 Razširitev pokopališča Brežice

00265 GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost
4207 Nakup nematerialnega premoženja

16039003 Objekti za rekreacijo
00267 Vzdrževanje zelenih površin
4025 Tekoče vzdrževanje

00270 Ureditev otroških igrišč
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

16039005 Druge komunalne dejavnosti
00271 Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00272 Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00273 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS
4100 Subvencije javnim podjetjem

00274 Obnova vaškega središča Čatež
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00275 Polnilnica za električna vozila
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00276 Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.razpise
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1606

(2)
250.000,00

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
00277 Komunalno opremljanje zemljišč
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00278 Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi zemljišč in vrisi objektov
4021 Posebni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
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4600 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4600

(2)

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

ODDELEK ZA PROSTOR

305.000,00

195.000,00

63,9

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

305.000,00

195.000,00

63,9

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

285.000,00

175.000,00

61,4

285.000,00

175.000,00

61,4

120.000,00

15.000,00

12,5

0,00
120.000,00

15.000,00
0,00

--0,0

50.000,00

30.000,00

60,0

50.000,00

30.000,00

60,0

10.000,00

60.000,00

600,0

10.000,00

60.000,00

600,0

60.000,00

40.000,00

66,7

60.000,00

40.000,00

66,7

45.000,00

30.000,00

66,7

45.000,00

30.000,00

66,7

10.000,00

10.000,00

100,0

16029003 Prostorsko načrtovanje
00251 Spremljanje izgradnje hidroelektrarne
4029 Drugi operativni odhodki
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00281 Strokovne podlage za prostorske akte
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00282 Izdelava novih občinskih prostorskih aktov
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00283 Občinski prostorski izvedbeni akti
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00284 Državne in občinske uredive
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1603

Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti
00285 Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1606

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
00291 Komunalna infrastruktura Brezina
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

60

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0
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4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4700

(2)

ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

161.002,16

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5.177,16

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
00294 Stroški plačilnega prometa
4029 Drugi operativni odhodki

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201

Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
00295 Razno-obresti od kreditov
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

61

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

139.010,28

86,3

9.010,28 174,0

5.177,16

9.010,28

174,0

5.177,16

9.010,28

174,0

5.177,16

9.010,28

174,0

5.177,16

9.010,28

174,0

155.825,00

130.000,00

83,4

155.825,00

130.000,00

83,4

155.825,00

130.000,00

83,4

155.825,00

130.000,00

83,4

155.825,00

130.000,00

83,4
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A. Bilanca odhodkov
5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5001

(2)

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

69.240,70

67.667,59

97,7

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

19.150,00

19.637,23 102,5

0403

Druge skupne administrativne službe

19.150,00

19.637,23

102,5

19.150,00

19.637,23

102,5

13.350,00

12.637,23

94,7

550,00
300,00

2.537,23
600,00

461,3
200,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje

2.200,00
1.300,00

3.200,00
1.200,00

145,5
92,3

4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

4.000,00
0,00

0,00
5.100,00

0,0
---

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00297 Vzdrževanje PD KS Artiče
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00298 Sredstva za Banovo domačijo
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

5.000,00

0,00

0,0

5.800,00

7.000,00

120,7

500,00

500,00

100,0

2.800,00
2.000,00

4.000,00
0,00

142,9
0,0

500,00

2.500,00

500,0

14.860,00

14.100,00

94,9

14.860,00

14.100,00

94,9

14.860,00

14.100,00

94,9

14.860,00

14.100,00

94,9

860,00

2.800,00

325,6

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4029 Drugi operativni odhodki

1.400,00
9.600,00

700,00
9.600,00

50,0
100,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

1.000,00
2.000,00

0,00
1.000,00

0,0
50,0

21.130,70

19.330,36

91,5

21.130,70

19.330,36

91,5

21.130,70

19.330,36

91,5

21.130,70

19.330,36

91,5

18.730,70

13.330,36

71,2

2.400,00

6.000,00

250,0

4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00299 Sredstva za delovanje KS Artiče
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00300 Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče
4025 Tekoče vzdrževanje
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

3.400,00

3.500,00 102,9

3.400,00

3.500,00

102,9

3.400,00

3.500,00

102,9

3.400,00

3.500,00

102,9

4025 Tekoče vzdrževanje

1.000,00

1.000,00

100,0

4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

2.400,00
0,00

0,00
2.500,00

0,0
---

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00301 Urejanje krajev KS Artiče
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A. Bilanca odhodkov
5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(2)

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

10.700,00

10.600,00

99,1

10.700,00

10.600,00

99,1

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

10.700,00

10.600,00

99,1

00302 PIP-vzrževanje pokopal.in MV KS Artiče

10.700,00

10.600,00

99,1

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje

1.000,00
3.700,00

600,00
2.000,00

60,0
54,1

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

6.000,00

8.000,00

133,3

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

0,00

500,00

---

1803

Programi v kulturi

0,00

500,00

---

0,00

500,00

---

0,00

500,00

---

0,00

500,00

---

18039003 Ljubiteljska kultura
00303 Sofinanciranje društev KS Artiče
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov
5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5002

(2)

KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00304 Sredstva za delovanje KS Bizeljsko
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

147.354,12

155.950,71 105,8

25.938,01

40.479,23 156,1

25.938,01

40.479,23

156,1

25.938,01

40.479,23

156,1

25.938,01

40.479,23

156,1

16.128,01

29.419,23

182,4

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje

7.150,00
0,00

7.700,00
700,00

107,7
---

4029 Drugi operativni odhodki

2.660,00

2.660,00

100,0

48.916,11

42.971,48

87,9

48.916,11

42.971,48

87,9

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00305 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

48.916,11

42.971,48

87,9

48.916,11

42.971,48

87,9

0,00
48.916,11

1.000,00
41.971,48

--85,8

2.500,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00306 Urejanje krajev KS Bizeljsko
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

2.500,00 100,0

2.500,00

2.500,00

100,0

2.500,00

2.500,00

100,0

2.500,00

2.500,00

100,0

2.500,00

2.500,00

100,0

70.000,00

70.000,00 100,0

70.000,00

70.000,00

100,0

60.000,00

60.000,00

100,0

60.000,00

60.000,00

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

6.600,00
10.500,00

8.200,00
14.350,00

124,2
136,7

4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

40.640,00
2.260,00

35.190,00
2.260,00

86,6
100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

10.000,00

10.000,00

100,0

00308 Vzdrževanje pokop.in MV Bizeljsko

00307 Vvzdrževanje vodovodov KS Bizeljsko

10.000,00

10.000,00

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4.400,00
2.090,00

3.900,00
2.790,00

88,6
133,5

4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

1.210,00
2.300,00

1.010,00
2.300,00

83,5
100,0
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A. Bilanca odhodkov
5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5003

(2)

KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
00309 Krajevni praznik KS Brežice
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

85.799,29

100.724,61 117,4

500,00

2.000,00 400,0

500,00

2.000,00

400,0

500,00

2.000,00

400,0

500,00

2.000,00

400,0

500,00

2.000,00

400,0

13.877,50

9.122,50

65,7

13.877,50

9.122,50

65,7

13.877,50

9.122,50

65,7

8.877,50

9.122,50

102,8

1.000,00

2.300,00

230,0

850,00
75,00

600,00
170,00

70,6
226,7

700,00
5.452,50

600,00
5.452,50

85,7
100,0

800,00

0,00

0,0

00311 Skrbnik mestnih površin KS Brežice

5.000,00

0,00

0,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

5.000,00

0,00

0,0

00310 Sredstva za delovanje KS Brežice
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00312 Ureditev dovozne poti in parkirišč na Bizeljski cesti 14
4025 Tekoče vzdrževanje

00313 Ureditev klančin na pločnikih v Maistrovi ulici KS Brežice
4025 Tekoče vzdrževanje

00314 Grbina z zebro na križišču Bizeljske,Cankarjeve in Vodnikove ul.KS Brežice
4025 Tekoče vzdrževanje

00405 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Brežice
4025 Tekoče vzdrževanje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
00315 Ureditev platoja ob drevoredu na Prešernovi cesti KS Brežice
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00316 Izgradnja pločnika od Dobovske ceste do Tovarne pohištva KS Brežice
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00317 Izgradnja parkirnih mest na Kettejevi ul. KS Brežice

59.521,79

62.602,11 105,2

59.521,79

62.602,11

105,2

9.542,40

62.602,11

656,0

1.942,40

0,00

0,0

1.942,40

0,00

0,0

3.600,00

0,00

0,0

3.600,00

0,00

0,0

4.000,00

0,00

0,0

4.000,00

0,00

0,0

0,00

62.602,11

---

0,00
0,00

42.602,11
20.000,00

-----

49.979,39

0,00

0,0

20.000,00

0,00

0,0

20.000,00

0,00

0,0

18.512,53

0,00

0,0

15.212,53

0,00

0,0

3.300,00

0,00

0,0

0,0

4.700,00

0,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

2.400,00

0,00

0,0

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

2.300,00

0,00

0,0

0,0

00318 Izvedba parkirišč na Vodnikovi ul. KS Brežice

6.766,86

0,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4.366,86

0,00

0,0

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

2.400,00

0,00

0,0
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A. Bilanca odhodkov
5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

9.900,00

25.000,00

16039003 Objekti za rekreacijo

8.600,00

25.000,00

290,7

8.600,00

25.000,00

290,7

8.600,00

25.000,00

290,7

1.300,00

0,00

0,0

300,00

0,00

0,0

300,00

0,00

0,0

1.000,00

0,00

0,0

1.000,00

0,00

0,0

00319 Postavitev igral v KS Brežice
4202 Nakup opreme

16039005 Druge komunalne dejavnosti
00320 Postavitev opozorilnih tabel za lastnike psov KS Brežice
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00321 Postavitev košev za pasje iztrebke KS Brežice
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00322 Sofinanciranje društev KS Brežice
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

66

9.900,00

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

2.000,00

25.000,00 252,5
252,5

2.000,00 100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5004

(2)

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE

64.358,13

70.327,61 109,3

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

10.042,13

11.550,00 115,0

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00323 Sredstva za delovanje KS Cerklje

10.042,13

11.550,00

115,0

10.042,13

11.550,00

115,0

10.042,13

11.550,00

115,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

3.278,50

4.060,00

123,8

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje

3.750,00
2.293,63

3.450,00
2.800,00

92,0
122,1

220,00
500,00

740,00
500,00

336,4
100,0

4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00324 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerklje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

28.850,00
28.850,00

33.740,86

117,0

28.850,00

33.740,86

117,0

28.850,00

33.740,86

117,0

0,00

500,00

---

28.850,00

33.240,86

115,2

1.500,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00325 Urejanje krajev KS Cerklje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
00326 Vzdrževanje vodovodov KS Cerklje

33.740,86 117,0

1.500,00 100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

21.116,00

20.686,75

98,0

21.116,00

20.686,75

98,0

9.400,00

0,00

0,0

9.400,00

0,00

0,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

7.900,00

0,00

0,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.500,00

0,00

0,0

11.716,00

20.686,75

176,6

11.716,00

20.686,75

176,6

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
00327 Vzdrževanje pokopališča Cerklje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00328 Sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

67

900,00

900,00

100,0

2.066,00
8.700,00

2.050,00
500,00

99,2
5,8

50,00
0,00

100,00
17.136,75

200,0
---

2.850,00

2.850,00 100,0

2.850,00

2.850,00

100,0

2.850,00

2.850,00

100,0

2.850,00

2.850,00

100,0

2.850,00

2.850,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(2)

68

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)
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A. Bilanca odhodkov
5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(2)

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ

46.173,40

43.334,05

93,9

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

10.692,40

8.338,66

78,0

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

10.692,40

8.338,66

78,0

5005

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00329 Sredstva za delovanje KS Čatež

10.692,40

8.338,66

78,0

10.692,40

8.338,66

78,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.439,00

1.088,66

75,7

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje

5.680,00
3.563,01

5.550,00
1.690,00

97,7
47,4

10,39

10,00

96,3

4029 Drugi operativni odhodki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

26.231,00

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00330 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež
4025 Tekoče vzdrževanje

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
00331 Ureditev pločnika ob delu Zagrebške ceste KS Čatež
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

26.231,00

30.745,39 117,2
30.745,39

117,2

22.231,00

30.745,39

138,3

22.231,00

30.745,39

138,3

22.231,00

30.745,39

138,3

4.000,00

0,00

0,0

4.000,00

0,00

0,0

4.000,00

0,00

0,0

750,00

750,00 100,0

750,00

750,00

100,0

750,00

750,00

100,0

750,00

750,00

100,0

750,00

750,00

100,0

7.500,00

3.000,00

40,0

7.500,00

3.000,00

40,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

7.500,00

3.000,00

40,0

00333 Urejanje pokopališča in MV Čatež

7.500,00

3.000,00

40,0

7.500,00

3.000,00

40,0

1.000,00

500,00

50,0

1.000,00

500,00

50,0

1.000,00

500,00

50,0

1.000,00

500,00

50,0

1.000,00

500,00

50,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00332 Urejanje krajev KS Čatež
4025 Tekoče vzdrževanje

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

4025 Tekoče vzdrževanje

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00334 Sofinanciranje društev KS Čatež ob Savi
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov
5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5006

(2)

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

84.647,98

105.578,69 124,7

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

23.257,14

28.755,00 123,6

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00335 Sredstva za delovanje KS Dobova

23.257,14

28.755,00

123,6

23.257,14

28.755,00

123,6

23.257,14

28.755,00

123,6

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4.602,14

4.770,00

103,7

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve

6.350,00
250,00

7.030,00
600,00

110,7
240,0

4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

3.450,00
3.605,00

4.200,00
4.055,00

121,7
112,5

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4202 Nakup opreme

0,00
2.000,00

800,00
1.600,00

--80,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

0,00
3.000,00

2.700,00
3.000,00

--100,0

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

25.665,84

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00336 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova
4025 Tekoče vzdrževanje

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

25.665,84

00337 Urejanje krajev KS Dobova
4025 Tekoče vzdrževanje

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
00338 Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje
4202 Nakup opreme
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804

Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin
00339 Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS Dobova
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

70

42.653,69

166,2

25.665,84

42.653,69

166,2

25.665,84

42.653,69

166,2

25.665,84

42.653,69

166,2

4.000,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

42.653,69 166,2

4.000,00 100,0

4.000,00

4.000,00

100,0

4.000,00

4.000,00

100,0

4.000,00

4.000,00

100,0

4.000,00

4.000,00

100,0

26.825,00

25.270,00

94,2

26.825,00

25.270,00

94,2

26.825,00

25.270,00

94,2

26.825,00

25.270,00

94,2

0,00
1.900,00

200,00
1.900,00

--100,0

19.000,00
3.000,00

15.170,00
5.000,00

79,8
166,7

2.925,00

3.000,00

102,6

4.900,00

4.900,00 100,0

4.900,00

4.900,00

100,0

4.900,00

4.900,00

100,0

4.900,00

4.900,00

100,0

0,00
4.900,00

4.900,00
0,00

--0,0
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A. Bilanca odhodkov
5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(2)
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PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
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A. Bilanca odhodkov
5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5007

(2)

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

61.158,35

47.908,59

78,3

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

24.168,35

4.050,00

16,8

0403

Druge skupne administrativne službe

24.168,35

4.050,00

16,8

24.168,35

4.050,00

16,8

24.168,35

4.050,00

16,8

1.000,00
1.000,00

1.000,00
3.050,00

100,0
305,0

21.168,35
1.000,00

0,00
0,00

0,0
0,0

12.890,00

12.870,00

99,8

12.890,00

12.870,00

99,8

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00340 Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje
4202 Nakup opreme

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00341 Sredstva za delovanje KS Globoko
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00342 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00343 Sofinanciranje društev KS Globoko
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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12.890,00

12.870,00

99,8

12.890,00

12.870,00

99,8

3.630,00
8.100,00

3.660,00
8.100,00

100,8
100,0

100,00
60,00

700,00
410,00

700,0
683,3

1.000,00

0,00

0,0

22.100,00

28.988,59 131,2

22.100,00

28.988,59

131,2

22.100,00

28.988,59

131,2

22.100,00

28.988,59

131,2

100,00
22.000,00

0,00
28.988,59

0,0
131,8

2.000,00

2.000,00 100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5008

(2)

KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
00344 Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00345 Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol.
4025 Tekoče vzdrževanje

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00346 Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

38.596,17

38.347,76

99,4

3.800,00

500,00

13,2

3.800,00

500,00

13,2

800,00

500,00

62,5

800,00

500,00

62,5

0,00
800,00

500,00
0,00

--0,0

3.000,00

0,00

0,0

3.000,00

0,00

0,0

3.000,00

0,00

0,0

15.596,17

15.514,14

99,5

15.596,17

15.514,14

99,5

15.596,17

15.514,14

99,5
99,5

15.596,17

15.514,14

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.200,00

1.744,20

79,3

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje

1.996,17
2.000,00

1.996,17
2.123,77

100,0
106,2

4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme

9.000,00
400,00

9.250,00
400,00

102,8
100,0

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00347 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice
4025 Tekoče vzdrževanje

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
00348 Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

8.000,00

10.633,62 132,9

8.000,00

10.633,62

8.000,00

10.633,62

132,9

8.000,00

10.633,62

132,9

8.000,00

10.633,62

132,9

10.000,00

132,9

10.500,00 105,0

10.000,00

10.500,00

105,0

10.000,00

10.500,00

105,0

10.000,00

10.500,00

105,0

0,00

200,00

---

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje

800,00
5.200,00

800,00
5.500,00

100,0
105,8

4029 Drugi operativni odhodki

4.000,00

4.000,00

100,0

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00349 Sofinanciranje društev KS Jesenice/Dol.
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

73

1.200,00

1.200,00 100,0

1.200,00

1.200,00

100,0

1.200,00

1.200,00

100,0

1.200,00

1.200,00

100,0

1.200,00

1.200,00

100,0
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v EUR
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Plan 2016-2.branje
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A. Bilanca odhodkov
5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5009

(2)

KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

48.098,23

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00350 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

60.725,70 126,3

9.083,23

6.873,62

75,7

9.083,23

6.873,62

75,7

9.083,23

6.873,62

75,7

9.083,23

6.873,62

75,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.320,00
2.025,34

1.320,00
2.025,00

100,0
100,0

4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Poslovne najemnine in zakupnine

5.587,89
150,00

3.528,62
0,00

63,2
0,0

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

10.465,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

10.465,00

10.518,00 100,5
10.518,00

100,5

10.465,00

10.518,00

100,5

10.465,00

10.518,00

100,5

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4.000,00
4.750,00

4.253,00
4.750,00

106,3
100,0

4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Poslovne najemnine in zakupnine

1.600,00
100,00

1.500,00
0,00

93,8
0,0

15,00

15,00

100,0

00351 Sredstva za delovanje KS Kapele

4029 Drugi operativni odhodki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00352 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele
4025 Tekoče vzdrževanje

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
00353 Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele

21.000,00

38.334,08 182,5

21.000,00

38.334,08

182,5

21.000,00

38.334,08

182,5

21.000,00

38.334,08

182,5

21.000,00

38.334,08

182,5

7.550,00

5.000,00

66,2

7.550,00

5.000,00

66,2

7.550,00

5.000,00

66,2

7.550,00

5.000,00

66,2

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

400,00
1.150,00

400,00
1.250,00

100,0
108,7

4025 Tekoče vzdrževanje

6.000,00

3.350,00

55,8

75
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A. Bilanca odhodkov
5010 - KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5010

(2)

KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00354 Sredstva za delovanje KS Križe
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

18.139,93

15.480,27

85,3

2.703,00

2.283,62

84,5

2.703,00

2.283,62

84,5

2.703,00

2.283,62

84,5

2.703,00

2.283,62

84,5

1.050,00

500,00

47,6

4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

27,00
870,00

0,00
870,00

0,0
100,0

4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

750,00
6,00

913,62
0,00

121,8
0,0

13.436,93

13.196,65

98,2

13.436,93

13.196,65

98,2

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13.436,93

13.196,65

98,2

00355 Zimslo in letno vzdrževanje JP v KS Križe

13.436,93

13.196,65

98,2

13.436,93

13.196,65

98,2

2.000,00

0,00

0,0

2.000,00

0,00

0,0

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

4025 Tekoče vzdrževanje

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00356 Urejanje krajev KS Križe
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

76

2.000,00

0,00

0,0

2.000,00

0,00

0,0

2.000,00

0,00

0,0
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A. Bilanca odhodkov
5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5011

(2)

KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

25.561,76

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

29.955,50 117,2

8.861,76

7.709,33

87,0

8.861,76

7.709,33

87,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

8.861,76

7.709,33

87,0

00357 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas

8.861,76

7.709,33

87,0

100,00
0,00

40,00
200,00

40,0
---

0,00
8.761,76

900,00
1.569,33

--17,9

0,00

5.000,00

---

4.400,00

2.966,00

67,4

4.400,00

2.966,00

67,4

4.400,00

2.966,00

67,4

00358 Sredstva za delovanje KS Krška vas

4.400,00

2.966,00

67,4

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

230,00

30,00

13,0

4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

100,00
1.500,00

0,00
180,00

0,0
12,0

4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

0,00
2.570,00

250,00
2.506,00

--97,5

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

3.800,00

8.700,17 229,0

3.800,00

8.700,17

229,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

3.800,00

8.700,17

229,0

00359 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas

3.800,00

8.700,17

229,0

3.800,00

8.700,17

229,0

4025 Tekoče vzdrževanje

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

5.000,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00360 Urejanje krajev KS Krška vas
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

5.000,00 100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

500,00
4.500,00

500,00
4.500,00

100,0
100,0

3.000,00

5.080,00 169,3

3.000,00

5.080,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.000,00

5.080,00

169,3

00361 Vzdrževanje pokopališča Krška vas

3.000,00

5.080,00

169,3

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

77

169,3

200,00

200,00

100,0

400,00
2.400,00

580,00
2.400,00

145,0
100,0

0,00

1.900,00

---
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A. Bilanca odhodkov
5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(2)

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00362 Sofinanciranje društev KS Krška vas
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

78

500,00

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

500,00 100,0

500,00

500,00

100,0

500,00

500,00

100,0

500,00

500,00

100,0

500,00

500,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5012

(2)

KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00363 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas
4202 Nakup opreme

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

15.976,18

18.679,70 116,9

850,00

1.000,00 117,7

850,00

1.000,00

117,7

850,00

1.000,00

117,7

850,00

1.000,00

117,7

850,00

1.000,00

117,7

1.000,00

2.500,00 250,0

1.000,00

2.500,00

250,0

1.000,00

2.500,00

250,0

1.000,00

2.500,00

250,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

380,00

500,00

131,6

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje

600,00
10,00

1.500,00
500,00

250,0
---

10,00

0,00

0,0

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00364 Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

4029 Drugi operativni odhodki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13.026,18

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00365 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas
4025 Tekoče vzdrževanje
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

13.026,18

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00366 Urejanje krajev KS Mrzlava vas
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00367 Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

79

14.279,70 109,6
14.279,70

109,6

13.026,18

14.279,70

109,6

13.026,18

14.279,70

109,6

4.121,50
8.904,68

8.869,97
5.409,73

215,2
60,8

700,00

500,00

71,4

700,00

500,00

71,4

700,00

500,00

71,4

700,00

500,00

71,4

700,00

500,00

71,4

400,00

400,00 100,0

400,00

400,00

100,0

400,00

400,00

100,0

400,00

400,00

100,0

400,00

400,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
5013 - KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5013

(2)

KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00368 Sredstva za delovanje KS Pečice
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

10.686,99

9.193,52

86,0

8.686,99

7.927,86

91,3

8.686,99

7.927,86

91,3

8.686,99

7.927,86

91,3

8.686,99

7.927,86

91,3

764,36

2.114,36

276,6

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje

1.050,00
1.090,00

1.050,00
753,50

100,0
69,1

4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme

10,00
5.772,63

10,00
4.000,00

100,0
69,3

2.000,00

1.265,66

63,3

2.000,00

1.265,66

63,3

2.000,00

1.265,66

63,3

2.000,00

1.265,66

63,3

2.000,00

1.265,66

63,3

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00369 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice
4025 Tekoče vzdrževanje

80
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A. Bilanca odhodkov
5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5014

(2)

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

72.563,40

75.287,96 103,8

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

11.200,00

11.200,00 100,0

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00370 Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

11.200,00

11.200,00

100,0

11.200,00

11.200,00

100,0

11.200,00

11.200,00

100,0

800,00
2.900,00

800,00
2.900,00

100,0
100,0

300,00
700,00

300,00
700,00

100,0
100,0

6.500,00

6.500,00

100,0

15.230,00

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00371 Sredstva za delovanje KS Pišece

15.230,00 100,0

15.230,00

15.230,00

100,0

15.230,00

15.230,00

100,0

15.230,00

15.230,00

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

7.300,00

7.300,00

100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve

3.220,00
600,00

3.220,00
600,00

100,0
100,0

4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

850,00
1.260,00

850,00
1.260,00

100,0
100,0

4202 Nakup opreme

2.000,00

2.000,00

100,0

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00372 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece
4025 Tekoče vzdrževanje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

28.133,40
28.133,40

30.857,96

109,7

28.133,40

30.857,96

109,7

28.133,40

30.857,96

109,7

28.133,40
0,00

15.857,96
15.000,00

56,4
---

1.000,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00373 Urejanje krajev KS Pišece
4025 Tekoče vzdrževanje

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
00374 Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece
4025 Tekoče vzdrževanje
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

81

30.857,96 109,7

1.000,00 100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

14.000,00

14.000,00 100,0

14.000,00

14.000,00

100,0

14.000,00

14.000,00

100,0

14.000,00

14.000,00

100,0

6.000,00
8.000,00

6.000,00
8.000,00

100,0
100,0
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A. Bilanca odhodkov
5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(2)

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00375 Sofinanciranje društev KS Pišece
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

82

3.000,00

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

3.000,00 100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

Stran 48 od 55

A. Bilanca odhodkov
5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5015

(2)

KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

11.614,01

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00376 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice
4025 Tekoče vzdrževanje

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
00377 Sredstva za delovanje KS Skopice
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00378 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice
4025 Tekoče vzdrževanje

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
00379 Urejanje krajev KS Skopice
4025 Tekoče vzdrževanje

83

12.655,18 109,0
513,00

21,4

2.400,00

513,00

21,4

2.400,00

513,00

21,4

2.400,00

513,00

21,4

2.400,00

513,00

21,4

6.185,00 146,8

4.214,01

6.185,00

146,8

4.214,01

6.185,00

146,8

4.214,01

6.185,00

146,8

500,00

1.050,00

210,0

3.104,01
10,00

3.125,00
10,00

100,7
100,0

600,00

2.000,00

333,3

4.000,00

4.957,18 123,9

4.000,00

4.957,18

123,9

4.000,00

4.957,18

123,9

4.000,00

4.957,18

123,9

4.000,00

4.957,18

123,9

1.000,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

(4)=
(3) (3)/(2)

2.400,00

4.214,01

06029001 Delovanje ožjih delov občin

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

1.000,00 100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5016

(2)

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

44.164,35

39.083,24

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

12.605,00

13.445,63 106,7

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00380 Sredstva za delovanje KS Sromlje

12.605,00

13.445,63

88,5

106,7

12.605,00

13.445,63

106,7

12.605,00

13.445,63

106,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.980,00

1.500,00

50,3

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje

3.950,00
2.170,00

4.585,63
3.000,00

116,1
138,3

4029 Drugi operativni odhodki

3.505,00

4.360,00

124,4

27.559,35

21.637,61

78,5

27.559,35

21.637,61

78,5

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00381 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje
4025 Tekoče vzdrževanje

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00382 Urejanje krajev KS Sromlje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
00383 Vzdrževanje pokopališča Sromlje
4025 Tekoče vzdrževanje

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00384 Sofinanciranje društev KS Sromlje
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

84

27.559,35

21.637,61

78,5

27.559,35

21.637,61

78,5

27.559,35

21.637,61

78,5

600,00

600,00 100,0

600,00

600,00

100,0

600,00

600,00

100,0

600,00

600,00

100,0

600,00

600,00

100,0

2.600,00

2.600,00 100,0

2.600,00

2.600,00

100,0

2.600,00

2.600,00

100,0

2.600,00

2.600,00

100,0

2.600,00

2.600,00

100,0

800,00

800,00 100,0

800,00

800,00

100,0

800,00

800,00

100,0

800,00

800,00

100,0

800,00

800,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5017

(2)

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

36.785,45

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

39.159,75 106,5

3.000,00

2.500,00

83,3

3.000,00

2.500,00

83,3

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

3.000,00

2.500,00

83,3

00385 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart

3.000,00

2.500,00

83,3

1.000,00
2.000,00

0,00
2.500,00

0,0
125,0

4025 Tekoče vzdrževanje
4202 Nakup opreme

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

9.185,45

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00386 Sredstva za delovanje KS Šentlenart

10.110,00 110,1

9.185,45

10.110,00

110,1

9.185,45

10.110,00

110,1

9.185,45

10.110,00

110,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4.400,00
2.080,00

5.200,00
2.200,00

118,2
105,8

4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

2.635,45
70,00

2.700,00
10,00

102,5
14,3

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

24.600,00

26.549,75 107,9

24.600,00

26.549,75

107,9

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

24.600,00

26.549,75

107,9

00387 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart

24.600,00

26.549,75

107,9

24.600,00

26.549,75

107,9

4025 Tekoče vzdrževanje

85

Stran 51 od 55

A. Bilanca odhodkov
5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5018

(2)

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

56.872,77

49.113,89

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

12.082,77

17.401,25 144,0

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

12.082,77

17.401,25

86,4

144,0

12.082,77

17.401,25

144,0

12.082,77

17.401,25

144,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

3.922,77

4.100,00

104,5

4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

0,00
3.850,00

100,00
5.050,00

--131,2

4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

4.300,00
10,00

6.141,25
10,00

142,8
100,0

0,00

2.000,00

---

35.590,00

22.212,64

62,4

35.590,00

22.212,64

62,4

00388 Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

4202 Nakup opreme

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

35.590,00

22.212,64

62,4

35.590,00

22.212,64

62,4

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

700,00
14.890,00

700,00
15.512,64

100,0
104,2

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

20.000,00

6.000,00

30,0

00389 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
00390 Vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V.Dolina
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

7.700,00

8.000,00 103,9

7.700,00

8.000,00

103,9

1.100,00

1.100,00

100,0

1.100,00

1.100,00

100,0

600,00
500,00

600,00
500,00

100,0
100,0

6.600,00

6.900,00

104,6

6.600,00

6.900,00

104,6

4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

0,00
1.100,00

200,00
1.200,00

--109,1

4025 Tekoče vzdrževanje

5.500,00

5.500,00

100,0

00391 Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00392 Sofinanciranje društev KS Velika Dolina
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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1.500,00

1.500,00 100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5019

(2)

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

17.243,78

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

19.682,92 114,2

4.500,00

100,00

2,2

4.500,00

100,00

2,2

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4.500,00

100,00

2,2

00393 Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence

4.500,00

100,00

2,2

4.500,00

100,00

2,2

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

3.000,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00394 Sredstva za delovanje KS Velike Malence
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00395 Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence
4025 Tekoče vzdrževanje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
00396 Izgradnja pločnika Tomič-Horvatič ob cesti R-419 KS Velike Malence
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

4.000,00 133,3

3.000,00

4.000,00

133,3

3.000,00

4.000,00

133,3

3.000,00

4.000,00

133,3

1.500,00

1.400,00

93,3

950,00
500,00

1.060,00
1.500,00

111,6
300,0

50,00

40,00

80,0

7.043,78

12.882,92 182,9

7.043,78

12.882,92

182,9

6.543,78

8.882,92

135,8

6.543,78

8.882,92

135,8

6.543,78
0,00

1.882,92
7.000,00

28,8
---

500,00

4.000,00

800,0

500,00

4.000,00

800,0

500,00

4.000,00

800,0

2.000,00

2.000,00 100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

2.000,00

2.000,00

100,0

00397 Urejanje krajev KS Velike Malence

2.000,00

2.000,00

100,0

0,00

1.000,00

---

2.000,00

1.000,00

50,0

4021 Posebni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00398 Sofinanciranje društev KS Velike Malence
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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700,00

700,00 100,0

700,00

700,00

100,0

700,00

700,00

100,0

700,00

700,00

100,0

700,00

700,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
5020 - KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5020

(2)

KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
00399 Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00400 Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje

29.838,01
2.000,00

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

28.096,77

94,2

2.000,00 100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

12.862,60

11.862,60

92,2

12.862,60

11.862,60

92,2

12.862,60

11.862,60

92,2

12.862,60

11.862,60

92,2

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.590,00

2.150,00

135,2

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje

558,84
1.600,00

1.100,00
500,00

196,8
31,3

4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme

8.113,76
1.000,00

8.112,60
0,00

100,0
0,0

12.875,41

12.134,17

94,2

12.875,41

12.134,17

94,2

12.875,41

12.134,17

94,2

12.875,41

12.134,17

94,2

2.875,41

5.567,19

193,6

10.000,00

6.566,98

65,7

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00401 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje
4025 Tekoče vzdrževanje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo
00402 Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-Bukošek -Trnje
4202 Nakup opreme

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00403 Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

88

1.600,00

1.600,00 100,0

1.600,00

1.600,00

100,0

1.600,00

1.600,00

100,0

1.600,00

1.600,00

100,0

1.600,00

1.600,00

100,0

500,00

500,00 100,0

500,00

500,00

100,0

500,00

500,00

100,0

500,00

500,00

100,0

500,00

500,00

100,0
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C. Račun financiranja
4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR
SP2015
Sprejeti plan 2015
(novi PU,PP)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(2)

PLAN2016 Indeks
Plan 2016-2.branje

(4)=
(3) (3)/(2)

Skupaj C. Račun financiranja

966.900,00

875.000,00

90,5

4700

ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

966.900,00

875.000,00

90,5

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

966.900,00

875.000,00

90,5

2201

Servisiranje javnega dolga

966.900,00

875.000,00

90,5

966.900,00

875.000,00

90,5

966.900,00

875.000,00

90,5

966.900,00

875.000,00

90,5

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
00296 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

89
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Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

PLAN 2016

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
4100 KABINET ŽUPANA
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

v EUR
Naziv

(1)
4100

Obdobje
(2)

do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

KABINET ŽUPANA

487.430,79

131.000,00

131.000,00

62.000,00

0,00

0,00

811.430,79

LOKALNA SAMOUPRAVA

324.416,79

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

444.416,79

0603

Dejavnost občinske uprave

324.416,79

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

444.416,79

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

324.416,79

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

444.416,79

OB009-10-0120

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

324.416,79

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

444.416,79

Lastna proračunska sredstva

324.416,79

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

444.416,79

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

324.416,79

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

444.416,79

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

163.014,00

71.000,00

71.000,00

62.000,00

0,00

0,00

367.014,00

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

163.014,00

71.000,00

71.000,00

62.000,00

0,00

0,00

367.014,00

07039001

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

46.319,00

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

64.319,00

OB009-10-0123

Oprema in OS za CZ

06

PV-LS
00040
07

PV-LS
00013

46.319,00

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

64.319,00

Lastna proračunska sredstva

46.319,00

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

64.319,00

Nabava sredstev in opreme

46.319,00

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

64.319,00

116.695,00

62.000,00

62.000,00

62.000,00

0,00

0,00

302.695,00

116.695,00

62.000,00

62.000,00

62.000,00

0,00

0,00

302.695,00

Transfer iz državnega proračuna

116.695,00

62.000,00

62.000,00

62.000,00

0,00

0,00

302.695,00

Požarna taksa

116.695,00

62.000,00

62.000,00

62.000,00

0,00

0,00

302.695,00

07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB009-14-0005

Požarna taksa-inv.transfer Gasilski zvezi Brežice

PV-TDP
00019

01.01.2010 - 31.12.2017

01.01.2010 - 31.12.2017

01.01.2014 - 31.12.2018

90

Stran 1

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
4200 ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

Naziv

(1)
4200

v EUR
Obdobje
(2)

do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

950.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

1.190.000,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

950.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

1.190.000,00

1606

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

950.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

1.190.000,00

16069002

Nakup zemljišč

950.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

1.190.000,00

OB009-10-0101

Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč20

16

PV-LS
00292

950.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

1.190.000,00

Lastna proračunska sredstva

01.01.2011 - 31.12.2017

950.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

1.190.000,00

Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in odškodnine

950.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

1.190.000,00
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Stran 2

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
4300 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

Naziv

(1)

Obdobje
(2)

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ

4300

v EUR
do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.417.934,87

323.300,00

273.300,00

221.770,00

221.770,00

221.770,00

2.679.844,87

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

561.451,88

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.061.451,88

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

561.451,88

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.061.451,88

11029002

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

561.451,88

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.061.451,88

OB009-10-0084

Razvojni programi kmetij

561.451,88

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.061.451,88

561.451,88

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.061.451,88

11

PV-LS
00148
14

01.01.2010 - 31.12.2020

Lastna proračunska sredstva
Razvojni programi kmetij

561.451,88

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.061.451,88

GOSPODARSTVO

856.482,99

223.300,00

173.300,00

121.770,00

121.770,00

121.770,00

1.618.392,99

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

847.632,99

221.530,00

171.530,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

1.600.692,99

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

847.632,99

221.530,00

171.530,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

1.600.692,99

OB009-10-0085

Investicijska oprema - podjetništvo

7.650,00

1.530,00

1.530,00

0,00

0,00

0,00

10.710,00

Lastna proračunska sredstva

7.650,00

1.530,00

1.530,00

0,00

0,00

0,00

10.710,00

Investicijska oprema -podjetništvo

7.650,00

1.530,00

1.530,00

0,00

0,00

0,00

10.710,00

739.982,99

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

1.339.982,99

Lastna proračunska sredstva

739.982,99

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

1.339.982,99

Sred.za vzpodb.podjetništva

739.982,99

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

1.339.982,99

PV-LS
00224
OB009-10-0089
PV-LS
00217
OB009-15-0001
PV-LS
00225

Sredstva za vzpodbujanje podjetništva

Podjetniška subv.za nakup zemljišč v PC057

01.01.2010 - 31.12.2020

01.01.2010 - 31.12.2020

100.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

Lastna proračunska sredstva

01.01.2015 - 31.12.2017

100.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

Podjetniška subvencija za nakup zemljišč v PC

100.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00
17.700,00

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

8.850,00

1.770,00

1.770,00

1.770,00

1.770,00

1.770,00

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

8.850,00

1.770,00

1.770,00

1.770,00

1.770,00

1.770,00

17.700,00

OB009-10-0086

Investicijska oprema - turizem

8.850,00

1.770,00

1.770,00

1.770,00

1.770,00

1.770,00

17.700,00

Lastna proračunska sredstva

8.850,00

1.770,00

1.770,00

1.770,00

1.770,00

1.770,00

17.700,00

Investic.oprema-nakup osnov.sred. turizem

8.850,00

1.770,00

1.770,00

1.770,00

1.770,00

1.770,00

17.700,00

PV-LS
00235

01.01.2010 - 31.12.2020
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Naziv

(1)
4400

Obdobje
(2)

ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR
do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

6.118.896,92

5.532.800,00

5.537.200,00

7.164.412,00

7.551.000,00

9.890.000,00

41.794.308,92

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

852.790,60

1.631.800,00

897.159,00

190.000,00

176.000,00

0,00

3.747.749,60

0403

Druge skupne administrativne službe

852.790,60

1.631.800,00

897.159,00

190.000,00

176.000,00

0,00

3.747.749,60

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

852.790,60

1.631.800,00

897.159,00

190.000,00

176.000,00

0,00

3.747.749,60

OB009-10-0081

Večnamenski dom Skopice

141.000,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163.000,00

141.000,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163.000,00

04

PV-LS
00137
OB009-10-0083
PV-LS
00128
OB009-10-0090
PV-LS

01.01.2010 - 31.12.2016

Lastna proračunska sredstva
Večnamenski dom Skopice

141.000,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163.000,00

45.000,60

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

85.000,60

Lastna proračunska sredstva

45.000,60

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

85.000,60

Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice

45.000,60

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

85.000,60

125.740,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

139.740,00

Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini Brežice

Investicijski vložki v poslovne prostore

01.01.2013 - 31.12.2019

01.01.2010 - 31.12.2019

Lastna proračunska sredstva

125.740,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

139.740,00

00126

Investicijski vložki v poslovne prostore

105.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

119.000,00

00127

Materialni stroški-poslovni prostori

740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

740,00

00130

Vzdrževanje poslovnih prostorov

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

OB009-11-0014

Obnova doma krajanov Pečice

73.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103.000,00

Lastna proračunska sredstva

73.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103.000,00

Obnova doma krajanov Pečice

73.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103.000,00

60.000,00

0,00

0,00

25.000,00

50.000,00

0,00

135.000,00
135.000,00

PV-LS
00138
OB009-12-0002
PV-LS

Večnamenski dom v Velikih Malencah

01.01.2011 - 31.12.2016

01.01.2012 - 31.12.2019

Lastna proračunska sredstva

60.000,00

0,00

0,00

25.000,00

50.000,00

0,00

00417

Večnamenski dom v Velikih Malencah

60.000,00

0,00

0,00

25.000,00

50.000,00

0,00

135.000,00

OB009-12-0003

Ureditev prostorov za KS Bukošek

55.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

115.000,00

Lastna proračunska sredstva

55.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

115.000,00

Ureditev prostorov za KS Bukošek

55.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

115.000,00

105.000,00

85.000,00

85.000,00

15.000,00

3.000,00

0,00

293.000,00

PV-LS
00129
OB009-13-0002
PV-LS

Obnova večnamenskega doma Jes./Dol.

01.01.2012 - 31.12.2019

01.09.2013 - 31.12.2019

Lastna proračunska sredstva

105.000,00

85.000,00

85.000,00

15.000,00

3.000,00

0,00

293.000,00

00136

Obnova večnamenskega doma Jesenice na Dol.

105.000,00

85.000,00

85.000,00

15.000,00

3.000,00

0,00

293.000,00

OB009-13-0028

Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)

PV-EU
00125
PV-LS
00125
OB009-15-0003
PV-LS

153.050,00

200.000,00

160.000,00

55.000,00

30.000,00

0,00

598.050,00

EU sredstva

0,00

119.000,00

95.200,00

0,00

0,00

0,00

214.200,00

Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)

0,00

119.000,00

95.200,00

0,00

0,00

0,00

214.200,00

Lastna proračunska sredstva

153.050,00

81.000,00

64.800,00

55.000,00

30.000,00

0,00

383.850,00

Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)

153.050,00

81.000,00

64.800,00

55.000,00

30.000,00

0,00

383.850,00

50.000,00

30.800,00

31.700,00

30.000,00

30.000,00

0,00

172.500,00

50.000,00

30.800,00

31.700,00

30.000,00

30.000,00

0,00

172.500,00

Vzdrževanje poslovnih prostorov

01.01.2014 - 31.12.2019

01.01.2015 - 31.12.2019

Lastna proračunska sredstva
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Naziv

(1)
00130
OB009-15-0006
PV-LS
00133
OB009-15-0040
PV-LS
00134

Obdobje
(2)

Vzdrževanje poslovnih prostorov

v EUR
do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

50.000,00

30.800,00

31.700,00

30.000,00

30.000,00

0,00

172.500,00

10.000,00

20.000,00

7.500,00

15.000,00

15.000,00

0,00

67.500,00

Lastna proračunska sredstva

10.000,00

20.000,00

7.500,00

15.000,00

15.000,00

0,00

67.500,00

Investicijsko vzdrževanje na objektih v Slovenski vasi

10.000,00

20.000,00

7.500,00

15.000,00

15.000,00

0,00

67.500,00

15.000,00

17.000,00

5.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

67.000,00

15.000,00

17.000,00

5.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

67.000,00

Investicijsko vzdrževanje na objektih v Slovenski vasi

Dom krajanov Kapele

01.01.2015 - 31.12.2019

01.01.2015 - 31.12.2019

Lastna proračunska sredstva

15.000,00

17.000,00

5.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

67.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

5.000,00

3.000,00

0,00

58.000,00

Lastna proračunska sredstva

20.000,00

20.000,00

10.000,00

5.000,00

3.000,00

0,00

58.000,00

Večnamenske zunanje površine v KS Velika Dolina

20.000,00

20.000,00

10.000,00

5.000,00

3.000,00

0,00

58.000,00

0,00

1.180.000,00

570.959,00

0,00

0,00

0,00

1.750.959,00

Lastna proračunska sredstva

0,00

1.180.000,00

570.959,00

0,00

0,00

0,00

1.750.959,00

Ureditev bivalnih enot in energetska sanacija objektov

0,00

1.180.000,00

570.959,00

0,00

0,00

0,00

1.750.959,00

LOKALNA SAMOUPRAVA

190.631,25

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

214.631,25

0603

Dejavnost občinske uprave

190.631,25

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

214.631,25

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

190.631,25

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

214.631,25

OB009-10-0122

Investicijsko vzdrževanje

OB009-15-0041
PV-LS
00135
OB009-16-0001
PV-LS
00418
06

PV-LS
00039
16

Dom krajanov Kapele
Večnamenske zunanje površine v KS Velika Dolina

Ureditev bivalnih enot in energetska sanacija objektov

01.01.2015 - 31.12.2019

01.01.2016 - 31.12.2017

190.631,25

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

214.631,25

Lastna proračunska sredstva

01.01.2010 - 31.12.2017

190.631,25

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

214.631,25

Investicijsko vzdrževanje

190.631,25

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

214.631,25

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

430.000,00

540.000,00

1.120.000,00

1.300.000,00

1.000.000,00

0,00

4.390.000,00

1603

Komunalna dejavnost

30.000,00

480.000,00

1.060.000,00

1.300.000,00

1.000.000,00

0,00

3.870.000,00

16039003

Objekti za rekreacijo

30.000,00

480.000,00

1.060.000,00

1.300.000,00

1.000.000,00

0,00

3.870.000,00

OB009-15-0009

Vodni center Brežice

PV-EU
00268
PV-LS
00268
PV-TDP
00268
OB009-15-0039
PV-LS
00269

30.000,00

430.000,00

1.020.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00

2.980.000,00

EU sredstva

0,00

255.850,00

606.900,00

0,00

0,00

0,00

862.750,00

Vodni center Brežice

0,00

255.850,00

606.900,00

0,00

0,00

0,00

862.750,00

Lastna proračunska sredstva

30.000,00

129.000,00

306.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00

1.965.000,00

Vodni center Brežice

30.000,00

129.000,00

306.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00

1.965.000,00

Transfer iz državnega proračuna

0,00

45.150,00

107.100,00

0,00

0,00

0,00

152.250,00

Vodni center Brežice

0,00

45.150,00

107.100,00

0,00

0,00

0,00

152.250,00

0,00

50.000,00

40.000,00

300.000,00

500.000,00

0,00

890.000,00

Lastna proračunska sredstva

0,00

50.000,00

40.000,00

300.000,00

500.000,00

0,00

890.000,00

Vrbinske rekreacijske površine

0,00

50.000,00

40.000,00

300.000,00

500.000,00

0,00

890.000,00

Vrbinske rekreacijske površine

01.01.2015 - 31.12.2019

01.01.2016 - 31.12.2019

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

400.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

520.000,00

16059002

Spodbujanje stanovanjske gradnje

400.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

520.000,00
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Naziv

(1)
OB009-10-0094

Obdobje
(2)

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

400.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

520.000,00

400.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

520.000,00

Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

400.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

520.000,00

ZDRAVSTVENO VARSTVO

8.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

56.000,00

1702

Primarno zdravstvo

8.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

56.000,00

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov

8.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

56.000,00

OB009-15-0026

Obnova opreme zobozdravstvenih ambulant na OŠ

00286
17

01.01.2010 - 31.12.2017

2016

Lastna proračunska sredstva

PV-LS

Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

v EUR
do 2016

8.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

56.000,00

Lastna proračunska sredstva

8.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

56.000,00

Sofinanciranje investicij v ZD

8.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

56.000,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.774.449,38

440.000,00

210.000,00

2.675.000,00

3.380.000,00

5.610.000,00

15.089.449,38

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

2.455.971,69

295.000,00

190.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

4.880.000,00

11.020.971,69

18029001

Nepremična kulturna dediščina

2.455.971,69

295.000,00

190.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

4.880.000,00

11.020.971,69

OB009-10-0115

Grad Brežice - obnova

2.155.971,69

95.000,00

40.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

4.880.000,00

10.370.971,69

EU sredstva

0,00

0,00

0,00

960.000,00

960.000,00

2.820.000,00

4.740.000,00

Grad Brežice-celovita obnova

0,00

0,00

0,00

960.000,00

960.000,00

2.820.000,00

4.740.000,00

Lastna proračunska sredstva

868.894,83

95.000,00

40.000,00

640.000,00

640.000,00

2.060.000,00

4.343.894,83

PV-LS
00045
18

PV-EU
00054
PV-LS
00054

01.01.2015 - 31.12.2017

01.01.2009 - 31.12.2022

868.894,83

95.000,00

40.000,00

640.000,00

640.000,00

2.060.000,00

4.343.894,83

Transfer iz državnega proračuna

1.287.076,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.287.076,86

Grad Brežice-celovita obnova

1.287.076,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.287.076,86

300.000,00

200.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

EU sredstva

200.000,00

130.000,00

37.500,00

0,00

0,00

0,00

367.500,00

Ureditve zahodne fasade mesta Brežice

200.000,00

130.000,00

37.500,00

0,00

0,00

0,00

367.500,00

Lastna proračunska sredstva

100.000,00

70.000,00

112.500,00

0,00

0,00

0,00

282.500,00

Ureditve zahodne fasade mesta Brežice

100.000,00

70.000,00

112.500,00

0,00

0,00

0,00

282.500,00

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

318.477,69

145.000,00

20.000,00

1.075.000,00

1.780.000,00

730.000,00

4.068.477,69

18059001

Programi športa

311.477,69

45.000,00

20.000,00

1.075.000,00

1.780.000,00

730.000,00

3.961.477,69

OB009-10-0113

Atletski stadion - pokrit hodnik s tribunami

177.450,00

0,00

0,00

40.000,00

730.000,00

730.000,00

1.677.450,00

EU sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

450.000,00

900.000,00

Atletski stadion

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

450.000,00

900.000,00

177.450,00

0,00

0,00

40.000,00

280.000,00

280.000,00

777.450,00

PV-TDP
00054
OB009-15-0013
PV-EU
00279
PV-LS
00279

PV-EU
00412
PV-LS
00412
OB009-10-0114
PV-EU
00081

Grad Brežice-celovita obnova

Ureditev zahodne fasade mesta Brežice

01.01.2014 - 31.12.2019

01.01.2010 - 31.12.2020

Lastna proračunska sredstva
Atletski stadion

177.450,00

0,00

0,00

40.000,00

280.000,00

280.000,00

777.450,00

134.027,69

45.000,00

20.000,00

1.035.000,00

1.050.000,00

0,00

2.284.027,69

EU sredstva

0,00

0,00

0,00

645.000,00

645.000,00

0,00

1.290.000,00

Nogometni stadion-posodobitev objekta

0,00

0,00

0,00

645.000,00

645.000,00

0,00

1.290.000,00

Nogometni stadion - sofinan. posod.obj.

01.01.2010 - 31.12.2019
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
4400 ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

Naziv

(1)
PV-LS

Obdobje
(2)

v EUR
do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Lastna proračunska sredstva

134.027,69

45.000,00

20.000,00

390.000,00

405.000,00

0,00

994.027,69

Nogometni stadion-posodobitev objekta

134.027,69

45.000,00

20.000,00

390.000,00

405.000,00

0,00

994.027,69

7.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.000,00

7.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.000,00

EU sredstva

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

MKC Brežice-posodobitev objekta

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

Lastna proračunska sredstva

7.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.000,00

MKC Brežice-posodobitev objekta

7.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.000,00

IZOBRAŽEVANJE

1.863.025,69

2.885.000,00

3.274.041,00

2.999.412,00

2.995.000,00

4.280.000,00

18.296.478,69

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

1.863.025,69

2.835.000,00

2.600.000,00

1.775.000,00

1.795.000,00

4.280.000,00

15.148.025,69

19039001

Osnovno šolstvo

1.863.025,69

2.835.000,00

2.600.000,00

1.775.000,00

1.795.000,00

4.280.000,00

15.148.025,69

00081
18059002

Programi za mladino

OB009-10-0128

Mladinski kulturni center

PV-EU
00092
PV-LS
00092
19

OB009-10-0104

1.273.651,85

2.750.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

6.523.651,85

Domači partnerji

0,00

30.000,00

47.114,00

0,00

0,00

0,00

77.114,00

OŠ Cerklje

0,00

30.000,00

47.114,00

0,00

0,00

0,00

77.114,00

EU sredstva

0,00

1.000.000,00

452.886,00

0,00

0,00

0,00

1.452.886,00

OŠ Cerklje

0,00

1.000.000,00

452.886,00

0,00

0,00

0,00

1.452.886,00

Lastna proračunska sredstva

1.273.651,85

1.359.730,00

1.639.730,00

0,00

0,00

0,00

4.273.111,85

OŠ Cerklje

1.273.651,85

1.359.730,00

1.639.730,00

0,00

0,00

0,00

4.273.111,85

Transfer iz državnega proračuna

0,00

360.270,00

360.270,00

0,00

0,00

0,00

720.540,00

00107

OŠ Cerklje

0,00

360.270,00

360.270,00

0,00

0,00

0,00

720.540,00

OB009-10-0105

OŠ Artiče

45.864,80

0,00

100.000,00

1.625.000,00

1.475.000,00

0,00

3.245.864,80

0,00

0,00

0,00

975.000,00

975.000,00

0,00

1.950.000,00

PV-DP
00107
PV-EU
00107
PV-LS
00107
PV-TDP

PV-EU
00106
PV-LS
00106
OB009-10-0106
PV-EU
00105
PV-LS
00105
OB009-10-0108
PV-EU
00413
PV-LS

OŠ Cerklje ob Krki

01.01.2009 - 31.12.2016

01.01.2009 - 31.12.2017

01.01.2010 - 31.12.2019

EU sredstva
OŠ Artiče-dograditev
Lastna proračunska sredstva
OŠ Artiče-dograditev
OŠ Globoko

01.01.2010 - 31.12.2017

EU sredstva
OŠ GLOBOKO
Lastna proračunska sredstva
OŠ GLOBOKO
OŠ Dobova - vrtec

01.01.2010 - 31.12.2020

EU sredstva
OŠ Dobova-vrtec
Lastna proračunska sredstva
96

0,00

0,00

0,00

975.000,00

975.000,00

0,00

1.950.000,00

45.864,80

0,00

100.000,00

650.000,00

500.000,00

0,00

1.295.864,80

45.864,80

0,00

100.000,00

650.000,00

500.000,00

0,00

1.295.864,80

2.600,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

2.850.000,00

3.102.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.860.000,00

1.860.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.860.000,00

1.860.000,00

2.600,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

990.000,00

1.242.600,00

2.600,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

990.000,00

1.242.600,00

14.966,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

1.430.000,00

1.514.966,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

858.000,00

858.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

858.000,00

858.000,00

14.966,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

572.000,00

656.966,00
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4400 ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

Naziv

(1)
00413
OB009-12-0014
PV-LS
00109
PV-TDP
00109
OB009-15-0027
PV-DP
00108
PV-LS
00108
OB009-15-0051
PV-DP
00105

Obdobje
(2)

OŠ Dobova-vrtec

v EUR
do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

14.966,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

572.000,00

656.966,00

495.943,04

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

645.943,04

Lastna proračunska sredstva

283.048,93

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

433.048,93

OŠ Velika Dolina-energetska sanacija

283.048,93

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

433.048,93

Transfer iz državnega proračuna

212.894,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212.894,11

OŠ Velika Dolina-energetska sanacija

212.894,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212.894,11

OŠ Velika Dolina-energetska sanacija

OŠ Dobova-obnova objekta

01.01.2013 - 31.12.2016

30.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

Domači partnerji

0,00

27.176,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.176,00

OŠ Dobova

0,00

27.176,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.176,00

Lastna proračunska sredstva

30.000,00

22.824,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.824,00

OŠ Dobova

30.000,00

22.824,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.824,00

OŠ Globoko - zunanja igrišča

01.01.2015 - 31.12.2016

01.01.2016 - 31.12.2016

Domači partnerji

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

OŠ GLOBOKO

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

Lastna proračunska sredstva

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

OŠ GLOBOKO

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

1904

Terciarno izobraževanje

0,00

50.000,00

674.041,00

1.224.412,00

1.200.000,00

0,00

3.148.453,00

19049002

Visokošolsko izobraževanje

0,00

50.000,00

674.041,00

1.224.412,00

1.200.000,00

0,00

3.148.453,00

OB009-15-0052

Mednarodni center - turizem

0,00

50.000,00

674.041,00

1.224.412,00

1.200.000,00

0,00

3.148.453,00

EU sredstva

0,00

0,00

430.588,00

951.547,00

632.865,00

0,00

2.015.000,00

Mednarodni center-Fakulteta za turizem

0,00

0,00

430.588,00

951.547,00

632.865,00

0,00

2.015.000,00

Lastna proračunska sredstva

0,00

50.000,00

243.453,00

272.865,00

567.135,00

0,00

1.133.453,00

Mednarodni center-Fakulteta za turizem

0,00

50.000,00

243.453,00

272.865,00

567.135,00

0,00

1.133.453,00

PV-LS
00105

PV-EU
00113
PV-LS
00113

01.01.2016 - 31.01.2018
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

Naziv

(1)

Obdobje
(2)

ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

4500
13
1302

00181
OB009-10-0027
PV-LS
00162
OB009-10-0028
PV-LS
00186
OB009-10-0040
PV-LS
00177
OB009-10-0053
PV-LS
00185
OB009-10-0057
PV-LS
00161
PV-TDP
00161
OB009-10-0060
PV-LS
00163
PV-TDO
00163
OB009-10-0061
PV-LS

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
43.434.463,15

6.681.164,71

4.047.605,28

5.120.700,00

5.430.700,00

2.480.000,00

2.482.764,71

2.234.705,28

3.955.000,00

4.795.000,00

2.480.000,00

25.456.703,38

Cestni promet in infrastruktura

9.509.233,39

2.482.764,71

2.234.705,28

3.955.000,00

4.795.000,00

2.480.000,00

25.456.703,38

4.870.919,69

1.730.000,00

1.375.000,00

1.955.000,00

1.895.000,00

230.000,00

12.055.919,69

112.488,98

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

192.488,98

112.488,98

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

192.488,98

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

PV-LS

2018

9.509.233,39

Izdelava inž.-geol. poročil in proj. za sanacijo

00180

2017

19.674.293,16

OB009-10-0014

OB009-10-0015

2016

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002
PV-LS

v EUR
do 2016

01.01.2009 - 31.12.2019

Lastna proračunska sredstva
Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo

112.488,98

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

192.488,98

923.225,86

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

0,00

1.643.225,86

Lastna proračunska sredstva

923.225,86

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

0,00

1.643.225,86

Interventna sanacija plazov

923.225,86

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

0,00

1.643.225,86

335.000,00

40.000,00

60.000,00

50.000,00

40.000,00

0,00

525.000,00

Lastna proračunska sredstva

335.000,00

40.000,00

60.000,00

50.000,00

40.000,00

0,00

525.000,00

Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko

335.000,00

40.000,00

60.000,00

50.000,00

40.000,00

0,00

525.000,00

339.339,04

350.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

839.339,04

Lastna proračunska sredstva

339.339,04

350.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

839.339,04

Modernizacija Vinarske poti

339.339,04

350.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

839.339,04

Interventna sanacija plazov v občini Brežice

Asfaltiranje in modernizacije cest KS Bizeljsko

Modernizacija Vinarske poti

Modernizacije in preplastitve v KS Čatež

01.01.2009 - 31.12.2019

01.01.2010 - 31.12.2019

01.01.2009 - 31.12.2019

150.467,40

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

190.467,40

Lastna proračunska sredstva

150.467,40

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

190.467,40

Moderniz.in preplast.cest v KS Čatež

150.467,40

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

190.467,40

112.027,84

0,00

40.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

212.027,84

Lastna proračunska sredstva

112.027,84

0,00

40.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

212.027,84

Modernizacija JP v KS Križe

112.027,84

0,00

40.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

212.027,84

Moder. JP v KS Križe

Pločnik Vel. Malence - Krška vas

01.01.2010 - 31.12.2019

01.01.2010 - 31.12.2019

223.274,00

150.000,00

100.000,00

20.000,00

0,00

0,00

493.274,00

Lastna proračunska sredstva

146.082,00

150.000,00

100.000,00

20.000,00

0,00

0,00

416.082,00

Pločnik Velike Malence-Krška vas

146.082,00

150.000,00

100.000,00

20.000,00

0,00

0,00

416.082,00

Transfer iz državnega proračuna

77.192,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.192,00

Pločnik Velike Malence-Krška vas

77.192,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.192,00

Obn. mostov preko Močnika

01.01.2009 - 31.12.2018

847.178,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

857.178,00

Lastna proračunska sredstva

442.178,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

452.178,00

Obnova obstoječih mostov preko Močnika

442.178,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

452.178,00

Transfer iz druge občine

405.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405.000,00

Obnova obstoječih mostov preko Močnika

405.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405.000,00

137.000,00

50.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

247.000,00

137.000,00

50.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

247.000,00

Modernizacija LC in JP v KS Pišece

01.01.2010 - 31.12.2016

01.01.2011 - 31.12.2019

Lastna proračunska sredstva
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

Naziv

(1)

(2)

00178

Modernizacija LC in JP v KS Pišece

OB009-10-0063

Modernizacija cest v KS Sromlje

PV-LS
00179
OB009-10-0064
PV-LS
00182
OB009-10-0068
PV-LS

Obdobje

v EUR
do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

137.000,00

50.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

247.000,00

215.000,00

50.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

325.000,00

Lastna proračunska sredstva

215.000,00

50.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

325.000,00

Modernizacija JP v KS Sromlje

215.000,00

50.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

325.000,00

234.391,33

40.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

364.391,33

234.391,33

40.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

364.391,33

Moderniz. in prepl.cest v KS Šentlenart

01.01.2010 - 31.12.2019

01.01.2010 - 31.12.2019

Lastna proračunska sredstva
Moderniz.in preplast.cest v KS Šentlenart
Modernizacija JP v KS Vel. Dolina

01.01.2010 - 31.12.2019

234.391,33

40.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

364.391,33

244.495,52

60.000,00

80.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

464.495,52
464.495,52

Lastna proračunska sredstva

244.495,52

60.000,00

80.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

00159

Modernizacija cest in pločnikov v KS Velika Dolina

244.495,52

60.000,00

80.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

464.495,52

OB009-10-0070

Modernizacije, preplastitve in asfalt. v KS ZBT

154.597,72

40.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

254.597,72

Lastna proračunska sredstva

154.597,72

40.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

254.597,72

Modernizacija ,preplastitve cest in ulic v KS Zakot-Bukošek-Trnje

154.597,72

40.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

254.597,72

106.000,00

100.000,00

100.000,00

20.000,00

0,00

0,00

326.000,00

Lastna proračunska sredstva

106.000,00

100.000,00

100.000,00

20.000,00

0,00

0,00

326.000,00

Kolesarska steza Čatež-Terme Čatež

106.000,00

100.000,00

100.000,00

20.000,00

0,00

0,00

326.000,00

PV-LS
00160
OB009-10-0209
PV-LS
00187
OB009-11-0010
PV-LS
00410
OB009-11-0050
PV-LS
00188
OB009-11-0053

Kolesarska steza Čatež - Terme Čatež

Obnova LC024471 Artiče - Volčje

01.01.2010 - 31.12.2019

01.01.2011 - 31.12.2018

01.01.2011 - 31.12.2013

Lastna proračunska sredstva
Modernizacija LC Artiče-Volčje

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

67.000,00

150.000,00

100.000,00

300.000,00

50.000,00

0,00

667.000,00

Lastna proračunska sredstva

67.000,00

150.000,00

100.000,00

300.000,00

50.000,00

0,00

667.000,00

Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke

67.000,00

150.000,00

100.000,00

300.000,00

50.000,00

0,00

667.000,00

Obnova jekl.mostov preko Save in Krke

87.500,00

0,00

100.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

247.500,00

Lastna proračunska sredstva

87.500,00

0,00

100.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

247.500,00

00189

Obnova LC 0244272 Artiče -center Artič

87.500,00

0,00

100.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

247.500,00

OB009-12-0005

Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

60.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

140.000,00

60.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

140.000,00

PV-LS

PV-LS
00164
OB009-12-0021
PV-LS
00165
OB009-13-0015
PV-LS
00183

Obnova LC Artiče- center Artič

31.03.2012 - 31.12.2019

31.03.2012 - 31.12.2019

01.01.2012 - 31.12.2019

Lastna proračunska sredstva
Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

60.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

140.000,00

25.000,00

0,00

20.000,00

100.000,00

250.000,00

0,00

395.000,00

Lastna proračunska sredstva

25.000,00

0,00

20.000,00

100.000,00

250.000,00

0,00

395.000,00

Pločnik Črnc

25.000,00

0,00

20.000,00

100.000,00

250.000,00

0,00

395.000,00

13.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

180.000,00

503.000,00

Lastna proračunska sredstva

13.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

180.000,00

503.000,00

Pločnik Mali Obrež

13.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

180.000,00

503.000,00

Pločnik Črnc

Pločnik Mali Obrež

01.01.2013 - 31.12.2019

01.01.2014 - 01.01.2020

99

Stran 10

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

Naziv

(1)
OB009-13-0024

Obdobje
(2)

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

130.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

220.000,00

130.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

220.000,00

00166

Modernizacija LC Bojsno -Brezje

130.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

220.000,00

OB009-14-0004

Obnova cest v mestu Brežice

180.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

480.000,00

Lastna proračunska sredstva

180.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

480.000,00

Obnova cest v mestu Brežice(Šolska ulica,Černelčeva ,Ob stadionu)

180.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

480.000,00

PV-LS
00176
OB009-15-0010
PV-LS
00170
OB009-15-0015
PV-LS
00168
OB009-15-0019
PV-LS
00169
OB009-15-0025
PV-LS
00184
OB009-15-0035
PV-LS
00414
OB009-15-0036
PV-LS
00415
OB009-15-0037
PV-LS
00416
OB009-15-0046
PV-LS
00173
OB009-15-0053
PV-LS
00174
OB009-15-0054

Rekonstrukcija ceste Šutna Trebelnik

01.01.2014 - 31.12.2018

2016

Lastna proračunska sredstva

PV-LS

Modernizacija LC Bojsno - Brezje

v EUR
do 2016

31.03.2014 - 31.12.2016

78.934,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.934,00

Lastna proračunska sredstva

78.934,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.934,00

Rekonstrukcija ceste Šutna Trebelnik

78.934,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.934,00

40.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

440.000,00

40.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

440.000,00

Obnova LC Bukošek - Dobova

01.01.2015 - 31.12.2016

01.01.2015 - 31.12.2018

Lastna proračunska sredstva
Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova

40.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

440.000,00

25.000,00

10.000,00

0,00

100.000,00

200.000,00

0,00

335.000,00

Lastna proračunska sredstva

25.000,00

10.000,00

0,00

100.000,00

200.000,00

0,00

335.000,00

Pločnik Cerina

25.000,00

10.000,00

0,00

100.000,00

200.000,00

0,00

335.000,00

15.000,00

45.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

105.000,00

Lastna proračunska sredstva

15.000,00

45.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

105.000,00

Modernizacija cest v KS Kapele

15.000,00

45.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

100.000,00

Lastna proračunska sredstva

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

100.000,00

Modernizacija LC Curnovec-Sromlje

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

240.000,00

Lastna proračunska sredstva

0,00

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

240.000,00

Modernizacija LC Dečno selo-Sromlje

0,00

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

240.000,00

Pločnik Cerina

Modernizacija cest v KS Kapele

Modernizacija LC Gaberje - Pistače

01.01.2015 - 31.12.2019

01.01.2015 - 31.12.2019

01.01.2017 - 31.12.2018

Lastna proračunska sredstva
Modernizacija LC Gabrje-Pistače
Modernizacija LC Curnovec-Sromlje

Modernizacija LC Dečno selo-Sromlje

Pločnik in kolesarska steza Trdinova ul.

01.01.2017 - 31.12.2019

01.01.2016 - 31.12.2018

15.000,00

30.000,00

20.000,00

150.000,00

100.000,00

0,00

315.000,00

Lastna proračunska sredstva

15.000,00

30.000,00

20.000,00

150.000,00

100.000,00

0,00

315.000,00

Pločnik Trdinova ulica

15.000,00

30.000,00

20.000,00

150.000,00

100.000,00

0,00

315.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

100.000,00

200.000,00

0,00

360.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

100.000,00

200.000,00

0,00

360.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

100.000,00

200.000,00

0,00

360.000,00

0,00

0,00

55.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

255.000,00

Obnova Dobovske ceste

01.01.2015 - 31.12.2019

01.01.2016 - 31.12.2019

Lastna proračunska sredstva
Obnova Dobovske ceste
Dokončanje povez. C. Dobovska-Prešernova

01.01.2017 - 31.12.2019
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4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

Naziv

(1)
PV-LS
00175
OB009-16-0005
PV-LS
00252

(2)

00201
OB009-11-0049
PV-LS
00202
OB009-12-0012
PV-LS
00192
OB009-13-0035
PV-LS
00193
OB009-13-0036
PV-LS
00194
OB009-15-0022
PV-EU
00195
PV-LS
00195
PV-TDP
00195
OB009-15-0024
PV-LS
00196

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0,00

55.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

255.000,00

0,00

0,00

55.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

255.000,00

0,00

55.000,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

0,00

55.000,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

Infrastruktura ob hidroelektrarni

01.01.2016 - 31.12.2017

Lastna proračunska sredstva
Infrastruktura ob hidroelektrarni
Pločnik in JR v smeri pokopališča Bizeljsko

PV-LS

2018

0,00

OB009-10-0017

OB009-10-0075

2017

Dokončanje povezovalne ceste Dobovska -Prešernova

Urejanje cestnega prometa

00411

2016

Lastna proračunska sredstva

13029003
PV-LS

Obdobje

v EUR
do 2016

55.000,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

336.764,71

253.705,28

640.000,00

1.570.000,00

2.220.000,00

5.341.840,89

17.470,01

10.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

327.470,01

Lastna proračunska sredstva

17.470,01

10.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

327.470,01

Pločnik in parkirišče KS Bizeljsko

17.470,01

10.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

327.470,01

106.900,89

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

206.900,89

106.900,89

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

206.900,89

106.900,89

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

206.900,89

23.000,00

0,00

0,00

30.000,00

200.000,00

200.000,00

453.000,00

Lastna proračunska sredstva

23.000,00

0,00

0,00

30.000,00

200.000,00

200.000,00

453.000,00

Avtobusno postajališče v Črešnjicah

23.000,00

0,00

0,00

30.000,00

200.000,00

200.000,00

453.000,00

74.000,00

0,00

0,00

50.000,00

200.000,00

0,00

324.000,00

Lastna proračunska sredstva

74.000,00

0,00

0,00

50.000,00

200.000,00

0,00

324.000,00

Parkirišča v Trnju (Kregarjeva-Slomškova)

74.000,00

0,00

0,00

50.000,00

200.000,00

0,00

324.000,00

25.000,00

20.000,00

20.000,00

300.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.365.000,00

Lastna proračunska sredstva

25.000,00

20.000,00

20.000,00

300.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.365.000,00

Projekt Sava-Krka bike

25.000,00

20.000,00

20.000,00

300.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.365.000,00

35.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

Lastna proračunska sredstva

35.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

Parkirišče ob pokopališču Ponikva

35.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

30.000,00

76.764,71

33.705,28

0,00

0,00

0,00

140.469,99

EU sredstva

0,00

42.500,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

59.500,00

Celostna prometna strategija

0,00

42.500,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

59.500,00

Lastna proračunska sredstva

30.000,00

26.764,71

13.705,28

0,00

0,00

0,00

70.469,99

Celostna prometna strategija

30.000,00

26.764,71

13.705,28

0,00

0,00

0,00

70.469,99

Transfer iz državnega proračuna

0,00

7.500,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

10.500,00

Celostna prometna strategija

0,00

7.500,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

10.500,00

10.000,00

100.000,00

40.000,00

40.000,00

10.000,00

0,00

200.000,00

Lastna proračunska sredstva

10.000,00

100.000,00

40.000,00

40.000,00

10.000,00

0,00

200.000,00

Parkirišča ob Jurčičevi pri OŠ Brežice

10.000,00

100.000,00

40.000,00

40.000,00

10.000,00

0,00

200.000,00

Urejanje AP v občini Brežice

01.01.2010 - 31.12.2019

0,00
321.370,90

01.01.2009 - 31.12.2017

Lastna proračunska sredstva
Urejanje AP v občini Brežice
AP v Črešnjicah

Parkirišča v Trnju

Projekt Sava- Krka Bike

Parkirišče ob pokopališču Ponikve

Celostna prometna strategija

Parkirišča ob Jurčičevi pri OŠ Brežice

31.03.2012 - 31.12.2020

01.01.2012 - 31.12.2019

01.01.2014 - 31.12.2020

01.01.2014 - 31.12.2016

01.01.2015 - 31.12.2017

01.01.2015 - 31.12.2019
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4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

Naziv

(1)
OB009-15-0029
PV-LS
00171
OB009-16-0006
PV-LS
00409

(2)
Kolesarske steze in poti

PV-LS
00211
PV-TDP
00211
OB009-10-0051

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100.000,00

40.000,00

0,00

230.000,00

100.000,00

40.000,00

0,00

230.000,00

0,00

50.000,00

40.000,00

100.000,00

40.000,00

0,00

230.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

Lastna proračunska sredstva

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

Parkirišče v Ulici pod obzidjem

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

490.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

890.000,00

490.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

890.000,00

Lastna proračunska sredstva

490.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

890.000,00

Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice

490.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

890.000,00

3.826.942,80

316.000,00

506.000,00

1.260.000,00

1.230.000,00

30.000,00

7.168.942,80

Kolesarske steze in poti
Parkirišča v Ulici pod obzidjem

Pločnik Stara vas

00213

Skupaj

40.000,00

OB009-10-0029

OB009-10-0043

po 2019

40.000,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

PV-LS

2019

50.000,00

13029006

OB009-10-0033

2018

50.000,00

Obnova JR po občini Brežice

00207

2017

0,00

Cestna razsvetljava

PV-LS

2016

0,00

OB009-10-0206
00205

01.01.2016 - 31.12.2020

Lastna proračunska sredstva

13029004
PV-LS

Obdobje

v EUR
do 2016

01.01.2016 - 31.12.2016

01.01.2011 - 31.12.2019

71.740,40

0,00

0,00

100.000,00

200.000,00

0,00

371.740,40

Lastna proračunska sredstva

71.740,40

0,00

0,00

100.000,00

200.000,00

0,00

371.740,40

Pločnik Stara vas

71.740,40

0,00

0,00

100.000,00

200.000,00

0,00

371.740,40

460.920,22

175.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

1.085.920,22

460.920,22

175.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

1.085.920,22

Pločnik rondo Tuš - Trnje

01.01.2008 - 31.12.2020

01.01.2009 - 31.12.2019

Lastna proračunska sredstva
Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje

460.920,22

175.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

1.085.920,22

1.571.290,15

1.000,00

1.000,00

80.000,00

0,00

0,00

1.653.290,15

Lastna proračunska sredstva

1.030.448,96

1.000,00

1.000,00

80.000,00

0,00

0,00

1.112.448,96

Podvoz Dobova in pločnik

1.030.448,96

1.000,00

1.000,00

80.000,00

0,00

0,00

1.112.448,96

Transfer iz državnega proračuna

540.841,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540.841,19

Podvoz Dobova in pločnik

540.841,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540.841,19

Podvoz Dobova in pločnik

881.062,99

30.000,00

100.000,00

300.000,00

10.000,00

10.000,00

1.331.062,99

Lastna proračunska sredstva

881.062,99

30.000,00

100.000,00

300.000,00

10.000,00

10.000,00

1.331.062,99

00212

Pločnik Župelevec

881.062,99

30.000,00

100.000,00

300.000,00

10.000,00

10.000,00

1.331.062,99

OB009-10-0071

Pločnik Bukošek

751.429,04

20.000,00

0,00

50.000,00

350.000,00

0,00

1.171.429,04

573.416,04

20.000,00

0,00

50.000,00

350.000,00

0,00

993.416,04

PV-LS

PV-LS
00206
PV-TDP
00206
OB009-11-0006
PV-LS
00209
OB009-11-0048

Pločnik Župelevec

01.01.2007 - 31.12.2017

01.01.2010 - 31.12.2020

01.01.2007 - 31.12.2019

Lastna proračunska sredstva
Pločnik Bukošek

573.416,04

20.000,00

0,00

50.000,00

350.000,00

0,00

993.416,04

Transfer iz državnega proračuna

178.013,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178.013,00

Pločnik Bukošek

178.013,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178.013,00

33.000,00

10.000,00

50.000,00

80.000,00

0,00

0,00

173.000,00

33.000,00

10.000,00

50.000,00

80.000,00

0,00

0,00

173.000,00

Pločnik ob CBC od žel. post.do žel. prehoda

01.01.2011 - 31.12.2018

Lastna proračunska sredstva
Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda
Pločnik v Trebežu R3-676

31.03.2012 - 31.12.2019
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33.000,00

10.000,00

50.000,00

80.000,00

0,00

0,00

173.000,00

47.500,00

50.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

597.500,00
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PU\ PPP\ GPR\ PPR\
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Naziv

(1)
PV-LS
00214
OB009-15-0017
PV-LS
00208
OB009-15-0057
PV-LS
00210
14

Obdobje
(2)

v EUR
do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Lastna proračunska sredstva

47.500,00

50.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

Pločnik v Trebežu R3-676

47.500,00

50.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

597.500,00

10.000,00

20.000,00

100.000,00

200.000,00

20.000,00

20.000,00

370.000,00

Lastna proračunska sredstva

10.000,00

20.000,00

100.000,00

200.000,00

20.000,00

20.000,00

370.000,00

Pločnik Globoko ob R3-667

10.000,00

20.000,00

100.000,00

200.000,00

20.000,00

20.000,00

370.000,00

0,00

10.000,00

5.000,00

100.000,00

300.000,00

0,00

415.000,00

Lastna proračunska sredstva

0,00

10.000,00

5.000,00

100.000,00

300.000,00

0,00

415.000,00

Pločnik ob regionalni cesti R2 419 Grič-Odcep za Velike Malence

0,00

10.000,00

5.000,00

100.000,00

300.000,00

0,00

415.000,00

526.000,00

385.000,00

25.000,00

150.000,00

0,00

0,00

1.086.000,00

Pločnik Globoko ob R3-667

Pločnik ob R2 419 Grič-odcep Vel.Mal.

01.01.2015 - 31.12.2020

01.01.2016 - 31.12.2019

GOSPODARSTVO

597.500,00

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

506.000,00

370.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

886.000,00

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

506.000,00

370.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

886.000,00

OB009-12-0011

Urejanje obrtne cone Dobova

PV-LS
00228

506.000,00

370.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

886.000,00

Lastna proračunska sredstva

01.01.2012 - 31.12.2017

506.000,00

370.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

886.000,00

Urejanje obrtne cone Dobova

506.000,00

370.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

886.000,00

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

20.000,00

15.000,00

15.000,00

150.000,00

0,00

0,00

200.000,00

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

20.000,00

15.000,00

15.000,00

150.000,00

0,00

0,00

200.000,00

OB009-15-0047

Postajališče za avtodome

20.000,00

15.000,00

15.000,00

150.000,00

0,00

0,00

200.000,00

Lastna proračunska sredstva

20.000,00

15.000,00

15.000,00

150.000,00

0,00

0,00

200.000,00

Postajališče za avtodome

20.000,00

15.000,00

15.000,00

150.000,00

0,00

0,00

200.000,00

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

3.070.049,77

2.375.000,00

910.000,00

710.000,00

410.000,00

0,00

7.475.049,77

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

3.070.049,77

2.375.000,00

910.000,00

710.000,00

410.000,00

0,00

7.475.049,77

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

1.693.692,08

320.000,00

320.000,00

120.000,00

20.000,00

0,00

2.473.692,08

OB009-10-0093

Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice

PV-LS
00236
15

PV-LS
00244
OB009-11-0002
PV-LS
00243

01.01.2015 - 31.12.2018

1.523.692,08

300.000,00

300.000,00

100.000,00

0,00

0,00

2.223.692,08

Lastna proračunska sredstva

1.523.692,08

300.000,00

300.000,00

100.000,00

0,00

0,00

2.223.692,08

Taksa-finan.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini

1.523.692,08

300.000,00

300.000,00

100.000,00

0,00

0,00

2.223.692,08

170.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

250.000,00

170.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

250.000,00

Nabava nadom. OS na področ. kom. odpadkov

01.01.2010 - 31.12.2018

01.01.2011 - 31.12.2019

Lastna proračunska sredstva
Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov

170.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

250.000,00

15029002

Ravnanje z odpadno vodo

956.357,69

1.905.000,00

440.000,00

440.000,00

240.000,00

0,00

3.981.357,69

OB009-11-0003

Nabava nado. OS na področ. odpad. voda

PV-LS
00246
OB009-15-0018
PV-LS

206.357,69

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

366.357,69

Lastna proračunska sredstva

206.357,69

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

366.357,69

Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda

206.357,69

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

366.357,69

750.000,00

1.865.000,00

400.000,00

400.000,00

200.000,00

0,00

3.615.000,00

750.000,00

1.865.000,00

400.000,00

400.000,00

200.000,00

0,00

3.615.000,00

Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice

01.01.2011 - 31.12.2019

01.01.2015 - 31.12.2019

Lastna proračunska sredstva
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Naziv

(1)
00248

Obdobje
(2)

v EUR
do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice

750.000,00

1.865.000,00

400.000,00

400.000,00

200.000,00

0,00

3.615.000,00

15029003

Izboljšanje stanja okolja

420.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

1.020.000,00

OB009-13-0005

Sofinanciranje MKČN

420.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

1.020.000,00

Lastna proračunska sredstva

420.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

1.020.000,00

Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN)

420.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

1.020.000,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

6.569.010,00

1.438.400,00

877.900,00

305.700,00

225.700,00

0,00

9.416.710,00

1603

Komunalna dejavnost

5.940.573,08

1.362.700,00

802.200,00

230.000,00

150.000,00

0,00

8.485.473,08

16039001

Oskrba z vodo

2.802.658,08

842.500,00

340.000,00

190.000,00

110.000,00

0,00

4.285.158,08

OB009-10-0010

Vodovod Cerklje

1.063.668,58

120.000,00

40.000,00

50.000,00

30.000,00

0,00

1.303.668,58

Lastna proračunska sredstva

646.154,76

120.000,00

40.000,00

50.000,00

30.000,00

0,00

886.154,76

Vodovod Cerklje III.faza

646.154,76

120.000,00

40.000,00

50.000,00

30.000,00

0,00

886.154,76

Transfer iz državnega proračuna

417.513,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

417.513,82

Vodovod Cerklje III.faza

417.513,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

417.513,82

513.989,50

62.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575.989,50

Lastna proračunska sredstva

513.989,50

62.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575.989,50

Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje

513.989,50

62.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575.989,50

PV-LS
00249
16

PV-LS
00260
PV-TDP
00260
OB009-10-0013
PV-LS
00259
OB009-11-0057
PV-LS
00253
OB009-12-0018
PV-LS
00255
OB009-14-0003
PV-LS
00261
OB009-15-0048
PV-LS

Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje

Vodovod Križe

40.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00

505.000,00

215.000,00

40.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00

505.000,00

Vodovod Križe

215.000,00

40.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00

505.000,00

560.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

810.000,00

Lastna proračunska sredstva

560.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

810.000,00

Vrtina Glogov brod

560.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

810.000,00

Vrtina Glogov Brod

Sek. Vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave

31.03.2012 - 31.12.2019

01.01.2013 - 31.12.2019

450.000,00

200.000,00

150.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

860.000,00

Lastna proračunska sredstva

450.000,00

200.000,00

150.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

860.000,00

Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave

450.000,00

200.000,00

150.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

860.000,00

0,00

20.000,00

50.000,00

10.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

20.000,00

50.000,00

10.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

20.000,00

50.000,00

10.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

80.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.500,00

Lastna proračunska sredstva

0,00

80.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.500,00

Vodovod Cirnik

0,00

80.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.500,00

Vodovod Pišece

01.04.2014 - 31.12.2019

01.01.2016 - 31.12.2018

Lastna proračunska sredstva
Vodovod Pišece
Vodovod Cerina

01.01.2016 - 31.12.2016

Lastna proračunska sredstva

00257

Vodovod Cerina

OB009-15-0056

Vodovod Cirnik

00258

01.01.2009 - 31.12.2016

215.000,00

00256

PV-LS

01.01.2007 - 31.12.2019

Lastna proračunska sredstva

OB009-15-0055
PV-LS

01.09.2013 - 31.12.2019

01.01.2016 - 31.12.2016
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Naziv

(1)

(2)

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB009-10-0002

Razširitev pokopališča Brežice

PV-LS
00264

PV-LS

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0,00

0,00

466.351,40

0,00

0,00

0,00

466.351,40

Lastna proračunska sredstva

396.351,40

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466.351,40

Razširitev pokopališča Brežice

396.351,40

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466.351,40

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

60.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

60.000,00

Lastna proračunska sredstva

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

60.000,00

Ureditev otroških igrišč

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

60.000,00

2.721.563,60

440.200,00

452.200,00

30.000,00

30.000,00

0,00

3.673.963,60

2.603.579,16

420.000,00

420.000,00

0,00

0,00

0,00

3.443.579,16

2.603.579,16

420.000,00

420.000,00

0,00

0,00

0,00

3.443.579,16

2.603.579,16

420.000,00

420.000,00

0,00

0,00

0,00

3.443.579,16

9.605,00

2.200,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

14.005,00

Lastna proračunska sredstva

9.605,00

2.200,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

14.005,00

Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.razpise

9.605,00

2.200,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

14.005,00

103.379,44

10.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

203.379,44

Subvencioniranje najemnine za infrast. GJS

OB009-11-0011

(3)

0,00

OB009-10-0087

00276

Skupaj

0,00

Druge komunalne dejavnosti

PV-LS

po 2019

0,00

16039005

00273

2019

70.000,00

Ureditev otroških igrišč

OB009-10-0144

2018

70.000,00

OB009-11-0058

PV-LS

2017

396.351,40

Objekti za rekreacijo

00270

2016

396.351,40

16039003
PV-LS

Obdobje

v EUR
do 2016

01.01.2010 - 31.12.2018

31.03.2012 - 31.12.2019

01.01.2010 - 31.12.2016

Lastna proračunska sredstva
Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS
Stroški izvedbe dok. za razpise

Obnova vaškega središča Čatež

01.01.2009 - 31.12.2017

01.01.2011 - 31.12.2019

Lastna proračunska sredstva

103.379,44

10.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

203.379,44

00274

Obnova vaškega središča Čatež

103.379,44

10.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

203.379,44

OB009-15-0045

Polnilnica za električna vozila

5.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00

Lastna proračunska sredstva

5.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00

Polnilnica za električna vozila

5.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00

PV-LS
00275

01.01.2015 - 31.12.2017

1606

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

628.436,92

75.700,00

75.700,00

75.700,00

75.700,00

0,00

931.236,92

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

628.436,92

75.700,00

75.700,00

75.700,00

75.700,00

0,00

931.236,92

OB009-10-0001

Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč

582.436,92

35.700,00

35.700,00

35.700,00

35.700,00

0,00

725.236,92

Lastna proračunska sredstva

582.436,92

35.700,00

35.700,00

35.700,00

35.700,00

0,00

725.236,92

Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi zemljišč in vrisi objektov

582.436,92

35.700,00

35.700,00

35.700,00

35.700,00

0,00

725.236,92

46.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

206.000,00

Lastna proračunska sredstva

46.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

206.000,00

Komunalno opremljanje zemljišč

46.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

206.000,00

PV-LS
00278
OB009-12-0019
PV-LS
00277

Komunalno opremljanje zemljišč

01.01.2010 - 31.12.2019

01.01.2013 - 31.12.2019

105

Stran 16

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
4600 ODDELEK ZA PROSTOR
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

v EUR
Naziv

(1)
4600

Obdobje
(2)

do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ODDELEK ZA PROSTOR

759.802,65

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

859.802,65

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

759.802,65

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

859.802,65

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

310.202,65

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

390.202,65

16029003

Prostorsko načrtovanje

310.202,65

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

390.202,65

OB009-10-0124

Občinski prostorsko izvedbeni akti

16

PV-LS

310.202,65

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

390.202,65

Lastna proračunska sredstva

01.01.2010 - 31.12.2017

270.902,80

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

350.902,80

00283

Občinski prostorski izvedbeni akti

270.902,80

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

350.902,80

PV-TDP

Transfer iz državnega proračuna

39.299,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.299,85

00283

Občinski prostorski izvedbeni akti

39.299,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.299,85

1606

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

449.600,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

469.600,00

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

449.600,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

469.600,00

OB009-10-0097

Komunalna ureditev IPC cone Brezina

PV-LS
00291

449.600,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

469.600,00

Lastna proračunska sredstva

01.01.2010 - 31.12.2017

449.600,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

469.600,00

Komunalna infrastruktura Brezina

449.600,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

469.600,00
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
5001 KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

v EUR
Naziv

(1)
5001

Obdobje
(2)

do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

37.275,67

25.100,00

22.500,00

0,00

0,00

0,00

84.875,67

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

13.775,67

8.600,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

26.875,67

0403

Druge skupne administrativne službe

13.775,67

8.600,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

26.875,67

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

13.775,67

8.600,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

26.875,67

OB009-13-0008

Nakup opreme KS Artiče

3.083,73

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

5.083,73

3.083,73

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

5.083,73

04

PV-LS
00299
OB009-14-0015
PV-LS

01.01.2014 - 31.12.2015

Lastna proračunska sredstva
Sredstva za delovanje KS Artiče
Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Artiče

01.01.2014 - 31.12.2017

3.083,73

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

5.083,73

10.191,94

5.100,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

16.291,94

Lastna proračunska sredstva

10.191,94

5.100,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

16.291,94

00297

Vzdrževanje PD KS Artiče

10.191,94

5.100,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

16.291,94

OB009-15-0002

Oprema Banova domačija

500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

Lastna proračunska sredstva

500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

Sredstva za Banovo domačijo

500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

11.100,00

6.000,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

25.600,00

PV-LS
00298
13

01.01.2015 - 31.12.2017

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

11.100,00

6.000,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

25.600,00

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

11.100,00

6.000,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

25.600,00

OB009-13-0034

Modernizcacija JP v izvedbi KS Artiče

11.100,00

6.000,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

25.600,00

Lastna proračunska sredstva

11.100,00

6.000,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

25.600,00

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče

11.100,00

6.000,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

25.600,00

GOSPODARSTVO

2.400,00

2.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

8.400,00

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

2.400,00

2.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

8.400,00

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

2.400,00

2.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

8.400,00

OB009-15-0005

Nakup opreme za urejanje krajev v KS Artiče

PV-LS
00300
14

01.01.2014 - 31.12.2017

2.400,00

2.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

8.400,00

Lastna proračunska sredstva

2.400,00

2.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

8.400,00

Urejanje krajev KS Artiče

2.400,00

2.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

8.400,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

10.000,00

8.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

1603

Komunalna dejavnost

10.000,00

8.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

10.000,00

8.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

OB009-13-0029

Nakup opreme na pokop.in MV KS Artiče

10.000,00

8.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

Lastna proračunska sredstva

10.000,00

8.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

PIP-vzrževanje pokopal.in MV KS Artiče

10.000,00

8.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

PV-LS
00301
16

PV-LS
00302

01.01.2015 - 31.12.2017

01.01.2014 - 31.12.2017
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
5003 KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

v EUR
Naziv

(1)
5003

Obdobje
(2)

KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

8.600,00

45.000,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

57.100,00

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

1302

Cestni promet in infrastruktura

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

OB009-16-0002

Modernizacija cest v izvedbi KS Brežice

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

13

PV-LS
00405

01.01.2016 - 31.12.2016

Lastna proračunska sredstva

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

8.600,00

25.000,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

37.100,00

1603

Komunalna dejavnost

8.600,00

25.000,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

37.100,00

16039003

Objekti za rekreacijo

8.600,00

25.000,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

37.100,00

OB009-15-0012

Postavitev igral v KS Brežice

8.600,00

25.000,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

37.100,00

Lastna proračunska sredstva

8.600,00

25.000,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

37.100,00

Postavitev igral v KS Brežice

8.600,00

25.000,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

37.100,00

16

PV-LS
00319

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Brežice

01.01.2015 - 31.12.2017
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
5004 KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

v EUR
Naziv

(1)
5004

Obdobje
(2)

do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE

1.000,00

17.636,75

500,00

0,00

0,00

0,00

19.136,75

LOKALNA SAMOUPRAVA

1.000,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1.000,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

06029001

Delovanje ožjih delov občin

1.000,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

OB009-13-0030

Nakup opreme v KS Cerklje

1.000,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

Lastna proračunska sredstva

1.000,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

Sredstva za delovanje KS Cerklje

06

PV-LS
00323

01.01.2014 - 31.12.2017

1.000,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0,00

17.136,75

0,00

0,00

0,00

0,00

17.136,75

1603

Komunalna dejavnost

0,00

17.136,75

0,00

0,00

0,00

0,00

17.136,75

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0,00

17.136,75

0,00

0,00

0,00

0,00

17.136,75

OB009-15-0058

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

0,00

17.136,75

0,00

0,00

0,00

0,00

17.136,75

Lastna proračunska sredstva

0,00

17.136,75

0,00

0,00

0,00

0,00

17.136,75

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

0,00

17.136,75

0,00

0,00

0,00

0,00

17.136,75

16

PV-LS
00327

01.01.2016 - 31.12.2017
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
5006 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

v EUR
Naziv

(1)
5006

Obdobje
(2)

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

25.435,00

15.300,00

10.300,00

0,00

0,00

0,00

51.035,00

LOKALNA SAMOUPRAVA

9.890,00

7.300,00

4.300,00

0,00

0,00

0,00

21.490,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

9.890,00

7.300,00

4.300,00

0,00

0,00

0,00

21.490,00

06029001

Delovanje ožjih delov občin

9.890,00

7.300,00

4.300,00

0,00

0,00

0,00

21.490,00

OB009-14-0007

Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova

9.890,00

7.300,00

4.300,00

0,00

0,00

0,00

21.490,00

9.890,00

7.300,00

4.300,00

0,00

0,00

0,00

21.490,00

06

PV-LS
00335
16

01.01.2014 - 31.12.2017

Lastna proračunska sredstva
Sredstva za delovanje KS Dobova
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

9.890,00

7.300,00

4.300,00

0,00

0,00

0,00

21.490,00

15.545,00

8.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

29.545,00

1603

Komunalna dejavnost

15.545,00

8.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

29.545,00

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

15.545,00

8.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

29.545,00

OB009-14-0008

Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Dobova

15.545,00

8.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

29.545,00

Lastna proračunska sredstva

15.545,00

8.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

29.545,00

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

15.545,00

8.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

29.545,00

PV-LS
00338

01.01.2014 - 31.12.2017
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
5008 KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

Naziv

(1)
5008

v EUR
Obdobje

(2)

do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

LOKALNA SAMOUPRAVA

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

06029001

Delovanje ožjih delov občin

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

OB009-15-0016

Nakup opreme za prostore KS Jesenice/Dol.

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

Lastna proračunska sredstva

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

06

PV-LS
00346

01.01.2015 - 31.12.2017
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
5011 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

v EUR
do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0403

Druge skupne administrativne službe

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

OB009-13-0013

Vzdrževanje poslov.prostor.v KS Krška vas

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

Lastna proračunska sredstva

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

Naziv

(1)
5011
04

PV-LS
00357

Obdobje
(2)

01.01.2014 - 31.12.2017
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
5012 KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

Naziv

(1)
5012

v EUR
Obdobje
(2)

KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

17.986,75

6.409,73

6.409,73

0,00

0,00

0,00

30.806,21

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

850,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

2.850,00

0403

Druge skupne administrativne službe

850,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

2.850,00

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

850,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

2.850,00

OB009-15-0021

Nabava opreme v KS Mrzlava vas

850,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

2.850,00

850,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

2.850,00

04

PV-LS
00363
13

01.01.2015 - 31.12.2017

Lastna proračunska sredstva
Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

850,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

2.850,00

17.136,75

5.409,73

5.409,73

0,00

0,00

0,00

27.956,21

1302

Cestni promet in infrastruktura

17.136,75

5.409,73

5.409,73

0,00

0,00

0,00

27.956,21

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

17.136,75

5.409,73

5.409,73

0,00

0,00

0,00

27.956,21

OB009-13-0031

Modernizacija JP v izvedbi KS Mrzlava vas

17.136,75

5.409,73

5.409,73

0,00

0,00

0,00

27.956,21

Lastna proračunska sredstva

17.136,75

5.409,73

5.409,73

0,00

0,00

0,00

27.956,21

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas

17.136,75

5.409,73

5.409,73

0,00

0,00

0,00

27.956,21

PV-LS
00365

01.01.2014 - 31.12.2017
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
5013 KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

v EUR
do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

7.154,35

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

15.154,35

LOKALNA SAMOUPRAVA

7.154,35

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

15.154,35

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

7.154,35

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

15.154,35

06029001

Delovanje ožjih delov občin

7.154,35

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

15.154,35

OB009-14-0009

Nabava opreme za KS Pečice

7.154,35

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

15.154,35

Lastna proračunska sredstva

7.154,35

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

15.154,35

Sredstva za delovanje KS Pečice

7.154,35

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

15.154,35

Naziv

(1)
5013
06

PV-LS
00368

Obdobje
(2)

01.01.2014 - 31.12.2017
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
5014 KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

v EUR
Naziv

(1)
5014

Obdobje
(2)

do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

34.500,00

31.500,00

31.500,00

0,00

0,00

0,00

97.500,00

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

11.500,00

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

24.500,00

0403

Druge skupne administrativne službe

11.500,00

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

24.500,00

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

11.500,00

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

24.500,00

OB009-13-0014

Vzdrževanje Večnamen.doma Pišece

04

PV-LS
00370

11.500,00

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

24.500,00

Lastna proračunska sredstva

01.01.2014 - 31.12.2017

11.500,00

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

24.500,00

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

11.500,00

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

24.500,00

LOKALNA SAMOUPRAVA

7.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

7.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

06029001

Delovanje ožjih delov občin

7.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

OB009-13-0016

Nakup opreme v poslov.prostorih KS Pišece

7.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

Lastna proračunska sredstva

7.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

Sredstva za delovanje KS Pišece

7.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

1302

Cestni promet in infrastruktura

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

06

PV-LS
00371
13

OB009-16-0003
PV-LS
00372
16

Modernizacija cest v izvedbi KS Pišece

01.01.2014 - 31.12.2017

01.01.2016 - 31.12.2017

Lastna proračunska sredstva
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

16.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

1603

Komunalna dejavnost

16.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

OB009-13-0017

Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece

PV-LS
00374

16.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

Lastna proračunska sredstva

01.01.2014 - 31.12.2017

16.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

16.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
5015 KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

v EUR
do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

1.600,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

5.600,00

GOSPODARSTVO

1.600,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

5.600,00

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1.600,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

5.600,00

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1.600,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

5.600,00

OB009-13-0019

Nakup opreme za KS Skopice

1.600,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

5.600,00

1.600,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

5.600,00

600,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

4.600,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Naziv

(1)
5015
14

PV-LS

Obdobje
(2)

01.01.2014 - 31.12.2017

Lastna proračunska sredstva

00377

Sredstva za delovanje KS Skopice

00379

Urejanje krajev KS Skopice
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

v EUR
do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

4.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

4.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

0403

Druge skupne administrativne službe

4.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

OB009-13-0020

Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Šentlenart

4.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

Lastna proračunska sredstva

4.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart

4.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

Naziv

(1)
5017
04

PV-LS
00385

Obdobje
(2)

01.01.2014 - 31.12.2017
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
5018 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

Naziv

(1)
5018

v EUR
Obdobje
(2)

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

46.111,38

8.000,00

23.100,00

0,00

0,00

0,00

77.211,38

LOKALNA SAMOUPRAVA

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

06029001

Delovanje ožjih delov občin

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

OB009-14-0006

Nakup opreme KS Velika Dolina

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

06

PV-LS
00388
13

01.01.2014 - 31.12.2017

Lastna proračunska sredstva
Sredstva za delovanje KS Velika Dolina
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

44.111,38

6.000,00

16.100,00

0,00

0,00

0,00

66.211,38

1302

Cestni promet in infrastruktura

44.111,38

6.000,00

16.100,00

0,00

0,00

0,00

66.211,38

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

44.111,38

6.000,00

16.100,00

0,00

0,00

0,00

66.211,38

OB009-13-0021

Modernizacija cest v izvedbi KS Velika Dolina

44.111,38

6.000,00

16.100,00

0,00

0,00

0,00

66.211,38

Lastna proračunska sredstva

44.111,38

6.000,00

16.100,00

0,00

0,00

0,00

66.211,38

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina

44.111,38

6.000,00

16.100,00

0,00

0,00

0,00

66.211,38

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

1603

Komunalna dejavnost

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

PV-LS
00389
16

OB009-15-0059
PV-LS
00391

Vzdržev.pokopal.in MV Velika Dolina

01.01.2014 - 31.12.2017

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

Lastna proračunska sredstva

01.01.2016 - 31.12.2017

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
5019 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

Naziv

(1)
5019

v EUR
Obdobje
(2)

do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

11.831,83

11.100,00

8.100,00

0,00

0,00

0,00

31.031,83

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

11.331,83

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

11.531,83

0403

Druge skupne administrativne službe

11.331,83

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

11.531,83

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

11.331,83

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

11.531,83

OB009-13-0032

Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence

04

PV-LS
00393

11.331,83

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

11.531,83

Lastna proračunska sredstva

01.01.2014 - 31.12.2017

11.331,83

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

11.531,83

Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence

11.331,83

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

11.531,83

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

500,00

11.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

19.500,00

1302

Cestni promet in infrastruktura

500,00

11.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

19.500,00

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

500,00

11.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

19.500,00

OB009-15-0023

Izgr.ploč.Tomič-Horvatič KS Velike Malence

500,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

Lastna proračunska sredstva

500,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

Izgradnja pločnika Tomič-Horvatič ob cesti R-419 KS Velike Malence

500,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

0,00

7.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

Lastna proračunska sredstva

0,00

7.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence

0,00

7.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

13

PV-LS
00396
OB009-16-0004
PV-LS
00395

Modernizacija cest v izvedbi KS Velike Malence

01.01.2015 - 31.12.2017

01.01.2016 - 31.12.2017
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
5020 KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE
PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ PP\

Naziv

(1)
5020

v EUR
Obdobje

(2)

do 2016

2016

2017

2018

2019

po 2019

Skupaj

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

24.065,40

8.166,98

8.166,98

0,00

0,00

0,00

40.399,36

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

20.769,40

6.566,98

6.566,98

0,00

0,00

0,00

33.903,36

1302

Cestni promet in infrastruktura

20.769,40

6.566,98

6.566,98

0,00

0,00

0,00

33.903,36

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

20.769,40

6.566,98

6.566,98

0,00

0,00

0,00

33.903,36

OB009-13-0023

Moderniz.JP v izvedbi KS Zakot-Bukošek-Trnje

13

PV-LS
00401

20.769,40

6.566,98

6.566,98

0,00

0,00

0,00

33.903,36

Lastna proračunska sredstva

01.01.2014 - 31.12.2017

20.769,40

6.566,98

6.566,98

0,00

0,00

0,00

33.903,36

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje

20.769,40

6.566,98

6.566,98

0,00

0,00

0,00

33.903,36

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

3.296,00

1.600,00

1.600,00

0,00

0,00

0,00

6.496,00

1603

Komunalna dejavnost

3.296,00

1.600,00

1.600,00

0,00

0,00

0,00

6.496,00

16039003

Objekti za rekreacijo

3.296,00

1.600,00

1.600,00

0,00

0,00

0,00

6.496,00

OB009-14-0011

Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-Bukošek-Trnje

3.296,00

1.600,00

1.600,00

0,00

0,00

0,00

6.496,00

Lastna proračunska sredstva

3.296,00

1.600,00

1.600,00

0,00

0,00

0,00

6.496,00

Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-Bukošek -Trnje

3.296,00

1.600,00

1.600,00

0,00

0,00

0,00

6.496,00

16

PV-LS
00402

01.01.2014 - 31.12.2017

29.633.318,77 13.020.378,17 10.284.581,99 12.568.882,00 13.203.470,00 12.591.770,00 91.302.400,93
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Stran 31

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA
OBČINE BREŽICE
ZA LETO 2016

I.

SPLOŠNI DEL ..........................................................................................................................................................................19
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .................................................................................................................................19
PRIHODKI PRORAČUNA .............................................................................................................................................................................. 19
70 DAVČNI PRIHODKI
15.443.470 € ........................................................................................................................................... 19
700 Davki na dohodek in dobiček
13.205.360 € .................................................................................................... 19
703 Davki na premoženje
1.301.260 € ..................................................................................................................... 19
704 Domači davki na blago in storitve
936.800 € ................................................................................................. 19
706 Drugi davki
50 € .................................................................................................................................................... 19
71 NEDAVČNI PRIHODKI
4.043.367 € ....................................................................................................................................... 19
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.576.300 € ................................................................. 19
711 Takse in pristojbine
30.000 € ............................................................................................................................. 20
712 Globe in druge denarne kazni
67.500 €.......................................................................................................... 20
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
178.307 € ........................................................................................... 20
714 Drugi nedavčni prihodki
2.191.260 € ................................................................................................................ 20
72 KAPITALSKI PRIHODKI
1.050.000 € ..................................................................................................................................... 20
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.050.000 € ................................................ 20
73 PREJETE DONACIJE
1.000 € ................................................................................................................................................ 20
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000 € ..................................................................................................... 20
74 TRANSFERNI PRIHODKI
2.995.545 € .................................................................................................................................. 20
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.388.195 € .......................................................... 20
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.607.350 € ...... 21
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
80.000 € ................................................................................................ 21
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
80.000 € ........................................................................... 21
ODHODKI PRORAČUNA ............................................................................................................................................................................... 22
40 TEKOČI ODHODKI
7.206.260 € .............................................................................................................................................. 22
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.299.355 € .............................................................................................. 22
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
189.700 € ............................................................................... 22
402 Izdatki za blago in storitve
5.227.205 € ............................................................................................................ 22
403 Plačila domačih obresti
130.000 € .................................................................................................................... 22
409 Rezerve
360.000 € ................................................................................................................................................. 22
41 TEKOČI TRANSFERI
9.352.549 € .......................................................................................................................................... 22
410 Subvencije
890.000 € ............................................................................................................................................ 22
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.809.500 €.......................................................................... 23
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
821.808 € ............................................................ 23
413 Drugi tekoči domači transferi
2.831.241 €....................................................................................................... 23
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
11.741.078 € .............................................................................................................................. 23
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
11.741.078 € ...................................................................................... 23
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
389.300 € .............................................................................................................................. 23
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
362.000 € ....... 23
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
27.300 €...................................................................... 23

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB .........................................................................................................................24
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750.000 € .............................. 24
751 Prodaja kapitalskih deležev
750.000 € ............................................................................................................ 24

C. RAČUN FINANCIRANJA .........................................................................................................................................................25
50 ZADOLŽEVANJE
2.140.405 € .................................................................................................................................................. 25
500 Domače zadolževanje
2.140.405 € ................................................................................................................... 25
55 ODPLAČILA DOLGA
875.000 € .............................................................................................................................................. 25
550 Odplačila domačega dolga
875.000 € ............................................................................................................. 25

II. POSEBNI DEL ...............................................................................................................................................................................27
1000 OBČINSKI SVET
122.000 € ..............................................................................................................................27
01 POLITIČNI SISTEM
122.000 € ................................................................................................................................................ 27
0101 Politični sistem
122.000 €................................................................................................................................................. 27
01019001 Dejavnost občinskega sveta
120.000 € ........................................................................................................ 27
00001 Financiranje strank
30.000 € ......................................................................................................................... 28
00002 Stroški delovanja občinskega sveta
90.000 € .......................................................................................... 28
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
2.000 € ................................................................................. 28
00003 Volitve
2.000 € ................................................................................................................................................... 28

2000 NADZORNI ODBOR

11.000 € ................................................................................................................................30

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
11.000 € ........................................................................................... 30
0203 Fiskalni nadzor
11.000 € .................................................................................................................................................. 30
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
11.000 € ...................................................................................................... 30
00004 Stroški delovanja nadzornega odbora
11.000 € ..................................................................................... 30

3000 ŽUPAN

380.000 € .......................................................................................................................................................31

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
380.000 € ....................................................................................... 31
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
30.000 € ........................................... 31
23029001 Rezerva občine
10.000 € .................................................................................................................................. 31
00030 Stalna proračunska rezerva
10.000 €......................................................................................................... 31
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
20.000 € ............................................................................ 32
00031 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih
20.000 € .......................................................................... 32
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2303 Splošna proračunska rezervacija
350.000 € .............................................................................................................. 32
23039001 Splošna proračunska rezervacija
350.000 € ............................................................................................... 32
00032 Splošna proračunska rezervacija
350.000 € ........................................................................................... 32

4100 KABINET ŽUPANA

723.283 € ................................................................................................................................34

01 POLITIČNI SISTEM
30.000 € .................................................................................................................................................. 34
0101 Politični sistem
30.000 €................................................................................................................................................... 34
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
30.000 € ................................................................................................ 34
00005 Reprezentanca
30.000 €................................................................................................................................. 34
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
66.600 € ......................................... 35
0401 Kadrovska uprava
5.000 € .............................................................................................................................................. 35
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
5.000 €................................................................................................................ 35
00006 Nagrade in priznanja
5.000 € ........................................................................................................................ 36
0403 Druge skupne administrativne službe
61.600 € ....................................................................................................... 36
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
6.000 €.............................................................................................. 36
00007 Snemanje sej obč. sveta in ostalih dogodkov v občini
6.000 € ......................................................... 36
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
55.600 € .................................................................................................. 37
00008 Praznovanja
25.000 € ...................................................................................................................................... 37
00009 Pokroviteljstva
30.000 € .................................................................................................................................. 37
00010 Zlate poroke in ostali jubileji
600 € ............................................................................................................. 37
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
171.000 € ................................................................................................................................... 37
0603 Dejavnost občinske uprave
171.000 € ......................................................................................................................... 38
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
171.000 € ..... 38
00040 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev
171.000 €.............................................................................. 38
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
326.683 € ................................................................................... 38
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
326.683 € ...................................................................................... 39
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
29.683 € ........................................................ 39
00011 Usposabljanje pripadnikov CZ
3.000 € ...................................................................................................... 40
00012 Vaje civilne zaščite
2.500 € ........................................................................................................................... 40
00013 Nabava sredstev in opreme
16.000 €......................................................................................................... 41
00014 Vzdrževanje opreme CZ
500 € .................................................................................................................... 41
00015 Najemnina za Občinski štab za CZ
600 € ................................................................................................ 41
00016 Zavarovanje pripadnikov CZ
1.000 € ......................................................................................................... 41
00017 Sofinanciranje društev
4.083 € ..................................................................................................................... 42
00018 Prevozi pitne vode
2.000 € ............................................................................................................................ 42
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
297.000 € ............................................................. 42
00019 Požarna taksa
62.000 € .................................................................................................................................. 43
00020 Občinska gasilska zveza
189.940 € ............................................................................................................ 44
00021 Sofinanciranje gasil. avtomobila GVC 16/25
25.000 € ......................................................................... 44
00022 Sredstva za zdrav. preglede, vpoklice in izobraževanje za gasilce
20.060 € ............................... 44
14 GOSPODARSTVO
36.000 € .................................................................................................................................................... 44
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
36.000 € ................................................................................. 45
14039001 Promocija občine
30.000 € ............................................................................................................................... 45
00024 Promocija
30.000 € ........................................................................................................................................... 45
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
6.000 €.................................................................................. 45
00025 Poletne prireditve izven mesta Brežice
6.000 €...................................................................................... 46
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
93.000 € ................................................................................... 46
1803 Programi v kulturi
68.000 € ............................................................................................................................................. 46
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
68.000 € ...................................................................................................... 47
00026 Obveščanje javnosti
68.000 € ....................................................................................................................... 47
1804 Podpora posebnim skupinam
25.000 €....................................................................................................................... 47
18049001 Programi veteranskih organizacij
12.500 € ................................................................................................. 47
00027 Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij
12.500 € ................................ 47
18049004 Programi drugih posebnih skupin
12.500 € ................................................................................................ 48
00028 Etno festivali
8.500 €........................................................................................................................................ 48
00029 Državna in evropska motoristična tekmovanja
4.000 €........................................................................ 48

4200 ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

1.895.555 € ......................................................................49

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
50.000 € ......................................... 49
0403 Druge skupne administrativne službe
50.000 € ....................................................................................................... 49
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
50.000 €....................................................... 49
00033 Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkov ....................................................................................... 50
50.000 € ................................................................................................................................................................................. 50
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
1.675.555 € ................................................................................................................................ 50
0603 Dejavnost občinske uprave
1.675.555 € ...................................................................................................................... 50
06039001 Administracija občinske uprave
1.675.555 € ............................................................................................... 50
00034 Plače in dodatki
1.160.000 € .......................................................................................................................... 51
00035 Drugi osebni prejemki
139.355 € .................................................................................................................. 51
00036 Prispevki delodajalca
189.700 € ................................................................................................................... 51
00037 Izdatki za blago in storitev
182.500 € .......................................................................................................... 51
00038 ISO9001:2008
4.000 € .................................................................................................................................... 51
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
170.000 € ........................ 52
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
170.000 € ............. 52
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
50.000 € ............................................................................................................ 52
00290 Cenitve, meritve, odškodnine
50.000 € ...................................................................................................... 53
16069002 Nakup zemljišč
120.000 € ................................................................................................................................. 53
00292 Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb.zem.in odškodnine
120.000 € ......................................... 54

4300 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

8.802.879 € .....55

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
9.000 € ........................................... 55
0403 Druge skupne administrativne službe
9.000 € ......................................................................................................... 55
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
9.000 € .................................................................................................... 55
00041 Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih,dogodkih in praznikih
9.000 €................................. 56
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
80.000 € ....................................................................................................................... 56
1003 Aktivna politika zaposlovanja
80.000 € ....................................................................................................................... 56
10039001 Povečanje zaposljivosti
80.000 € ................................................................................................................... 56
00043 Javna dela
80.000 € ......................................................................................................................................... 57
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
182.625 € ............................................................................................... 57
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
147.625 € .................................................................................................. 57
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
23.625 € ................................................................................... 58
00141 Kmetijska zemljišča
5.225 € .......................................................................................................................... 58
00142 Dežurne zidanice
1.900 € .............................................................................................................................. 58
00143 Poraba koncesijske dajatve od lova
9.000 € ........................................................................................... 58
00144 Promocija kmetijstva in pridelovalcev
7.500 € ........................................................................................ 59
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
124.000 € ............................................................................ 59
00145 Ekološko kmetijstvo
3.000 € .......................................................................................................................... 59
00146 Delovanje društev-tehnična podpora
15.000 € ........................................................................................ 59
00148 Razvojni programi kmetij
100.000 € ............................................................................................................ 60
00149 Regionalni razvoj podeželja
6.000 €........................................................................................................... 60
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
35.000 € ........................................................................................................................ 60
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
35.000 €............................................................................................. 60
00150 Pomoč za zapuščene živali
30.000 € ......................................................................................................... 60
00151 Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali
5.000 € ...................................................................... 61
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
7.600 € ............................................................ 61
1304 Letalski promet in infrastruktura
7.600 € .................................................................................................................... 61
13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb
7.600 € ............................................................ 61
00044 Letalski center Cerklje
7.600 € ..................................................................................................................... 62
14 GOSPODARSTVO
1.157.625 € ............................................................................................................................................... 62
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
817.680 € .............................................................................. 62
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
817.680 €............................................................................ 62
00023 Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije
272.000 € ................................................... 63
00215 RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje- sofinan. dejavnosti
50.000 € .................................. 63
00216 Podjetniški projekti-podjetniški inkubator
30.000 € ................................................................................ 63
00217 Sred.za vzpodb. podjetništva
140.000 € .................................................................................................... 63
00218 Garancijska shema Posavja
10.000 € ........................................................................................................ 63
00219 Plače-podjetništvo
35.000 € .......................................................................................................................... 64
00220 Drugi osebni prejemki -podjetništvo
5.000 € ............................................................................................ 64
00221 Dodatno pokojninsko zavarovanje-podjetništvo
350 € ........................................................................ 64
00222 Sredstva za prispevke delodajalcev-podjetništvo
5.800 € .................................................................. 64
00223 Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo
13.000 € ......................................................... 64
00224 Investicijska oprema -podjetništvo
1.530 € .............................................................................................. 64
00225 Podjetniška subvencija za nakup zemljišč v PC
100.000 € ................................................................. 65
00226 Predstavitev in promoc. podjetniškega okolja (ind.-obrtne cone)
35.000 € ................................... 65
00227 Obrtno-kmetijski sejem
20.000 € .................................................................................................................. 65
00406 Razvojni projekti
100.000 € ............................................................................................................................ 65
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
339.945 € ............................................................................... 65
14039001 Promocija občine
60.000 € ............................................................................................................................... 66
00229 Promocija-turizem
50.000 € ........................................................................................................................... 66
00407 Soorganizacija SIW
10.000 € ........................................................................................................................ 66
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
279.945 €.............................................................................. 66
00230 Plače- turizem
60.000 € .................................................................................................................................. 67
00231 Drugi osebni prejemki - turizem
10.500 € ................................................................................................. 67
00232 Dodatno pokojninsko zavarovanje- turizem
500 € ................................................................................ 67
00233 Sredstva za prispevke delodajalcev- turizem
10.300 € ........................................................................ 67
00234 Materialni stroški- turizem
29.000 € ............................................................................................................ 67
00235 Investic. oprema-nakup osnov. sred. turizem
1.770 € .......................................................................... 67
00237 Evalvacija in novelacija strategije na področju turizma
20.000 € ...................................................... 68
00238 Projekti turistič. infrastrukture LTO
100.000 € .......................................................................................... 68
00239 Programi turistič. društev in OTZ
22.875 € ............................................................................................... 68
00240 Oblikovanje turističnih paketov
25.000 € ................................................................................................... 68
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
304.500 € ................................................................................................................................ 68
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
24.500 € .......................................................................................... 69
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
24.500 € ................................... 69
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00046 Preventivna vzgoja in promocija zdravja
19.000 € ................................................................................. 69
00047 Deratizacija
5.500 €.......................................................................................................................................... 70
1707 Drugi programi na področju zdravstva
280.000 € .................................................................................................... 70
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
250.000 € ........................................................................................................... 70
00048 Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl. ZZZ
250.000 € .......................................................................... 71
17079002 Mrliško ogledna služba
30.000 € .................................................................................................................... 71
00049 Mrliško pregledna služba
25.000 € .............................................................................................................. 71
00050 Pogrebni stroški
5.000 € ................................................................................................................................. 72
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1.304.291 € .............................................................................. 72
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
128.567 € ................................................................................................................... 72
18029001 Nepremična kulturna dediščina
29.500 € .................................................................................................... 73
00051 Urejanje spomenikov in obeležij
4.000 €................................................................................................... 73
00053 Drugi programi s področja kulture
25.500 € ............................................................................................. 73
18029002 Premična kulturna dediščina
99.067 €.......................................................................................................... 74
00055 Programska sredstva
20.000 € ..................................................................................................................... 74
00056 Materialni stroški Posavski muzej
16.000 €.............................................................................................. 74
00057 Sredstva za plače in drug. izdatki zaposl. Posavski muzej
46.000 € ............................................... 74
00058 Drugi osebni prejemki Posavski muzej
4.400 € ...................................................................................... 75
00059 Pokojninske premije Posavski muzej
167 € ............................................................................................ 75
00060 Sredstva za prispevke delodajalcev Posavski muzej
7.500 €............................................................ 75
00061 Sredstva za nakup opreme in obnovo-Posavski muzej Brežice
5.000 € ....................................... 75
1803 Programi v kulturi
518.974 € ........................................................................................................................................... 75
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
396.814 € ........................................................................................................ 76
00062 Sredstva za projekte in prireditve
1.500 € ................................................................................................ 76
00063 Nakup knjig
36.000 € ....................................................................................................................................... 76
00064 Sredstva za plače in drug. izdatki zaposl. Knjižnica Brežice
221.339 € .......................................... 77
00065 Drugi osebni prejemki Knjižnica Brežice
21.871 € ................................................................................. 77
00066 Pokojninske premije Knjižnica Brežice
4.615 € ...................................................................................... 77
00067 Sredstva za prispevke delodajalcev Knjižnica Brežice
35.656 €....................................................... 77
00068 Materialni stroški Knjižnica Brežice
72.833 € ........................................................................................... 78
00070 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme
3.000 € .......................................................... 78
18039002 Umetniški programi
23.500 € ........................................................................................................................... 78
00071 Programi profesionalne kulture
6.500 € .................................................................................................... 78
00072 Festival Brežice
17.000 € ............................................................................................................................... 78
18039003 Ljubiteljska kultura
98.660 € ............................................................................................................................. 79
00073 Delovanje OI JSKD
12.660 €......................................................................................................................... 79
00074 Programi ljubiteljske kulture
86.000 €......................................................................................................... 79
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
656.750 €.................................................................................................................. 79
18059001 Programi športa
450.600 €................................................................................................................................ 80
00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa
410.000 € ....................................................................... 80
00076 Šolska športna tekmovanja
28.000 €.......................................................................................................... 81
00077 Šport najmlajših ,plavalno opismenjevanje
3.600 € .............................................................................. 81
00078 Vzdrževanje športnih objektov
5.000 € ...................................................................................................... 81
00079 Obnova športnih igrišč na podeželju
4.000 € .......................................................................................... 81
18059002 Programi za mladino
206.150 €....................................................................................................................... 82
00083 Programi za mlade
16.000 €.......................................................................................................................... 82
00084 Plače Mladinski center
44.500 € .................................................................................................................. 82
00085 Drugi osebni prejemki Mladinski center
7.500 € ..................................................................................... 83
00086 Pokojninske premije Mladinski center
1.150 € ........................................................................................ 83
00087 Sredstva za prispevke delodajalcev Mladinski center
7.200 € .......................................................... 83
00088 Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center
35.000 € ................................................. 83
00089 Programska sredstva MC
37.400 € ............................................................................................................. 83
00090 Rezervacija sredstev za programe
40.000 €............................................................................................ 83
00091 Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC
17.400 € ................................................................... 83
19 IZOBRAŽEVANJE
4.646.538 € ................................................................................................................................................ 84
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
3.030.000 € ...................................................................................................... 84
19029001 Vrtci
3.030.000 € ................................................................................................................................................... 84
00093 Razlika med plačilom staršev in ceno programa
3.030.000 € ............................................................. 85
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
769.538 € .................................................................................................. 85
19039001 Osnovno šolstvo
763.538 € .............................................................................................................................. 85
00095 Plače-dod. progr. (osnov. šole, GŠ, šport. razr.)
234.000 € ................................................................ 85
00096 Drugi osebni prejemki (osnov. šole, GŠ)
83.000 €................................................................................. 86
00097 Pokojninske premije
5.800 € ......................................................................................................................... 86
00098 Prispevki delodajalca
43.000 € ..................................................................................................................... 86
00099 Materialni stroški -šole Občine Brežice
360.000 € ................................................................................. 86
00100 Materialni stroški-poslovanja zavodov
17.738 € ..................................................................................... 86
00101 Materialni stroški - šole izven občine Brežice
11.000 € ........................................................................ 87
00110 Drugi programi v OŠ
9.000 € ........................................................................................................................ 87
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
6.000 € .......................................... 87
00111 Drugi programi
6.000 € ................................................................................................................................... 87
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1904 Terciarno izobraževanje
50.000 €................................................................................................................................. 88
19049002 Visokošolsko izobraževanje
50.000 € ........................................................................................................... 88
00112 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem
50.000 €...................................................................... 88
1905 Drugi izobraževalni programi
35.000 €........................................................................................................................ 88
19059001 Izobraževanje odraslih
10.000 € ..................................................................................................................... 89
00408 Drugi izobraževalni programi
10.000 € ...................................................................................................... 89
19059002 Druge oblike izobraževanja
25.000 € ............................................................................................................ 89
00114 Comenius -Regio partnerstva
25.000 € ..................................................................................................... 89
1906 Pomoči šolajočim
762.000 € ........................................................................................................................................... 89
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
757.000 € ........................................................................................................ 90
00115 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo
757.000 € ....................................................................................... 90
19069003 Štipendije
5.000 € ................................................................................................................................................ 90
00116 Posavska štipendijska shema
5.000 € ....................................................................................................... 90
20 SOCIALNO VARSTVO
1.110.700 € ....................................................................................................................................... 90
2002 Varstvo otrok in družine
43.000 € ................................................................................................................................. 91
20029001 Drugi programi v pomoč družini
43.000 € .................................................................................................... 91
00117 Denarna pomoč ob rojstvu otroka
43.000 € ............................................................................................. 91
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
1.067.700 € ............................................................................................. 91
20049002 Socialno varstvo invalidov
250.000 € ............................................................................................................ 92
00118 Družinski pomočnik
250.000 € ...................................................................................................................... 92
20049003 Socialno varstvo starih
658.000 €................................................................................................................... 92
00119 Oskrbnine v zavodih
655.000 €..................................................................................................................... 93
00120 Starejši za starejše
3.000 € ........................................................................................................................... 93
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
128.800 € .................................................................................... 93
00121 Pomoč na domu
100.000 € ............................................................................................................................ 93
00122 Denarne pomoči
28.800 € .............................................................................................................................. 93
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
30.900 € ..................................................................................... 94
00123 Programi s področja sociale
30.500 € ........................................................................................................ 94
00124 Drugi nepredvideni stroški
400 €................................................................................................................. 94

4400 ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

6.417.195 € .......95

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
1.827.768 € .................................... 95
0403 Druge skupne administrativne službe
1.827.768 € .................................................................................................. 95
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
1.827.768 €.................................................. 95
00125 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)
200.000 € .............................................................. 96
00126 Investicijski vložki v poslovne prostore
2.000 € ...................................................................................... 96
00127 Materialni stroški-poslovni prostori
137.268 € .......................................................................................... 96
00128 Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice
10.000 € ............................... 96
00129 Ureditev prostorov za KS Bukošek
15.000 € ........................................................................................... 96
00130 Vzdrževanje poslovnih prostorov
86.500 € ............................................................................................... 96
00131 Obnova večnamenskega doma Bizeljsko
3.000 € ................................................................................. 97
00133 Investicijsko vzdrževanje na objektih v Slovenski vasi
20.000 € ....................................................... 97
00134 Dom krajanov Kapele
17.000 € .................................................................................................................... 97
00135 Večnamenske zunanje površine v KS Velika Dolina
20.000 € .......................................................... 97
00136 Obnova večnamenskega doma Jesenice na Dol.
85.000 € .............................................................. 97
00137 Večnamenski dom Skopice
22.000 € ......................................................................................................... 97
00138 Obnova doma krajanov Pečice
30.000 € .................................................................................................. 97
00418 Ureditev bivalnih enot in energetska sanacija objektov
1.180.000 € ................................................ 98
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
12.000 € ..................................................................................................................................... 98
0603 Dejavnost občinske uprave
12.000 € ........................................................................................................................... 98
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
12.000 € ....... 98
00039 Investicijsko vzdrževanje
12.000 € .............................................................................................................. 99
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
5.000 € ................................................................ 99
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
5.000 € .......................................................... 99
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
5.000 € ............................................................................... 99
00153 Ukrepi za poveč. izrabe narav. energ. potencialov in stavb v Občini Brežice
5.000 € .............. 99
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
655.000 € ...................... 100
1603 Komunalna dejavnost
480.000 € ................................................................................................................................. 100
16039003 Objekti za rekreacijo
480.000 € ..................................................................................................................... 100
00268 Vodni center Brežice
430.000 € .................................................................................................................. 100
00269 Vrbinske rekreacijske površine
50.000 € ................................................................................................. 101
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
175.000 € ........................................................................................................ 101
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
60.000 €............................................................................................ 101
00286 Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije
60.000 € ........................................................................ 101
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
115.000 € ......................................................................... 102
00287 Vzdržev. stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje
110.000 €..................................................... 102
00288 Vpis etažne lastnine za stanovanja in ureditve energet. izkaznic
5.000 € ................................... 102
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
24.000 € ................................................................................................................................ 102
1702 Primarno zdravstvo
24.000 € ........................................................................................................................................ 103
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
24.000 € ................................................................................................... 103
00045 Sofinanciranje investicij v ZD
24.000 € .................................................................................................... 103
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
488.500 € ............................................................................... 104
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
295.000 € ................................................................................................................. 104
18029001 Nepremična kulturna dediščina
295.000 € ................................................................................................ 104
00054 Grad Brežice-celovita obnova
95.000 € ................................................................................................... 105
00279 Ureditve zahodne fasade mesta Brežice
200.000 € ............................................................................ 105
1803 Programi v kulturi
33.500 € ........................................................................................................................................... 105
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
25.000 € ........................................................................................................ 105
00069 Knjižnica Brežice-sanacija strehe, prostori
25.000 € ........................................................................... 106
18039005 Drugi programi v kulturi
8.500 € ................................................................................................................... 106
00280 Vzpostavitev Kina Brežice
8.500 €............................................................................................................ 106
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
160.000 €................................................................................................................ 106
18059001 Programi športa
60.000 €................................................................................................................................ 106
00081 Nogometni stadion-posodobitev objekta
45.000 € ............................................................................... 107
00082 ŠTI-Večnamenska dvorana Brežice
15.000 € ....................................................................................... 107
18059002 Programi za mladino
100.000 €..................................................................................................................... 108
00092 MKC Brežice-posodobitev objekta
100.000 € ........................................................................................ 108
19 IZOBRAŽEVANJE
3.334.927 € .............................................................................................................................................. 108
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
354.927 €........................................................................................................ 109
19029001 Vrtci
354.927 € .................................................................................................................................................... 109
00094 Vrtec Mavrica-izgradnja
354.927 € ............................................................................................................ 109
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
2.930.000 € ............................................................................................. 109
19039001 Osnovno šolstvo
2.930.000 € ......................................................................................................................... 110
00102 Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ
90.000 €................................................................................. 110
00103 Energetske izkaznice in energetsko knjigovodstvo objektov JZ
5.000 € ..................................... 110
00105 OŠ GLOBOKO
35.000 € ............................................................................................................................... 110
00107 OŠ Cerklje
2.750.000 € .................................................................................................................................. 111
00108 OŠ Dobova
50.000 € ...................................................................................................................................... 111
1904 Terciarno izobraževanje
50.000 €............................................................................................................................... 111
19049002 Visokošolsko izobraževanje
50.000 € ......................................................................................................... 111
00113 Mednarodni center-Fakulteta za turizem
50.000 €............................................................................... 112
20 SOCIALNO VARSTVO
70.000 € .......................................................................................................................................... 112
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
70.000 € ................................................................................................ 112
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
70.000 € .................................................................................... 113
00293 Subvencije neprofitnih najemnin
70.000 € .............................................................................................. 113

4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

8.976.311 €.....114

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
60.000 € ................................................................................................................................... 114
0603 Dejavnost občinske uprave
60.000 € ......................................................................................................................... 114
06039001 Administracija občinske uprave
60.000 € .................................................................................................. 114
00139 Skupni prekrškovni organ
60.000 € ........................................................................................................... 114
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
6.000 € ................................................................................................................... 115
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
6.000 € ........................................................................................................ 115
08029001 Prometna varnost
6.000 € .............................................................................................................................. 115
00140 SPV
6.000 € ...................................................................................................................................................... 116
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
40.000 € ............................................................................................... 116
1104 Gozdarstvo
40.000 € ....................................................................................................................................................... 116
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
40.000 € ........................................................................................ 116
00152 Gozdne ceste
40.000 € ................................................................................................................................. 117
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
4.339.765 € ................................................... 117
1302 Cestni promet in infrastruktura
4.339.765 €.............................................................................................................. 117
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
1.315.000 € ........................................................... 118
00154 Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov
110.000 € ...................................................................................... 119
00155 Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac. premostitv. objektov
50.000 € ............................. 119
00156 Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje
600.000 € ....................................................................................... 119
00157 Lokalne ceste-letno vzdrževanje
550.000 €............................................................................................ 120
00158 Stroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2%
5.000 € ........................................................ 120
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1.790.000 € ........................................................ 120
00159 Modernizacija cest in pločnikov v KS Velika Dolina
60.000 € .......................................................... 121
00160 Modernizacija, preplastitve cest in ulic v KS Zakot-Bukošek-Trnje
40.000 € .............................. 121
00161 Pločnik Velike Malence-Krška vas
150.000 € ........................................................................................ 121
00162 Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko
40.000 € .............................................................. 121
00163 Obnova obstoječih mostov preko Močnika
10.000 € ........................................................................... 121
00164 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas
20.000 € ..................................................................................... 121
00166 Modernizacija LC Bojsno -Brezje
30.000 €............................................................................................. 122
00168 Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova
100.000 € ............................................................................. 122
00169 Pločnik Cerina
10.000 € ................................................................................................................................ 122
00170 Rekonstrukcija ceste Šutna Trebelnik
20.000 € .................................................................................... 122
00171 Kolesarske steze in poti
50.000 € .............................................................................................................. 122
00173 Pločnik Trdinova ulica
30.000 € .................................................................................................................. 122
00174 Obnova Dobovske ceste
30.000 € ............................................................................................................ 122
00176 Obnova cest v mestu Brežice(Šolska ulica, Černelčeva ,Ob stadionu)
100.000 € .................... 123
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00177 Moderniz.in preplast. cest v KS Čatež
10.000 € ................................................................................... 123
00178 Modernizacija LC in JP v KS Pišece
50.000 € ...................................................................................... 123
00179 Modernizacija JP v KS Sromlje
50.000 € ................................................................................................ 123
00180 Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo
20.000 € .................................................. 123
00181 Interventna sanacija plazov
180.000 € ..................................................................................................... 123
00182 Moderniz.in preplast. cest v KS Šentlenart
40.000 € .......................................................................... 123
00183 Pločnik Mali Obrež
10.000 € ........................................................................................................................ 124
00184 Modernizacija cest v KS Kapele
45.000 € .............................................................................................. 124
00186 Modernizacija Vinarske poti
350.000 €..................................................................................................... 124
00187 Kolesarska steza Čatež-Terme Čatež
100.000 € ................................................................................. 124
00188 Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke
150.000 € ..................................................................... 124
00252 Infrastruktura ob hidroelektrarni
55.000 € ............................................................................................... 124
00410 Modernizacija LC Artiče-Volčje
30.000 € ................................................................................................ 124
00411 Pločnik in parkirišče KS Bizeljsko
10.000 € ............................................................................................ 125
13029003 Urejanje cestnega prometa
438.765 € ........................................................................................................ 125
00190 Vzdrževanje in obnova semaforjev
8.000 € ........................................................................................... 125
00191 Prometna signalizacija(horizontalna, vertikalna)
80.000 € ................................................................ 125
00193 Projekt Sava-Krka bike
20.000 € ................................................................................................................ 125
00194 Parkirišče ob pokopališču Ponikva
30.000 €.......................................................................................... 126
00195 Celostna prometna strategija
76.765 € .................................................................................................... 126
00196 Parkirišča ob Jurčičevi pri OŠ Brežice
100.000 € ................................................................................. 126
00198 Vzpostavitev katastra
60.000 €................................................................................................................... 126
00199 Vzdrževanje BCP in prekategorizacija cest
5.000 € ........................................................................... 127
00200 Ukrepi za umirjanje prometa
9.000 € ....................................................................................................... 127
00201 Urejanje AP v občini Brežice
20.000 € ..................................................................................................... 127
00409 Parkirišče v Ulici pod obzidjem
30.000 € ................................................................................................. 127
13029004 Cestna razsvetljava
480.000 € ...................................................................................................................... 127
00203 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave
150.000 € ............................................................................. 128
00204 Tokovina javne razsvetljave
230.000 € .................................................................................................... 128
00205 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice
100.000 € ........................................................................ 128
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
316.000 €............................................................. 128
00206 Pločnik Bukošek
20.000 € ............................................................................................................................ 128
00208 Pločnik Globoko ob R3-667
20.000 € ....................................................................................................... 128
00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel. postaje do žel. prehoda
10.000 € ............................... 129
00210 Pločnik ob regionalni cesti R2 419 Grič-Odcep za Velike Malence
10.000 € ............................. 129
00211 Podvoz Dobova in pločnik
1.000 € ............................................................................................................ 129
00212 Pločnik Župelevec
30.000 € ......................................................................................................................... 129
00213 Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje
175.000 € ..................................................... 129
00214 Pločnik v Trebežu R3-676
50.000 € .......................................................................................................... 129
14 GOSPODARSTVO
385.000 € ................................................................................................................................................ 130
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
370.000 € ............................................................................ 130
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
370.000 €.......................................................................... 130
00228 Urejanje obrtne cone Dobova
370.000 € ................................................................................................. 130
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
15.000 € ............................................................................... 131
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
15.000 €.............................................................................. 131
00236 Postajališče za avtodome
15.000 € .......................................................................................................... 131
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
2.445.000 € ................................................................................ 131
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
2.395.000 € ............................................................................. 132
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
340.000 € .................................................................................................. 132
00242 Sanacija črnih odlagališč
20.000 € ............................................................................................................ 133
00243 Nabava nadomest.osnov.sred.na področ. komun. odpadkov
20.000 € ........................................ 133
00244 Taksa-finan. kom. objektov s področ. komun. odpad. v občini
300.000 € .................................... 133
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
2.055.000 € ....................................................................................................... 133
00246 Nabava nadomes.osnov.sred.na področ. odpad. voda
40.000 €.................................................... 133
00248 Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice
1.865.000 € ........................................... 134
00249 Sofinancir. izgradnje malih kom. čistilnih naprav(MKČN)
150.000 € .............................................. 134
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
50.000 € ........................................................................................................... 134
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
50.000 € ...................................................................................... 134
00250 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in analiza pitne vode
50.000 € ........................ 134
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1.700.546 € ................... 135
1603 Komunalna dejavnost
1.609.546 € .............................................................................................................................. 135
16039001 Oskrba z vodo
927.500 €................................................................................................................................. 135
00253 Vodovod Križe
40.000 € ................................................................................................................................ 136
00254 Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda
50.000 € ................................. 136
00255 Vrtina Glogov brod
250.000 € ...................................................................................................................... 136
00256 Vodovod Pišece
20.000 € ............................................................................................................................. 136
00257 Vodovod Cerina
70.000 € ............................................................................................................................. 136
00258 Vodovod Cirnik
80.500 €............................................................................................................................... 136
00259 Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje
62.000 € ..................................................................................................... 136
00260 Vodovod Cerklje III. faza
120.000 € .......................................................................................................... 136
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00261 Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave
200.000 €................................................ 137
00262 Stroški pobir. takse za obremenj. pitne vode
20.000 € ....................................................................... 137
00263 Hidravl. izboljšave vodov. sistema na območju občine Brežice
15.000 € .................................... 137
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
70.000 € ............................................................................ 137
00264 Razširitev pokopališča Brežice
70.000 € ................................................................................................. 137
16039003 Objekti za rekreacijo
110.000 € ..................................................................................................................... 138
00267 Vzdrževanje zelenih površin
100.000 €.................................................................................................... 138
00270 Ureditev otroških igrišč
10.000 € ................................................................................................................ 138
16039005 Druge komunalne dejavnosti
502.046 € ..................................................................................................... 138
00271 Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi
8.346 € ...................................................................................... 138
00272 Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek. dokum.
45.000 € ....................................... 139
00273 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS
420.000 € ........................................................ 139
00274 Obnova vaškega središča Čatež
10.000 € ............................................................................................. 139
00275 Polnilnica za električna vozila
9.500 € ..................................................................................................... 139
00276 Stroški izvedbe dok.za občin.in držav. razpise
9.200 € ..................................................................... 139
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
91.000 € ............. 139
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
91.000 € .......................................................................................................... 140
00277 Komunalno opremljanje zemljišč
40.000 € ............................................................................................. 140
00278 Sistemska ekspropr. javnega dobra, odkupi zemljišč in vrisi objektov
51.000 € ........................ 141

4600 ODDELEK ZA PROSTOR

195.000 € .................................................................................................................142

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
195.000 € ...................... 142
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ............................................................................................................... 142
175.000 € ............................................................................................................................................................................................ 142
16029003 Prostorsko načrtovanje
175.000 € ................................................................................................................ 142
00251 Spremljanje izgradnje hidroelektrarne
15.000 € ................................................................................... 143
00281 Strokovne podlage za prostorske akte
30.000 € .................................................................................. 143
00282 Izdelava novih občinskih prostorskih aktov
60.000 € .......................................................................... 144
00283 Občinski prostorski izvedbeni akti
40.000 € ........................................................................................... 144
00284 Državne in občinske ureditve
30.000 € .................................................................................................... 144
1603 Komunalna dejavnost
10.000 € ................................................................................................................................... 144
16039005 Druge komunalne dejavnosti
10.000 € ....................................................................................................... 145
00285 Nadomeščanje olajšav iz komunal. prispevka
10.000 €..................................................................... 145
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
10.000 € ............. 145
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
10.000 € .......................................................................................................... 145
00291 Komunalna infrastruktura Brezina
10.000 € ........................................................................................... 146

4700 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

139.010 €.....................................................................147

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
9.010 € ........................................................................................... 147
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
9.010 € ........................................................................................................ 147
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
9.010 € ......................................................................................... 147
00294 Stroški plačilnega prometa
9.010 €........................................................................................................... 147
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
130.000 € ............................................................................................................... 148
2201 Servisiranje javnega dolga
130.000 € ........................................................................................................................ 148
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
130.000 € ......................... 148
00295 Razno-obresti od kreditov
130.000 € ........................................................................................................ 148

5001 KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

67.668 € ....................................................................................................149

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
19.637 € ....................................... 149
0403 Druge skupne administrativne službe
19.637 € ..................................................................................................... 149
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
19.637 €..................................................... 149
00297 Vzdrževanje PD KS Artiče
12.637 € ......................................................................................................... 150
00298 Sredstva za Banovo domačijo
7.000 € .................................................................................................... 150
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
14.100 € ................................................................................................................................... 150
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
14.100 € ................................................... 150
06029001 Delovanje ožjih delov občin
14.100 €.......................................................................................................... 151
00299 Sredstva za delovanje KS Artiče
14.100 €.............................................................................................. 151
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
19.330 € ........................................................ 151
1302 Cestni promet in infrastruktura
19.330 €................................................................................................................... 152
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
19.330 € ................................................................ 152
00300 Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče
19.330 € ........................................................................ 153
14 GOSPODARSTVO
3.500 € .................................................................................................................................................... 153
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
3.500 € ................................................................................. 153
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
3.500 €................................................................................ 153
00301 Urejanje krajev KS Artiče
3.500 €.............................................................................................................. 153
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
10.600 € ........................ 154
1603 Komunalna dejavnost
10.600 € ................................................................................................................................... 154
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
10.600 € ............................................................................ 154
00302 PIP-vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče
10.600 €............................................................................ 155
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
500 € ...................................................................................... 155
1803 Programi v kulturi
500 € ................................................................................................................................................ 155
18039003 Ljubiteljska kultura
500 € ................................................................................................................................ 156
00303 Sofinanciranje društev KS Artiče
500 € .................................................................................................. 156
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5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

155.951 € ...........................................................................................157

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
40.479 € ................................................................................................................................... 157
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
40.479 € ................................................... 157
06029001 Delovanje ožjih delov občin
40.479 €.......................................................................................................... 157
00304 Sredstva za delovanje KS Bizeljsko
40.479 € ....................................................................................... 157
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
42.971 € ........................................................ 157
1302 Cestni promet in infrastruktura
42.971 €................................................................................................................... 158
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
42.971 € ................................................................ 158
00305 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko
42.971 €................................................................... 159
14 GOSPODARSTVO
2.500 € .................................................................................................................................................... 159
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
2.500 € ................................................................................. 159
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
2.500 €................................................................................ 159
00306 Urejanje krajev KS Bizeljsko
2.500 € ....................................................................................................... 159
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
70.000 € ........................ 160
1603 Komunalna dejavnost
70.000 € ................................................................................................................................... 160
16039001 Oskrba z vodo
60.000 €................................................................................................................................... 160
00307 Vzdrževanje vodovodov KS Bizeljsko
60.000 € .................................................................................... 160
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
10.000 € ............................................................................ 161
00308 Vzdrževanje pokop.in MV Bizeljsko
10.000 € ........................................................................................ 161

5003 KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

100.725 € ...............................................................................................162

5004 KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE

70.328 €.................................................................................................167

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
2.000 € ......................................... 162
0403 Druge skupne administrativne službe
2.000 € ....................................................................................................... 162
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
2.000 € .................................................................................................. 162
00309 Krajevni praznik KS Brežice
2.000 € ........................................................................................................ 162
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
9.123 € ..................................................................................................................................... 162
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
9.123 € ..................................................... 163
06029001 Delovanje ožjih delov občin
9.123 €............................................................................................................ 163
00310 Sredstva za delovanje KS Brežice
9.123 € ............................................................................................ 163
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
62.602 € ........................................................ 163
1302 Cestni promet in infrastruktura
62.602 €................................................................................................................... 164
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
62.602 € ................................................................ 164
00405 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Brežice
62.602 € ..................................................................... 165
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
25.000 € ........................ 165
1603 Komunalna dejavnost
25.000 € ................................................................................................................................... 165
16039003 Objekti za rekreacijo
25.000 € ....................................................................................................................... 165
00319 Postavitev igral v KS Brežice
25.000 € .................................................................................................... 166
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
2.000 € ................................................................................... 166
1803 Programi v kulturi
2.000 € ............................................................................................................................................. 166
18039003 Ljubiteljska kultura
2.000 € ............................................................................................................................. 166
00322 Sofinanciranje društev KS Brežice
2.000 € ............................................................................................ 166
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
11.550 € ................................................................................................................................... 167
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
11.550 € ................................................... 167
06029001 Delovanje ožjih delov občin
11.550 €.......................................................................................................... 167
00323 Sredstva za delovanje KS Cerklje
11.550 € ........................................................................................... 167
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
33.741 € ........................................................ 168
1302 Cestni promet in infrastruktura
33.741 €................................................................................................................... 168
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
33.741 € ................................................................ 168
00324 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerklje
33.741 € ...................................................................... 169
14 GOSPODARSTVO
1.500 € .................................................................................................................................................... 169
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1.500 € ................................................................................. 169
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
1.500 €................................................................................ 170
00325 Urejanje krajev KS Cerklje
1.500 € ........................................................................................................... 170
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
20.687 € ........................ 170
1603 Komunalna dejavnost
20.687 € ................................................................................................................................... 170
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
20.687 € ............................................................................ 171
00327 Vzdrževanje pokopališča Cerklje
20.687 € ............................................................................................. 171
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
2.850 € ................................................................................... 171
1803 Programi v kulturi
2.850 € ............................................................................................................................................. 172
18039003 Ljubiteljska kultura
2.850 € ............................................................................................................................. 172
00328 Sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki
2.850 € .............................................................................. 172

5005 KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ

43.334 € ......................................................................................................173

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
8.339 € ..................................................................................................................................... 173
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
8.339 € ..................................................... 173
06029001 Delovanje ožjih delov občin
8.339 €............................................................................................................ 173
00329 Sredstva za delovanje KS Čatež
8.339 € ............................................................................................... 173
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
30.745 € ........................................................ 173
1302 Cestni promet in infrastruktura
30.745 €................................................................................................................... 174
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
30.745 € ................................................................ 174
00330 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež
30.745 € ........................................................................ 174
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14 GOSPODARSTVO
750 € ....................................................................................................................................................... 175
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
750 € .................................................................................... 175
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
750 €................................................................................... 175
00332 Urejanje krajev KS Čatež
750 € ................................................................................................................ 175
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
3.000 € .......................... 175
1603 Komunalna dejavnost
3.000 € ..................................................................................................................................... 176
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
3.000 € .............................................................................. 176
00333 Urejanje pokopališča in MV Čatež
3.000 € ............................................................................................ 176
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
500 € ...................................................................................... 176
1803 Programi v kulturi
500 € ................................................................................................................................................ 177
18039003 Ljubiteljska kultura
500 € ................................................................................................................................ 177
00334 Sofinanciranje društev KS Čatež ob Savi
500 € .................................................................................. 177

5006 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

105.579 €................................................................................................178

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
28.755 € ................................................................................................................................... 178
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
28.755 € ................................................... 178
06029001 Delovanje ožjih delov občin
28.755 €.......................................................................................................... 178
00335 Sredstva za delovanje KS Dobova
28.755 €.......................................................................................... 178
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
42.654 € ........................................................ 179
1302 Cestni promet in infrastruktura
42.654 €................................................................................................................... 179
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
42.654 € ................................................................ 179
00336 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova
42.654 € ..................................................................... 180
14 GOSPODARSTVO
4.000 € .................................................................................................................................................... 180
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
4.000 € ................................................................................. 180
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
4.000 €................................................................................ 180
00337 Urejanje krajev KS Dobova
4.000 €.......................................................................................................... 181
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
25.270 € ........................ 181
1603 Komunalna dejavnost
25.270 € ................................................................................................................................... 181
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
25.270 € ............................................................................ 181
00338 Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova
25.270 € ............................................................................... 182
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
4.900 € ................................................................................... 182
1804 Podpora posebnim skupinam
4.900 €....................................................................................................................... 182
18049004 Programi drugih posebnih skupin
4.900 €................................................................................................. 182
00339 Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS Dobova
4.900 €......................................................... 182

5007 KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

47.909 € ..............................................................................................183

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
4.050 € ......................................... 183
0403 Druge skupne administrativne službe
4.050 € ....................................................................................................... 183
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
4.050 €....................................................... 183
00340 Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko
4.050 € .............................................................................. 184
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
12.870 € ................................................................................................................................... 184
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
12.870 € ................................................... 184
06029001 Delovanje ožjih delov občin
12.870 €.......................................................................................................... 184
00341 Sredstva za delovanje KS Globoko
12.870 € ........................................................................................ 184
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
28.989 € ........................................................ 185
1302 Cestni promet in infrastruktura
28.989 €................................................................................................................... 185
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
28.989 € ................................................................ 186
00342 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko
28.989 €.................................................................... 186
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
2.000 € ................................................................................... 186
1803 Programi v kulturi
2.000 € ............................................................................................................................................. 187
18039003 Ljubiteljska kultura
2.000 € ............................................................................................................................. 187
00343 Sofinanciranje društev KS Globoko
2.000 € .......................................................................................... 187

5008 KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

38.348 €.........................................................188

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
500 € ............................................ 188
0403 Druge skupne administrativne službe
500 € .......................................................................................................... 188
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
500 € ..................................................................................................... 188
00344 Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem
500 € ................................................................................... 188
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
15.514 € ................................................................................................................................... 189
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
15.514 € ................................................... 189
06029001 Delovanje ožjih delov občin
15.514 €.......................................................................................................... 189
00346 Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.
15.514 € .............................................................................. 189
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
10.634 € ........................................................ 190
1302 Cestni promet in infrastruktura
10.634 €................................................................................................................... 190
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
10.634 € ................................................................ 190
00347 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice
10.634 €................................................................... 191
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
10.500 € ........................ 191
1603 Komunalna dejavnost
10.500 € ................................................................................................................................... 191
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
10.500 € ............................................................................ 192
00348 Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.
10.500 € .................................................................................... 192
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1.200 € ................................................................................... 192
1803 Programi v kulturi
1.200 € ............................................................................................................................................. 193
18039003 Ljubiteljska kultura
1.200 € ............................................................................................................................. 193
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00349 Sofinanciranje društev KS Jesenice/Dol.

5009 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

1.200 € ................................................................................ 193

60.726 € ...................................................................................................194

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
6.874 € ......................................... 194
0403 Druge skupne administrativne službe
6.874 € ....................................................................................................... 194
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
6.874 €....................................................... 194
00350 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele
6.874 € ......................................................................... 195
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
10.518 € ................................................................................................................................... 195
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
10.518 € ................................................... 195
06029001 Delovanje ožjih delov občin
10.518 €.......................................................................................................... 195
00351 Sredstva za delovanje KS Kapele
10.518 € ........................................................................................... 195
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
38.334 € ........................................................ 196
1302 Cestni promet in infrastruktura
38.334 €................................................................................................................... 196
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
38.334 € ................................................................ 197
00352 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele
38.334 € ...................................................................... 197
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
5.000 € .......................... 197
1603 Komunalna dejavnost
5.000 € ..................................................................................................................................... 198
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5.000 € .............................................................................. 198
00353 Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele
5.000 € .................................................................................. 198

5010 KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

15.480 € .......................................................................................................199

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
2.284 € ..................................................................................................................................... 199
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
2.284 € ..................................................... 199
06029001 Delovanje ožjih delov občin
2.284 €............................................................................................................ 199
00354 Sredstva za delovanje KS Križe
2.284 € ................................................................................................. 199
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13.197 € ........................................................ 200
1302 Cestni promet in infrastruktura
13.197 €................................................................................................................... 200
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13.197 € ................................................................ 200
00355 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe
13.197 € .......................................................................... 201

5011 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

29.956 € ...........................................................................................202

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
7.709 € ......................................... 202
0403 Druge skupne administrativne službe
7.709 € ....................................................................................................... 202
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
7.709 €....................................................... 202
00357 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas
7.709 € ................................................................... 203
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
2.966 € ..................................................................................................................................... 203
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
2.966 € ..................................................... 203
06029001 Delovanje ožjih delov občin
2.966 €............................................................................................................ 203
00358 Sredstva za delovanje KS Krška vas
2.966 € ....................................................................................... 203
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
8.700 € .......................................................... 204
1302 Cestni promet in infrastruktura
8.700 € ..................................................................................................................... 204
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
8.700 € .................................................................. 205
00359 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas
8.700 €................................................................... 205
14 GOSPODARSTVO
5.000 € .................................................................................................................................................... 205
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
5.000 € ................................................................................. 206
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
5.000 €................................................................................ 206
00360 Urejanje krajev KS Krška vas
5.000 € ..................................................................................................... 206
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
5.080 € .......................... 206
1603 Komunalna dejavnost
5.080 € ..................................................................................................................................... 207
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5.080 € .............................................................................. 207
00361 Vzdrževanje pokopališča Krška vas
5.080 € ......................................................................................... 207
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
500 € ...................................................................................... 207
1803 Programi v kulturi
500 € ................................................................................................................................................ 208
18039003 Ljubiteljska kultura
500 € ................................................................................................................................ 208
00362 Sofinanciranje društev KS Krška vas
500 € .......................................................................................... 208

5012 KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

18.680 €......................................................................................209

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
1.000 € ......................................... 209
0403 Druge skupne administrativne službe
1.000 € ....................................................................................................... 209
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
1.000 €....................................................... 209
00363 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas
1.000 € ............................................................... 210
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
2.500 € ..................................................................................................................................... 210
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
2.500 € ..................................................... 210
06029001 Delovanje ožjih delov občin
2.500 €............................................................................................................ 210
00364 Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas
2.500 € ................................................................................... 211
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
14.280 € ........................................................ 211
1302 Cestni promet in infrastruktura
14.280 €................................................................................................................... 211
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
14.280 € ................................................................ 212
00365 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas
14.280 € ............................................................ 213
14 GOSPODARSTVO
500 € ....................................................................................................................................................... 213
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
500 € .................................................................................... 213
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
500 €................................................................................... 213
00366 Urejanje krajev KS Mrzlava vas
500 € .................................................................................................... 214
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
400 € ...................................................................................... 214
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1803 Programi v kulturi
400 € ................................................................................................................................................ 214
18039003 Ljubiteljska kultura
400 € ................................................................................................................................ 215
00367 Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas
400 € ...................................................................................... 215

5013 KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

9.194 € ......................................................................................................216

5014 KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

75.288 € ....................................................................................................219

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
7.928 € ..................................................................................................................................... 216
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
7.928 € ..................................................... 216
06029001 Delovanje ožjih delov občin
7.928 €............................................................................................................ 216
00368 Sredstva za delovanje KS Pečice
7.928 €.............................................................................................. 216
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1.266 € .......................................................... 217
1302 Cestni promet in infrastruktura
1.266 € ..................................................................................................................... 217
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
1.266 € .................................................................. 217
00369 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice
1.266 € ......................................................................... 218

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
11.200 € ....................................... 219
0403 Druge skupne administrativne službe
11.200 € ..................................................................................................... 219
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
11.200 €..................................................... 219
00370 Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece
11.200 € ....................................................................... 220
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
15.230 € ................................................................................................................................... 220
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
15.230 € ................................................... 220
06029001 Delovanje ožjih delov občin
15.230 €.......................................................................................................... 220
00371 Sredstva za delovanje KS Pišece
15.230 €............................................................................................ 221
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
30.858 € ........................................................ 221
1302 Cestni promet in infrastruktura
30.858 €................................................................................................................... 221
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
30.858 € ................................................................ 222
00372 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece
30.858 € ....................................................................... 223
14 GOSPODARSTVO
1.000 € .................................................................................................................................................... 223
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1.000 € ................................................................................. 223
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
1.000 €................................................................................ 223
00373 Urejanje krajev KS Pišece
1.000 €............................................................................................................ 224
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
14.000 € ........................ 224
1603 Komunalna dejavnost
14.000 € ................................................................................................................................... 224
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
14.000 € ............................................................................ 225
00374 Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece
14.000 € ................................................................................. 225
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
3.000 € ................................................................................... 225
1803 Programi v kulturi
3.000 € ............................................................................................................................................. 226
18039003 Ljubiteljska kultura
3.000 € ............................................................................................................................. 226
00375 Sofinanciranje društev KS Pišece
3.000 € ............................................................................................. 226

5015 KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

12.655 € .................................................................................................227

5016 KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

39.083 €................................................................................................232

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
513 € ............................................ 227
0403 Druge skupne administrativne službe
513 € .......................................................................................................... 227
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
513 €.......................................................... 227
00376 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice
513 € .......................................................................... 228
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
6.185 € ..................................................................................................................................... 228
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
6.185 € ..................................................... 228
06029001 Delovanje ožjih delov občin
6.185 €............................................................................................................ 228
00377 Sredstva za delovanje KS Skopice
6.185 € ........................................................................................... 228
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
4.957 € .......................................................... 229
1302 Cestni promet in infrastruktura
4.957 € ..................................................................................................................... 229
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
4.957 € .................................................................. 230
00378 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice
4.957 € ...................................................................... 230
14 GOSPODARSTVO
1.000 € .................................................................................................................................................... 230
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1.000 € ................................................................................. 231
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
1.000 €................................................................................ 231
00379 Urejanje krajev KS Skopice
1.000 € ......................................................................................................... 231
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
13.446 € ................................................................................................................................... 232
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
13.446 € ................................................... 232
06029001 Delovanje ožjih delov občin
13.446 €.......................................................................................................... 232
00380 Sredstva za delovanje KS Sromlje
13.446 € .......................................................................................... 232
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
21.638 € ........................................................ 232
1302 Cestni promet in infrastruktura
21.638 €................................................................................................................... 233
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
21.638 € ................................................................ 233
00381 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje
21.638 € ..................................................................... 233
14 GOSPODARSTVO
600 € ....................................................................................................................................................... 234
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
600 € .................................................................................... 234
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
600 €................................................................................... 234
00382 Urejanje krajev KS Sromlje
600 € ............................................................................................................. 234
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
2.600 € .......................... 234
1603 Komunalna dejavnost
2.600 € ..................................................................................................................................... 235
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
2.600 € .............................................................................. 235
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00383 Vzdrževanje pokopališča Sromlje
2.600 €.............................................................................................. 235
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
800 € ...................................................................................... 235
1803 Programi v kulturi
800 € ................................................................................................................................................ 236
18039003 Ljubiteljska kultura
800 € ................................................................................................................................ 236
00384 Sofinanciranje društev KS Sromlje
800 €............................................................................................... 236

5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

39.160 € .......................................................................................237

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
2.500 € ......................................... 237
0403 Druge skupne administrativne službe
2.500 € ....................................................................................................... 237
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
2.500 €....................................................... 237
00385 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart
2.500 € .................................................................. 238
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
10.110 € ................................................................................................................................... 238
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
10.110 € ................................................... 238
06029001 Delovanje ožjih delov občin
10.110 €.......................................................................................................... 238
00386 Sredstva za delovanje KS Šentlenart
10.110 € ..................................................................................... 238
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
26.550 € ........................................................ 239
1302 Cestni promet in infrastruktura
26.550 €................................................................................................................... 239
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
26.550 € ................................................................ 240
00387 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart
26.550 € ................................................................ 240

5018 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

49.114 € ...................................................................................241

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
17.401 € ................................................................................................................................... 241
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
17.401 € ................................................... 241
06029001 Delovanje ožjih delov občin
17.401 €.......................................................................................................... 241
00388 Sredstva za delovanje KS Velika Dolina
17.401 € ............................................................................... 241
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
22.213 € ........................................................ 242
1302 Cestni promet in infrastruktura
22.213 €................................................................................................................... 242
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
22.213 € ................................................................ 243
00389 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina
22.213 € .......................................................... 243
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
8.000 € .......................... 243
1603 Komunalna dejavnost
8.000 € ..................................................................................................................................... 244
16039001 Oskrba z vodo
1.100 €..................................................................................................................................... 244
00390 Vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V.Dolina
1.100 € ................................................................. 244
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6.900 € .............................................................................. 244
00391 Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina
6.900 € ...................................................................... 245
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1.500 € ................................................................................... 245
1803 Programi v kulturi
1.500 € ............................................................................................................................................. 245
18039003 Ljubiteljska kultura
1.500 € ............................................................................................................................. 245
00392 Sofinanciranje društev KS Velika Dolina
1.500 € ................................................................................. 246

5019 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

19.683 €...............................................................................247

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
100 € ............................................ 247
0403 Druge skupne administrativne službe
100 € .......................................................................................................... 247
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
100 €.......................................................... 247
00393 Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence
100 € .......................................................................... 248
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
4.000 € ..................................................................................................................................... 248
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
4.000 € ..................................................... 248
06029001 Delovanje ožjih delov občin
4.000 €............................................................................................................ 248
00394 Sredstva za delovanje KS Velike Malence
4.000 € ............................................................................. 249
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
12.883 € ........................................................ 249
1302 Cestni promet in infrastruktura
12.883 €................................................................................................................... 249
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
8.883 € .................................................................. 250
00395 Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence
8.883 € ....................................................... 251
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.000 € ............................................................... 251
00396 Izgradnja pločnika Tomič-Horvatič ob cesti R-419 KS Velike Malence
4.000 € ........................ 252
14 GOSPODARSTVO
2.000 € .................................................................................................................................................... 252
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
2.000 € ................................................................................. 252
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
2.000 €................................................................................ 252
00397 Urejanje krajev KS Velike Malence
2.000 € ........................................................................................... 253
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
700 € ...................................................................................... 253
1803 Programi v kulturi
700 € ................................................................................................................................................ 253
18039003 Ljubiteljska kultura
700 € ................................................................................................................................ 254
00398 Sofinanciranje društev KS Velike Malence
700 € ................................................................................ 254

5020 KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

28.097 € ...............................................................255

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
2.000 € ......................................... 255
0403 Druge skupne administrativne službe
2.000 € ....................................................................................................... 255
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
2.000 € .................................................................................................. 255
00399 Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje
2.000 € .............................................................................. 255
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
11.863 € ................................................................................................................................... 256
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
11.863 € ................................................... 256
06029001 Delovanje ožjih delov občin
11.863 €.......................................................................................................... 256
00400 Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje
11.863 € ................................................................ 256
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
12.134 € ........................................................ 257
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1302 Cestni promet in infrastruktura
12.134 €................................................................................................................... 257
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
12.134 € ................................................................ 258
00401 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje
12.134 € ........................................... 258
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1.600 € .......................... 259
1603 Komunalna dejavnost
1.600 € ..................................................................................................................................... 259
16039003 Objekti za rekreacijo
1.600 € ......................................................................................................................... 259
00402 Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-Bukošek -Trnje
1.600 € ............................................................... 260
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
500 € ...................................................................................... 260
1803 Programi v kulturi
500 € ................................................................................................................................................ 260
18039003 Ljubiteljska kultura
500 € ................................................................................................................................ 260
00403 Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje
500 € ..................................................................... 261

C. RAČUN FINANCIRANJA .......................................................................................................................................................262
4700 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
875.000 €.....................................................................262
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
875.000 € ............................................................................................................... 262
2201 Servisiranje javnega dolga
875.000 € ........................................................................................................................ 262
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
875.000 € ......................... 262
00296 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov
875.000 € ........................................................................ 263

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .........................................................................................................................................265
4100 KABINET ŽUPANA ............................................................................................................................................................265
OB009-10-0120 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev
60.000 € .............................................................................. 265
OB009-10-0123 Oprema in OS za CZ
9.000 € ...................................................................................................................... 265
OB009-14-0005 Požarna taksa-inv. transfer Gasilski zvezi Brežice
62.000 € ............................................................ 265

4200 ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ..............................................................................................................266
OB009-10-0101 Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč

120.000 € ........................................................................... 266

4300 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ ...........................................267
OB009-10-0084 Razvojni programi kmetij
100.000 € ........................................................................................................... 267
OB009-10-0085 Investicijska oprema - podjetništvo
1.530 €............................................................................................ 267
OB009-10-0086 Investicijska oprema - turizem
1.770 € ..................................................................................................... 267
OB009-10-0089 Sredstva za vzpodbujanje podjetništva
120.000 € ................................................................................ 267
OB009-15-0001 Podjetniška subv.za nakup zemljišč v PC057
100.000 € ................................................................... 267

4400 ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA ...........................................................268

OB009-10-0081 Večnamenski dom Skopice
22.000 € ........................................................................................................ 268
OB009-10-0083 Invest. vzdrž. večnamen. objektov v občini Brežice
10.000 € .......................................................... 268
OB009-10-0090 Investicijski vložki v poslovne prostore
2.000 € ..................................................................................... 268
OB009-10-0094 Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj
60.000 € ................................................................................... 268
OB009-10-0104 OŠ Cerklje ob Krki
2.750.000 € .................................................................................................................... 268
OB009-10-0114 Nogometni stadion - sofinan. posod.obj.
45.000 € ............................................................................... 268
OB009-10-0115 Grad Brežice - obnova
95.000 € ................................................................................................................. 268
OB009-10-0122 Investicijsko vzdrževanje
12.000 € ............................................................................................................ 269
OB009-10-0128 Mladinski kulturni center
100.000 € ............................................................................................................ 269
OB009-11-0014 Obnova doma krajanov Pečice
30.000 € ................................................................................................. 269
OB009-12-0003 Ureditev prostorov za KS Bukošek
15.000 € .......................................................................................... 269
OB009-13-0002 Obnova večnamenskega doma Jes./Dol.
85.000 €.............................................................................. 269
OB009-13-0028 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)
200.000 € .............................................................. 269
OB009-15-0003 Vzdrževanje poslovnih prostorov
30.800 € ............................................................................................. 269
OB009-15-0006 Investicijsko vzdrževanje na objektih v Slovenski vasi
20.000 € ..................................................... 269
OB009-15-0009 Vodni center Brežice
430.000 € .................................................................................................................. 270
OB009-15-0013 Ureditev zahodne fasade mesta Brežice
200.000 € ............................................................................. 270
OB009-15-0026 Obnova opreme zobozdravstvenih ambulant na OŠ
24.000 € ......................................................... 270
OB009-15-0027 OŠ Dobova-obnova objekta
50.000 € ....................................................................................................... 270
OB009-15-0039 Vrbinske rekreacijske površine
50.000 € ................................................................................................. 270
OB009-15-0040 Dom krajanov Kapele
17.000 € ................................................................................................................... 270
OB009-15-0041 Večnamenske zunanje površine v KS Velika Dolina
20.000 € ......................................................... 270
OB009-15-0051 OŠ Globoko - zunanja igrišča
35.000 € .................................................................................................... 270
OB009-15-0052 Mednarodni center - turizem
50.000 € ...................................................................................................... 271
OB009-16-0001 Ureditev bivalnih enot in energetska sanacija objektov
1.180.000 € ............................................... 271

4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE.............................................272
OB009-10-0001 Sistemska eks. jav. dobra, odkupi zemljišč
35.700 € .......................................................................... 272
OB009-10-0002 Razširitev pokopališča Brežice
70.000 € ................................................................................................. 272
OB009-10-0010 Vodovod Cerklje
120.000 € ........................................................................................................................... 272
OB009-10-0013 Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje
62.000 € ................................................................................................ 272
OB009-10-0014 Izdelava inž.-geol. poročil in proj. za sanacijo
20.000 € ..................................................................... 272
OB009-10-0015 Interventna sanacija plazov v občini Brežice
180.000 € ..................................................................... 272
OB009-10-0017 Pločnik in JR v smeri pokopališča Bizeljsko ................................................................................................................. 273
10.000 € ................................................................................................................................................................................................... 273
OB009-10-0027 Asfaltiranje in modernizacije cest KS Bizeljsko
40.000 € ................................................................... 273
OB009-10-0028 Modernizacija Vinarske poti
350.000 € ..................................................................................................... 273
OB009-10-0033 Pločnik rondo Tuš - Trnje
175.000 € .......................................................................................................... 273
OB009-10-0040 Modernizacije in preplastitve v KS Čatež
10.000 € .............................................................................. 273
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OB009-10-0043 Podvoz Dobova in pločnik
1.000 € ............................................................................................................ 273
OB009-10-0051 Pločnik Župelevec
30.000 € ......................................................................................................................... 274
OB009-10-0057 Pločnik Vel. Malence - Krška vas
150.000 € ........................................................................................... 274
OB009-10-0060 Obn. mostov preko Močnika
10.000 € ...................................................................................................... 274
OB009-10-0061 Modernizacija LC in JP v KS Pišece
50.000 € ....................................................................................... 274
OB009-10-0063 Modernizacija cest v KS Sromlje
50.000 € .............................................................................................. 274
OB009-10-0064 Moderniz. in prepl.cest v KS Šentlenart
40.000 € ................................................................................. 274
OB009-10-0068 Modernizacija JP v KS Vel. Dolina
60.000 € .......................................................................................... 274
OB009-10-0070 Modernizacije, preplastitve in asfalt. v KS ZBT
40.000 € ................................................................... 275
OB009-10-0071 Pločnik Bukošek
20.000 € ............................................................................................................................. 275
OB009-10-0075 Urejanje AP v občini Brežice
20.000 € ..................................................................................................... 275
OB009-10-0087 Subvencioniranje najemnine za infrast. GJS
420.000 € ..................................................................... 275
OB009-10-0093 Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice
300.000 € ................................................................ 275
OB009-10-0144 Stroški izvedbe dok. za razpise
2.200 € .................................................................................................. 275
OB009-10-0206 Obnova JR po občini Brežice
100.000 € .................................................................................................. 275
OB009-10-0209 Kolesarska steza Čatež - Terme Čatež
100.000 € ............................................................................... 276
OB009-11-0002 Nabava nadom. OS na področ. kom. odpadkov
20.000 € ................................................................. 276
OB009-11-0003 Nabava nado. OS na področ. odpad. voda
40.000 € .......................................................................... 276
OB009-11-0006 Pločnik ob CBC od žel. post.do žel. prehoda
10.000 € ....................................................................... 276
OB009-11-0010 Obnova LC024471 Artiče - Volčje
30.000 €............................................................................................ 276
OB009-11-0011 Obnova vaškega središča Čatež
10.000 €.............................................................................................. 276
OB009-11-0048 Pločnik v Trebežu R3-676
50.000 € .......................................................................................................... 276
OB009-11-0050 Obnova jekl. mostov preko Save in Krke
150.000 €............................................................................. 276
OB009-11-0057 Vodovod Križe
40.000 € ................................................................................................................................ 277
OB009-11-0058 Ureditev otroških igrišč
10.000 € ................................................................................................................ 277
OB009-12-0005 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas
20.000 € ..................................................................................... 277
OB009-12-0011 Urejanje obrtne cone Dobova
370.000 € .................................................................................................. 277
OB009-12-0018 Vrtina Glogov Brod
250.000 € ...................................................................................................................... 277
OB009-12-0019 Komunalno opremljanje zemljišč
40.000 € .............................................................................................. 277
OB009-13-0005 Sofinanciranje MKČN
150.000 € ................................................................................................................. 277
OB009-13-0015 Pločnik Mali Obrež
10.000 € ........................................................................................................................ 278
OB009-13-0024 Modernizacija LC Bojsno - Brezje
30.000 € ............................................................................................ 278
OB009-13-0035 Projekt Sava- Krka Bike
20.000 € .............................................................................................................. 278
OB009-13-0036 Parkirišče ob pokopališču Ponikve
30.000 € .......................................................................................... 278
OB009-14-0003 Sek. Vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave
200.000 € ............................................................. 279
OB009-14-0004 Obnova cest v mestu Brežice
100.000 € .................................................................................................. 279
OB009-15-0010 Rekonstrukcija ceste Šutna Trebelnik
20.000 € .................................................................................... 279
OB009-15-0015 Obnova LC Bukošek - Dobova
100.000 € ............................................................................................... 279
OB009-15-0017 Pločnik Globoko ob R3-667
20.000 € ...................................................................................................... 279
OB009-15-0018 Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice
1.865.000 € .................................................. 279
OB009-15-0019 Pločnik Cerina
10.000 €................................................................................................................................. 279
OB009-15-0022 Celostna prometna strategija
76.765 €..................................................................................................... 279
OB009-15-0024 Parkirišča ob Jurčičevi pri OŠ Brežice
100.000 € ................................................................................. 280
OB009-15-0025 Modernizacija cest v KS Kapele
45.000 € ............................................................................................... 280
OB009-15-0029 Kolesarske steze in poti
50.000 € .............................................................................................................. 280
OB009-15-0045 Polnilnica za električna vozila
8.000 € ...................................................................................................... 280
OB009-15-0046 Pločnik in kolesarska steza Trdinova ul.
30.000 € ................................................................................ 280
OB009-15-0047 Postajališče za avtodome
15.000 € ........................................................................................................... 280
OB009-15-0048 Vodovod Pišece
20.000 € ............................................................................................................................. 280
OB009-15-0053 Obnova Dobovske ceste
30.000 € ............................................................................................................. 281
OB009-15-0055 Vodovod Cerina
70.000 € ............................................................................................................................. 281
OB009-15-0056 Vodovod Cirnik
80.500 € ............................................................................................................................... 281
OB009-15-0057 Pločnik ob R2 419 Grič-odcep Vel.Mal.
10.000 € ................................................................................. 281
OB009-16-0005 Infrastruktura ob hidroelektrarni
55.000 € ................................................................................................ 281
OB009-16-0006 Parkirišča v Ulici pod obzidjem
30.000 € ................................................................................................. 281

4600 ODDELEK ZA PROSTOR .................................................................................................................................................282
OB009-10-0097 Komunalna ureditev IPC cone Brezina
OB009-10-0124 Občinski prostorsko izvedbeni akti

10.000 € .................................................................................. 282
40.000 € .......................................................................................... 282

5001 KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE .....................................................................................................................................283
OB009-13-0008 Nakup opreme KS Artiče
1.000 € .............................................................................................................. 283
OB009-13-0029 Nakup opreme na pokop.in MV KS Artiče
8.000 €............................................................................... 283
OB009-13-0034 Modernizacija JP v izvedbi KS Artiče
6.000 € ....................................................................................... 283
OB009-14-0015 Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Artiče
5.100 € ............................................................................. 283
OB009-15-0002 Oprema Banova domačija
2.500 € ............................................................................................................ 283
OB009-15-0005 Nakup opreme za urejanje krajev v KS Artiče
2.500 € ....................................................................... 283

5003 KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE...................................................................................................................................284
OB009-15-0012 Postavitev igral v KS Brežice
25.000 €..................................................................................................... 284
OB009-16-0002 Modernizacija cest v izvedbi KS Brežice
20.000 € ............................................................................... 284

5004 KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE ..................................................................................................................................285
OB009-13-0030 Nakup opreme v KS Cerklje

500 €............................................................................................................ 285

16

OB009-15-0058 Vzdrževanje pokopališča Cerklje

17.137 € ............................................................................................. 285

5006 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA ...................................................................................................................................286
OB009-14-0007 Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova
OB009-14-0008 Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Dobova

7.300 €...................................................................... 286
8.000 € ....................................................................... 286

5008 KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM .................................................................................................287
OB009-15-0016 Nakup opreme za prostore KS Jesenice/Dol.

400 € ........................................................................... 287
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I. SPLOŠNI DEL
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I. SPLOŠNI DEL
Splošni del plana proračuna Občine Brežice po ekonomski klasifikaciji sestavljajo izkazi:
a) bilanca prihodkov in odhodkov,
b) račun finančnih terjatev in naložb in
c) račun financiranja.
V planu proračuna Občine Brežice za 2016 so prikazani planirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za leto
2016. Prihodki in odhodki se planirajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je
enako koledarskemu.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI PRORAČUNA
Prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov plana proračuna Občine Brežice za leto 2016 znašajo 23.613.382,00 EUR.

70 DAVČNI PRIHODKI

15.443.470 €

700 Davki na dohodek in dobiček

13.205.360 €
Obrazložitev konta
Davki na dohodek in dobiček spadajo med davčne prihodke in pripadajo občini iz naslova dohodnine. Dohodnina predstavlja
pomemben vir proračunskih prihodkov. V planu proračuna za leto 2016 v celotni strukturi prihodkov občine Brežice znaša delež
dohodnine 55,92%. Prihodki iz naslova dohodnine so v osnutku proračuna planirani v višini 13.205.360,00 EUR.
V Zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2016 in 2017(Uradni list št.96, z dne 11.12.2015) je določena povprečnina za leti 2016
in 2017 v višini 522,00 EUR, kar je bilo že upoštevano pri pripravi občinskega proračuna za leto 2016 in leto 2017 v prvem branju.
Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016 temelji na podatkih o številu in starostni strukturi
prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin ter dohodnini, kot določa zakon o financiranju občin.
Na osnovi novih izračunov Ministrstva za finance RS smo v predlogu proračuna upoštevali dohodnino v višini 13.205.360 EUR na
kontih skupine 700 in finančno izravnavo na kontih skupine 740 v višini 622.099 EUR.

703 Davki na premoženje
1.301.260 €
Obrazložitev konta
Davki na premoženje v strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 5,51% delež. Obsegajo prihodke od davkov na nepremičnine in
premičnine, davkov na dediščine in darila ter davke na promet premičnin in finančno premoženje. Največji delež v tem sklopu
predstavljajo davki na nepremičnine. Najpomembnejši planirani vir davkov na nepremičnine predstavlja kot vir nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča, katerega planirana višina znaša 840.000,00 EUR.
704 Domači davki na blago in storitve

936.800 €
Obrazložitev konta
Delež domačih davkov na blago in storitve v celotnih prihodkih znaša 3,96 %. Ocenjena vrednost teh prihodkov je s planom
ocenjena na 936.800,00 EUR, sestavljeni pa so iz davkov na posebne storitve v znesku 50.000,00 EUR in drugih davkov na
uporabo blaga in storitve v višini 886.800,00 EUR. V sklopu slednjih so glede na višino pomembnejši okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadlih voda v višini 427.300,00 EUR ter turistična taksa v znesku 450.000,00 EUR.

706 Drugi davki

50 €

Obrazložitev konta
Glede na realizacijo v preteklih letih, so ti davki ocenjeni v višini 50 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

4.043.367 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.576.300 €
Obrazložitev konta
Delež prihodkov udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v celotnih prihodkih znaša 6,67%, in znašajo 1.576.300 EUR.
Najpomembnejši delež v teh prihodkih za leto 2016 imajo prihodki iz premoženja: najemnine od upravljanja z občinsko komunalno
infrastrukturo, najemnine za opremo, ter prihodki iz naslova koncesijskih dajatev. Sem spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki
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od najemnin. Poleg občinskih prihodkov za te namene, pa so tu planirani tudi izvirni prihodki krajevnih skupnosti, in sicer 750 EUR
od obresti in 40.224 EUR od različnih najemnin. Tabela vseh izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti za leto 2016 je v prilogi.

711 Takse in pristojbine

30.000 €
Obrazložitev konta
Delež taks in pristojbin v skupnih prihodkih za leto 2016 znaša 0,18%. Višina upravne takse, ki pripada občinskemu proračunu, je
določena z Zakonom o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. Z novim zakonom o ukrepih za
uravnoteženje javnih financ občin se predvideva, da se bo v občinski proračun nateklo več taks in pristojbin.

712 Globe in druge denarne kazni

67.500 €
Obrazložitev konta
Delež glob in drugih denarnih kazni v letu 2016 v skupnih prihodkih znaša 0,29%, v tej skupini prihodkov so zajeti prihodki od
nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki v sorazmernem delu pripada lokalni skupnosti, globe za prekrške, denarne
kazni in povprečnine.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

178.307 €
Obrazložitev konta
Delež prihodkov od prodaje blaga in storitev v skupnih prihodkih občine za leto 2016 znaša 0,75%. V okviru te skupine prihodkov
so zajeti predvsem prihodki od lastne dejavnosti krajevnih skupnosti. Planirani izvirni prihodki krajevnih skupnosti za ta namen v
višini 164.320 EUR izvirajo iz gospodarjenja z vodovodi in pokopališči. Tabela vseh izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti za leto
2016 je v prilogi.

714 Drugi nedavčni prihodki

2.191.260 €

Obrazložitev konta
Delež drugih nedavčnih prihodkov v skupnih prihodkih za leto 2016 je 9,27%. Med druge nedavčne prihodke štejemo prihodke od
komunalnih prispevkov, prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov ter nadomestilo zaradi omejene rabe
prostora na območju jedrskega objekta ter druge izredne nedavčne prihodke. Pri določanju višine prihodkov za nadomestilo zaradi
omejene rabe prostora je bila upoštevana nova uredba o nadomestilu zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta,
s katero se določa dajatev za omejeno rabo prostora predvidoma v višini 1.996.000 EUR. Po novi uredbi Občini Brežice plačuje
dajatev plačuje Nuklearna elektrarna Krško. V višini 7.260 EUR so planirani izvirni prihodki krajevnih skupnosti. Sredstva so zajeta
na drugih izrednih nedavčnih prihodkih.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.050.000 €

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.050.000 €
Obrazložitev konta
Delež prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev glede na skupne prihodke je 4,44%. Program razpolaganja z
občinskim premoženjem za leto 2016 je v prilogi.

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

1.000 €
1.000 €

Obrazložitev konta
V prejetih donacijah iz domačih virov smo upoštevali planirana sredstva pri krajevnih skupnostih.

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

2.995.545 €
1.388.195 €

Obrazložitev konta
Delež transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij v primerjavi s celotnimi prihodki znaša 5,87%. Skupen znesek je
1.388.195,00 EUR. Višina finančne izravnave v letu 2016 znaša 622.099,00 EUR. Prihodki iz drugih prejetih sredstev iz državnega
proračuna za tekočo porabo so planirani iz naslova financiranja pravic družinskega pomočnika na podlagi 44. člena Zakona o
financiranju občin v višini 100.000,00 EUR, iz sredstev za programe za mlade v višini 40.000 EUR, za program Cmepius 20.000,00
EUR, iz sredstev za vzdrževanje cest v višini 20.000 EUR, 4.000 EUR sredstev koncesijske dajatve iz lova in sredstev
sofinanciranja skupnega prekrškovnega organa 25.000 EUR. Iz Fundacije za šport RS se bodo pridobila sredstva v višini 27.176
EUR za sofinanciranje OŠ Dobova, sredstva za sofinanciranje OŠ Cerklje v višini 30.000,00 EUR ter sredstva v višini 25.000,00
EUR za OŠ Globoko. Planirana sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij znašajo 474.920 EUR.
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Planirana sredstva iz državnega proračuna za investicije po namenih in zneskih:
Plan 2016 v EUR
Vodni center Brežice

45.150

Požarna taksa

62.000

OŠ Cerklje (23. člen ZFO)

360.270

Celostna prometna strategija

7.500

Skupaj

474.920

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.607.350 €
Obrazložitev konta
Delež prihodkov iz prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v skupnih prihodkih je 6,80 %
in znaša 1.607.350 EUR.
Planirana sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU :

V EUR
Mladinski kulturni center-posodobitev objekta
OŠ Cerklje
Celostna prometna strategija

60.000
1.000.000
42.500

Ureditev zahodne fasade mesta Brežice

130.000

Energetska sanacija občinske stavbe CPB 18

119.000

Vodni center Brežice

255.850

Skupaj

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

1.607.350

80.000 €

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

80.000 €
Obrazložitev konta
Občina Brežice bo na razpisih neposredno od raznih evropskih institucij skušala pridobiti razvojne projekte v višini 80.000 evrov.
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ODHODKI PRORAČUNA
Odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Brežice za leto 2016 znašajo 28.689.187,00 EUR.

40 TEKOČI ODHODKI

7.206.260 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.299.355 €
Obrazložitev konta
V okviru sredstev za plače in drugih izdatkov zaposlenim se zagotovijo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in
nadomestila ter druge izdatke zaposlenim v občinski upravi. Sredstva za plače za leto 2016 so planirana na podlagi obstoječega
stanja zaposlenih, zajeti so stroški za plače zaposlenim za leto 2016 s pripadajočimi dodatki v skladu z zakonodajo s področja
plačnega sistema v javnem sektorju in v skladu z veljavnimi pogodbami o zaposlitvi.
Delež plač in drugih izdatkov zaposlenim v celotnih planiranih odhodkih za leto 2016 znaša 4,52%. V masi so zajeta tudi izplačila
plač za administratorje krajevnih skupnosti.
Obračuni plač se bodo izvajali skladno z veljavno plačno zakonodajo (z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, kolektivno
pogodbo za javni sektor in kolektivnimi pogodbami dejavnosti/poklicev in sklenjenimi aneksi h kolektivni pogodbi ter predpisi o
interventnih ukrepih).
Višina sredstev na postavki za leto 2016 je glede na sprejeti plan leta 2015 povečana zaradi napredovanj v višji plačni razred in
višji naziv, ter posledično povečanja dodatkov za delovno dobo in prispevkov, ki se izplačujejo v odstotku od osnovne plače.
Redna delovna uspešnost se ne izplačuje.
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

189.700 €
Obrazložitev konta
Delež prispevkov delodajalcev za socialno varnost v skupnih odhodki znaša 0,66 % in znašajo 189.700 EUR. Prispevki so
obračunani v skladu z zakonodajo na tem področju. Prispevki so planirani tudi za administratorje krajevnih skupnosti.

402 Izdatki za blago in storitve
5.227.205 €
Obrazložitev konta
Delež izdatkov za blago in storitve v skupnih odhodkih za leto 2016 znaša 18,22%. Planirani so v skupni višini 5.227.204,83 EUR.
Največji delež izdatkov za blago in storitve predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja, pisarniškega in splošnega materiala in
storitev, stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij ter drugih operativnih odhodkov.
403 Plačila domačih obresti

130.000 €
Obrazložitev konta
V strukturi skupnih odhodkov znaša delež stroškov za plačilo domačih obresti 0,45%. Plačila domačih obresti zajemajo
odplačevanje obresti od najetih dolgoročnih posojil.

409 Rezerve

360.000 €
Obrazložitev konta
Rezerve v strukturi celotnih odhodkov znašajo 1,25%. Delijo se na splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko rezervo za
naravne nesreče.
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z Zakonom o javnih financah namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za
katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila
zagotovljena v zadostnem obsegu. Namen postavke je nemoteno izvrševanje proračuna. V proračunu se del predvidenih
proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Dodeljena sredstva splošne
proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega
uporabnika. Planirana je v višini 350.000 EUR.
Proračunska rezerva se uporablja za odpravo naravnih nesreč, sredstva se v proračunsko rezervo izločajo do višine opredeljene
z odlokom o proračunu, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračun (49. člen ZJF).Planirana je v višini 10.000 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI

9.352.549 €

410 Subvencije

890.000 €
Obrazložitev konta
Delež subvencij v skupnih odhodkih za leto 2016 znaša 3,1%. Za leto 2016 je planiranih 890.000 EUR. Največji del predstavljajo
sredstva za subvencioniranje najemnine za komunalno infrastrukturo v lasti občine in subvencije za zagon podjetništva.
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411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.809.500 €
Obrazložitev konta
Delež transferov posameznikom in gospodinjstvom je v skupnih odhodkih 16,76% in v skupnem znesku znašajo 4.809.500,00
EUR. V pretežni meri gre za izdatke, ki se nanašajo na doplačila raznih oskrbnih stroškov v domovih za ostarele, v domovih za
občane s posebnimi potrebami, izplačila družinskim pomočnikom, regresiranje prevozov v šolo in doplačilo razlik v ceni v vrtcih.
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

821.808 €

Obrazložitev konta
Delež neprofitnim organizacijam in ustanovam v skupnih odhodkih je 2,86%. V proračunu za leto 2016 je tej vrsti odhodka
namenjeno 821.808,00 EUR. V okviru teh transferov se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje političnih strank, društev
in organizacij s področij socialnega varstva, kulture, športa in drugih področij.

413 Drugi tekoči domači transferi
2.831.241 €
Obrazložitev konta
Delež drugih tekočih domačih transferov v letu 2016 v skupnih odhodkih znaša 9,86%. Skupno je predvideno 2.831.241,00 EUR.
Sem spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Brežice in jim je občina dolžna zagotavljati
sredstva za njihovo delovanje.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

11.741.078 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

11.741.078 €
Obrazložitev konta
V strukturi vseh odhodkov proračuna za leto 2016 predstavljajo nakup in gradnja osnovnih sredstev 40,92%, planirani so v višini
11.741.078,17 EUR. Največji del v okviru te podskupine predstavljajo stroški novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter
investicijsko vzdrževanje in obnove. Nanašajo se na investicije s področja komunalne infrastrukture, družbenih dejavnosti, stavbnih
zemljišč, poslovnih prostorov, urejanja prostora in tako dalje, ki so podrobneje opisani v posebnem delu proračuna.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

389.300 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
362.000 €
Obrazložitev konta
Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam je v planu proračuna za leto 2016 namenjeno 362.000 EUR. Delež teh
odhodkov v skupnih odhodkih je 1,26%.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

27.300 €
Obrazložitev konta
V strukturi odhodkov so ti odhodki zanemarljivi, planirani so v višini 25.770,00 EUR. Sredstva so namenjena za nabavo opreme in
manjše investicijske posege pri javnih zavodih, kateri ustanovitelj je občina.
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Predstavlja drugi del splošnega dela proračuna, kjer so izkazana prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750.000 €

751 Prodaja kapitalskih deležev

750.000 €
Obrazložitev konta
Občina Brežice ima v delniški družbi KOP Brežice 25,24% kapitalski delež. Na podlagi izdelane cenitve iz leta 2012 o vrednosti
lastniškega kapitala družbe Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice je delež Občine Brežice ovrednoten na 750.000 EUR.
Že z rebalansom 2014 se je pristopilo k prodaji nekaterih deležev v družbah, ki niso opredeljeni kot strateško pomembni. Realizacija
odprodaje deleža v občinski lasti se predvideva v letu 2016.
Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in vlog je namenski prejemek občinskega proračuna, saj se lahko na podlagi 74. člena ZJF
uporabi za odplačilo dolgov v računu financiranja ali za nakup novega stvarnega in finančnega premoženja občine, če presega
obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolgov v računu financiranja.
V prilogi je podan Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2016.
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C. RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in odplačila glavnic kreditov.

50 ZADOLŽEVANJE

2.140.405 €

500 Domače zadolževanje
2.140.405 €
Obrazložitev konta
V računu financiranja so izkazani tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s financiranjem proračunskega primanjkljaja
v skladu z veljavno zakonodajo.
10. b člen Zakona o financiranju občin določa, da se občine lahko zadolžuje le v takšnem obsegu, da odplačilo obveznosti iz
naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova danih
poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v
posameznem letu ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja,
zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna EU
ter prihodke režijskih obratov.
Za pokrivanje primanjkljaja med prejemki in izdatki proračuna in za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu za
leto 2016 je predvidena nova zadolžitev v višini 1.600.000,00 EUR.
V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 prejmejo občine 5% primerne porabe za sofinanciranje
investicij: 2% nepovratnih sredstev ter 3% povratnih. Sredstva, ki jih bodo občine prejele iz povratnega dela za sofinanciranje
investicij se ne bodo vštele v kvoto zadolževanja, stopnja obrestne mere bo 0%, doba odplačevanja pa predvidoma 7 in 10 let.
Začetek vračanja teh sredstev naj bi bil predvidoma leta 2018.Znesek povratnih sredstev, ki pripada Občini Brežice je 540.405
EUR za leto 2016 in 2017.

55 ODPLAČILA DOLGA

875.000 €

550 Odplačila domačega dolga

875.000 €
Obrazložitev konta
V letu 2016 je predvideno odplačilo glavnice v znesku 875.000,00 EUR naslednjim bankam: SKB banki Ljubljana, Hypo Alpe Adria
Bank Ljubljana, UniCredit Bank Ljubljana ter NLB Banki.
Namen

Leto

Znesek kredita

Odplačilo glavnice

OŠ Brežice
Hypo-Alpe-Adria Bank

2009

1.165.000,00

122.800,00

Obnova mestnega jedra, ČN Globoko, Kanalizacija Dobova,
Mladinski hotel, Mladinsko krožišče
SKB Banka

2009

930.000,00

102.500,00

OŠ Brežice
Hypo-Alpe-Adria Bank

2010

1.300.000,00

143.300,00

Obnova Gradu, Večnamenska dvorana Brežice
UniCredit Bank

2011

2.000.000,00

207.000,00

Investicije po planu proračuna za leto 2012
NLB

2012

NLB SID 126.251,39
NLB EIB 873.748,61

12.600,00
86.800,00

Investicije po planu proračuna za leto 2013
NLB

2013

NLB EIB 1.000.000,00

100.000,00

Investicije po planu proračuna za leto 2014
SKB

2014

1.000.000,00

100.000,00

Skupaj

875.000,00
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II. POSEBNI DEL
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II. POSEBNI DEL
1000 OBČINSKI SVET

122.000 €

01 POLITIČNI SISTEM

122.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, 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.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za demokratično delovanje političnega sistema.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:
0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

122.000 €

Opis glavnega programa
0101 - Politični sistem
Glavni program 0101 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 izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje
zakonskih nalog, 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 cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog,
pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena ter sodelovanje z različnimi domačimi in tujimi
organizacijami. Zastavljeni cilji bodo doseženi s sprejemom vseh, za delovanje lokalne skupnosti, potrebnih aktov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami ta glavni program, so:
- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov
- 01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic

01019001 Dejavnost občinskega sveta

120.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški
sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih
strank.
Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Statut občine Brežice
- Poslovnik o delu občinskega sveta občine Brežice
- Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij
in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih
- Sklep o financiranju političnih strank v občini Brežice
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- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog,
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog,
pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi
ter mednarodno sodelovanje.

00001 Financiranje strank

30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje političnih strank. V skladu s Sklepom o načinu financiranja političnih strank
v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 87/14) so do sredstev proračuna Občine Brežice upravičene politične stranke, ki so na volitvah
v občinski svet v letu 2014 dobile najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. To so
naslednje politične stranke:
SDS - Slovenska demokratska stranka
SMC - Stranka modernega centra
- Lista Sonce
- DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
- IDS - Iniciativa za demokratični socializem
- SD - Socialni demokrati
- SLS - Slovenska ljudska stranka
- ROK - Stranka za razvoj občin in krajev
- NSi - Nova Slovenija - krščanski demokrati
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00002 Stroški delovanja občinskega sveta

90.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo sejnin članom občinskega sveta in nagrad članom delovnih teles. Ocena je, da bo
v letu 2016 izvedenih najmanj 6 rednih sej občinskega sveta, plača neprofesionalnega podžupana, izvedena strokovna ekskurzija
za člane občinskega sveta ter izobraževanja članov občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

2.000 €
Opis podprograma
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba
referendumov (na primer samoprispevek).
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
- Statut občine Brežice
- Poslovnik o delu občinskega sveta občine Brežice
- Odlok o določitvi volilnih enot za izvolitev članov Občinskega sveta občine Brežice
- Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti
- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je uresničevanje aktivne in pasivne volilne pravice ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev,
poravnava obveznosti do lastnikov, ki so nudili prostore za izvedbo volitev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je, da se poravnajo vsi stroški hrambe volilnih skrinjic.

00003 Volitve

2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah so na tej postavki planirani materialni stroški, ki vključujejo stroške hrambe volilnih skrinjic.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je planiran na podlagi izkušenj preteklih let za hrambo volilnih skrinjic.
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2000 NADZORNI ODBOR

11.000 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

11.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 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.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za
uravnoteženje javnih financ.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nadzor nad smotrno porabo proračunskih
sredstev oz. izvrševanjem občinskega proračuna.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa, in sicer:
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

11.000 €

Opis glavnega programa
V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Brežice in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo
in tako zagotoviti učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Brežice in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

11.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 02039001 Dejavnost nadzornega odbora je naslednja: 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 lokalni samoupravi
- Statut občine Brežice
- Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij
in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Delovanje Občine Brežice v skladu z veljavno zakonodajo, uspešnost bo merljiva s številom utemeljenih, ugotovljenih nepravilnosti
s strani nadzornega odbora.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom dela za leto 2015, realizacija bo ugotovljena ob koncu leta.

00004 Stroški delovanja nadzornega odbora

11.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so planirani stroški sej nadzornega odbora ter izvedba nadzora pri neposrednih in posrednih proračunskih
uporabnikih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe izhaja iz ocene realizacije v preteklih letih in ocenjenem številu sej Nadzornega odbora v letu 2016. Ocenjuje se,
da bo v letu 2016 število sej Nadzornega odbora podobno kot je bilo planirano oziroma realizirano v preteklih letih, zato tudi stroški
ostajajo na enaki ravni.
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3000 ŽUPAN

380.000 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

380.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 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.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna programa:
- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
- 2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
30.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 2302 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 oz. splošni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic
naravnih nesreč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 23029001 Rezerva občine
- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

10.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 23029001 Rezerva občine: 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 na nivoju podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih
nesreč.
Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je doseganje dolgoročnih ciljev na podlagi sprejetega Zakona o
odpravi posledic naravnih nesreč, letnih operativnih programov in sprejetih odlokov Občinskega sveta Občine Brežice, vezana na
zagotavljanje sredstev iz proračunske rezerve za odpravljanje škode, kot posledica naravnih nesreč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi
nastala ob naravnih nesrečah.
Kazalci, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- realizacija porabe proračunskih sredstev in izpolnitev obveznosti glede na predložene programe za odpravo posledic po
posamezni naravni nesreči,
- koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

00030 Stalna proračunska rezerva

10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakon o javnih financah v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko rezervo
– največ do 1,5 % prejemkov proračuna, medtem ko spodnja meja ni določena. Sredstva se v proračunsko rezervo izločajo do
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višine, ki je opredeljena z odlokom o proračunu občine. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske
rezerve so namenska sredstva, kar pomeni, da se neporabljena sredstva na dan 31. decembra prenesejo v naslednje leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je proračun za l. 2015.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

20.000 €

Opis podprograma
Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode
v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti
občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški
reševalnih akcij (na primer. reševanje utopljencev).
Zakonske in druge pravne podlage
- Pravilnik o dodelitvi pomoči za nepredvidene dogodke
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00031 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih

20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pomoč prizadetim v naravnih nesrečah in ob drugi nepredvidenih dogodkih, ki bistveno poslabša
socialni status posameznika ali družine. Pri temu se upoštevajo vloge, ki za reševanje navedene stiske niso še prejele sredstev iz
občinskega proračuna. Za sredstva zaprosijo humanitarne organizacije v imenu prizadetih občanov, ki sredstva porabijo za
reševanje situacije oz. javni zavodi, ki izvajajo socialne programe za prizadete posameznike oz. družine. Sredstva se delijo na
podlagi Javnega razpisa o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih, ki bazira na Pravilniku o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih
dogodkih (Uradni list, št. 10/14, 29/14).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je proračun za leto 2015.

2303 Splošna proračunska rezervacija

350.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 2303 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 zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 23039001 Splošna proračunska rezervacija.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

350.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o javnih financah
- odlok o proračunu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bi pripomoglo natančno planiranje (pravočasno in v pravi vrednosti)
odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00032 Splošna proračunska rezervacija

350.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z Zakonom o javnih financah namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za
katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila
zagotovljena v zadostnem obsegu. Namen postavke je nemoteno izvrševanje proračuna. V proračunu se del predvidenih
proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Dodeljena sredstva splošne
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proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega
uporabnika.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je proračun za l. 2015.
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4100 KABINET ŽUPANA

723.283 €

01 POLITIČNI SISTEM

30.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, 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.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za demokratično delovanje političnega sistema.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:
0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

30.000 €

Opis glavnega programa
0101 - Politični sistem
Glavni program 0101 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 izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje
zakonskih nalog, 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 cilj je zagotoviti sredstva za uspešno delovanje kabineta župana in podžupana. Glavni kazalec je zagotovitev zadostne
višine sredstev za poplačilo vseh obveznosti kabineta župana, tudi za plače župana in podžupana, kar se nenazadnje odraža v
mnenju občanov.
Le to se tekoče na nivoju leta ugotavlja s pomočjo ustreznih anket, analizirajo se tudi med letom prejeti predlogi, pohvale in pritožbe
o delu kabineta.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov
- 01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

30.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 01019003 Dejavnost župana in podžupanov: 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
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti izvajanje nalog župana in podžupanov Občine Brežice.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju

00005 Reprezentanca

30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke Reprezentanca so namenjena za reprezentančne dejavnosti in promoviranje občine Brežice: za stroške obiskov
tujih in drugih delegacij, stroške postrežbe in pogostitve ob protokolarnih in drugih dogodkih, povezanih z dejavnostjo občine,
stroške cvetličnih aranžmajev, stroške protokolarnih ter priložnostnih daril, za pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva,
tekstovno in grafično pripravo promocijskih gradiv občine in predstavitev občine v različnih publikacijah in medijih (časopisi, revije,
almanahi, vodniki, radio, televizija, internet,...), za pripravo in tisk vabil ter podobnih tiskovin.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je proračun za l. 2015, gre za kontinuirane dejavnosti, ki so sestavni del delovanja Občine Brežice.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
66.600 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine
Brežice, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so:
- zaposlovati čim boj strokoven kader
- smotrno zaposlovanje
- večje število zasedenih poslovnih prostorov glede na preteklo leto
- vzdrževanje poslovnih prostorov v solidnem stanju
- povečan obseg oddaje poslovnih prostorov v najem
- povečane aktivnosti glede dostopnosti invalidnim osebam v poslovne prostore občinske uprave
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne
programe:
- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

5.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Odlok o priznanjih Občine Brežice določa naslednje oblike priznanj Občine Brežice: oktobrska nagrada, proglasitev za častnega
občana, podelitev domicila v občini, priznanja ter plaketa. Dolgoročni cilj glavnega programa je dodeliti navedene nagrade
subjektom, ki so najbolj primerni za pridobitev nagrade.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
Vsebina podprograma je naslednja:
04019001 Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

5.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma je naslednja:
04019001 Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja
Zakonske in druge pravne podlage
- statut Občine Brežice
- Odlok o priznanjih Občine Brežice
-Pravilnik o nagradah Občine Brežice za izjemne dosežke
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so nagrajevanje in spodbujanje občank in občanov k doseganju vidnih rezultatov na različnih
področjih delovanja: humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem
področju, s katerimi se dosega izboljšana kakovost življenja in povečuje prepoznavnost občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem - nagrajevanje in spodbujanje občank in občanov k doseganju vidnih rezultatov
na različnih področjih delovanja - humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali
socialnem področju.

35

00006 Nagrade in priznanja

5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz postavke Nagrade in priznanja se sofinancirajo upravičenci za posebne dosežke na humanitarnem, znanstveno - raziskovalnem,
kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju ter oktobrski nagrajenci. Postavka je namenjena
nagrajevanju posebnih dosežkov z namenom zahvale, spodbude za nadaljnje delo ter promocijo dosežkov občank in občanov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za izračune je proračun za leto 2015, sredstva so namenjena za kontinuirane dejavnosti, ki so sestavni del delovanja
Občine Brežice.

0403 Druge skupne administrativne službe

61.600 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe 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
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog
ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog ter
razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

6.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti je naslednja: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu
občine (Uradni list Republike Slovenije 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 javnem naročanju
- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj obveščanja domače in tuje javnosti je zagotavljanje prepoznavnosti znaka in simbolov občine ter objava relevantnih
informacij o predpisih in odlokih občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00007 Snemanje sej obč. sveta in ostalih dogodkov v občini

6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka Snemanje sej Občinskega sveta in ostalih dogodkov ter prireditev v občini je namenjena čim boljši informiranosti občanov
z delovanjem Občinskega sveta in dogodki lokalnega pomena. Sredstva so namenjena snemanju in pripravi posnetkov sej
Občinskega sveta in številnih drugih dogodkov društev v občini Brežice. Posnetki so objavljeni na spletni strani občine
www.brezice.si, kjer se lahko občanke in občani seznanijo z delovanjem občinskega sveta in potekom sej in si ogledajo utrinke
večjih projektov občinskega pomena.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je proračun za l. 2015, sredstva so namenjena za kontinuirane dejavnosti (Občinski svet, dogodki in
prireditve lokalnega pomena), ki so sestavni del delovanja Občine Brežice.
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04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

55.600 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: 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 o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o izvrševanju proračuna RS
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj izvedbe protokolarnih dogodkov je zagotavljanje kakovostnega predstavljanja občine ob različnih pomembnih
dogodkih same občine (proslave, svečani podpisi pogodb, sporazumov, dogovorov, pisem o nameri) ter njenih javnih zavodov,
društev, ipd..
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00008 Praznovanja

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka Praznovanja je namenjena za obeleževanje pomembnih praznikov in prireditev v občini Brežice. V okviru
proračunske postavke so sredstva namenjena za vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo prireditev, praznovanj, dogodkov
in obletnic občinskega in širšega pomena, ki jih organizira Občina. Del sredstev je namenjen izvedbi dogodkov društev ob
občinskem prazniku (svečana seja Občinskega sveta, komemoracija, novoletni sprejemi, obletnice). Del sredstev je namenjen
javnim zavodom in nevladnim organizacijam za organizacijo projektov ob občinskem prazniku v okviru Javnega razpisa za
sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju praznovanj, pokroviteljstva in poletnih prireditev
(Uradni list RS, št.10/14).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je proračun za leto 2015, sredstva so namenjena za kontinuirane dejavnosti, ki so sestavni del delovanja
Občine Brežice.

00009 Pokroviteljstva

30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki Pokroviteljstva so namenjena za sofinanciranje prireditev, projektov in investicij občinskega in širšega
pomena, ki so organizirana oziroma izvedena s strani javnih zavodov in neprofitnih organizacij. Sredstva se dodeljujejo na podlagi
Pravilnika o sofinanciranju praznovanj, pokroviteljstva in poletnih prireditev (Uradni list RS, št.10/14), na osnovi Javnega razpisa o
sofinanciranju praznovanj in pokroviteljstva ter se nakazujejo na podlagi predloženih poročil.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je proračun za leto 2015, sredstva so namenjena za kontinuirane dejavnosti, ki so sestavni del delovanja
Občine Brežice.

00010 Zlate poroke in ostali jubileji

600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke zlate poroke se sredstva namenijo za priložnostno protokolarno darilo ob izvedbi obreda ob 50. (60.) obletnice
sklenitve civilne zakonske zveze in priložnostim darilom občankam in občanom ob visokih življenjskih jubilejih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je proračun za l. 2015, sredstva na postavki so namenjena za kontinuirane dejavnosti, ki so sestavni del
delovanja Občine Brežice.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

171.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje lokalne skupnosti, ožjih delov občine ter njihovo sodelovanje z občinsko upravo, sodelovanje z
združenji, zvezami in skupnostmi, ki povezujejo občine ter učinkovito delovanje skupnega prekrškovnega organa.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

171.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih na Občinski upravi občine Brežice in drugih organov, katerih finančni načrti so vključeni
v proračun Občine Brežice.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je zagotoviti ustrezna sredstva in vire za uspešno delovanje občinske uprave. Letni cilji se merijo z zadostnostjo
sredstev za plače in materialne stroške ter z učinkovitostjo uprave, ki se odraža z nemotenim delovanjem, kar je tudi rezultat
ustreznega vlaganja in vzdrževanja v potrebno opremo in poslovni prostor.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06039001 Administracija občinske uprave
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
171.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave je
naslednja: 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 javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti dovolj kvalitetno pohištvo in ostalo opremo, ki bodo zadostili določilom varstva pri delu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00040 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

171.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki je zajeto vzdrževanje računalniških programov, najem Microsoft licenc, nakup računalniških programov,
investicijsko vzdrževanje programske opreme in vzdrževanje strojne računalniške opreme, računalniških povezav (računalniške
mreže, delovanje internetne povezave, HKOM povezave, zakup prostora za gostovanje spletne strani, zakup domene), nakup
računalniške opreme, investicijsko in tekoče vzdrževanje računalniške opreme, nabava materiala za delovanje te opreme,
naročnine za telekomunikacijske storitve in nakup drugih osnovnih sredstev za potrebe občine.
Vzdrževanje obstoječe programske opreme zajema vzdrževanje aplikacij Odos, Piso (in PisoDesktop aplikacij), ProVrtec,
finančnega programa CADIS poslovanje in plače (za občino in 20 krajevnih skupnosti), zakup in poraba IUS INFO.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0120 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

326.683 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite,
obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/14 in 39/15).
Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Brežice (št.
846-0006/2015).
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Sklep o določitvi kadrovske in materialne formacije enot, služb in organov vodenja Civilne zaščite občine Brežice (št. 8460005/2015).
Petletni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2015 - 2019 (št. 842-0006/2015).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je nadaljnji razvoj civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih
nesreč na območju občine Brežice.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni program:
- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

326.683 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je boljša opremljenost, usposobljenost in odzivnost štaba, enot, služb ter drugih operativnih sestavov za izvajanje
nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Brežice.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S planiranimi sredstvi zagotoviti realizacijo vseh postavk. Kazalci za merjenje zastavljenih ciljev so uresničenje nalog iz letnega
načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

29.683 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: 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 in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10);
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12);
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo);
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08ZVO-1B in 60/11);
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 - ZUJF
in 17/14);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl.US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 401/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV,
91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT);
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - ZPOmK-1, 90/10 - odl.US,
87/11 - ZAvMS, 77/10 - ZSFCJA, 47/12 in 47/15 - ZZSDT);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl.US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO);
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 13/93 in 79/10);
- Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 71/08, 105/10 in 36/14);
- Uredba v službi v Civilni zaščiti (Uradni lis RS, št. 1/08, 99/08 in 45/14);
- Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov (Uradni list RS, št. 80/04);
- Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 48/99,
113/07, 13/11 in 20/13);
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12);
- Uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 114/03, 122/07 in 98/11);
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11);
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 105/07);
- Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito (Uradni list RS, št. 116/03);
- Uredba o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih (Uradni list RS, št. 49/04);
- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96 in 110/02 - ZGO-1);
- Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
(Uradni list RS, št. 18/96 in 22/99);
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- Uredba o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95 in 76/01);
- Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni
list RS, št. 40/09);
- Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 26/08, 28/12 in
42/12);
- Pravilnik o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 93/02, 30/08 in 20/14);
- Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/10 in 17/14 - ZZdr-2);
- Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08);
- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08);
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 33/07 - ZPNačrt, 41/08, 28/11 in 88/12);
- Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08);
- Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11);
- Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 106/08, 118/08 - popr., 31/10 in 94/10);
- Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Uradni list RS, št. 17/98, 26/98 - popr., 25/00, 38/01 in 66/06);
- Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni listr RS, št. 32/11 in 61/11 - popr.);
- Pravila gasilske službe (Uradni list RS, št. 52/10);
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS, št.39/95);
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/14 in 39/15);
- Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju občine Brežice (Uradni list RS, št. 3/93);
- Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Brežice
(Zadeva št. 846-0002/2016);
- Sklep o določitvi kadrovske in materialne formacije enot, služb in organov vodenja Civilne zaščite občine Brežice (Zadeva št.
846-0003/2016);
- Sklep o imenovanju poveljnika in namestnika poveljnika Civilne zaščite občine Brežice ter članov Štaba civilne zaščite občine
Brežice (Zadeva št. 846-0002/2012, dok. št. 199);
- Pogodba o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice do konca leta 2018, št. P-0060-2015 in Aneks št. P-0101-2015
(Zadeva št.845-0001/2015);
- Operativni gasilski načrt občine Brežice - verzija 1.0 z dne, 20.04.2003.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti pripravljenost, usposobljenost in opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem preventivnega delovanje in
zmanjšanja posledic ob naravnih in drugih nesrečah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti pripravljenost, usposobljenost in opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem preventivnega delovanje in
zmanjšanja posledic ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci za merjenje zastavljenih ciljev so uresničenje nalog iz letnega načrta
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

00011 Usposabljanje pripadnikov CZ

3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izobraževanje in usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami urejajo 111.,
112., 113. in 114. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno
besedilo in 97/10).
V skladu s prvim in tretjim odstavkom 14. člena Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 10/14 in 39/15), občina po potrebi napoti pripadnike Civilne zaščite občine Brežice na uvajalna, temeljna in
dopolnilna usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in prve pomoči v izobraževalni center pri Upravi
Republike Slovenije za zaščito in reševanje in druge izobraževalne ustanove ter organizira posamezna urjenja pripadnikov Civilne
zaščite občine Brežice ter skupna urjenja s pripadniki društev posebnega pomena ter drugimi, ki niso v programu usposabljanja,
ki je sestavni del letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Na podlagi obveznosti občin za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči iz Uredbe o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11), določb Pravilnika o kadrovskih in
materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08), ki določajo kadrovsko in materialno
formacijo enot Civilne zaščite, 14. člena Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice se
izvedejo naloge za usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice z namenom popolnitve enot Civilne zaščite občine
Brežice ter društev posebnega pomena s področja zaščite in reševanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2016.

00012 Vaje civilne zaščite

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu s prvim odstavkom 3. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugim
odstavkom 14. člena Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice, občina organizira vaje
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Civilne zaščite občine Brežice občinskega pomena v skladu z veljavnimi predpisi ter na podlagi programa usposabljanja, ki je
sestavni del letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2016.

00013 Nabava sredstev in opreme

16.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu s tretjim odstavkom 1. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, država, občine in druge samoupravne
lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem v državi.
V skladu z osmo alinejo drugega odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, je v občinski
pristojnosti določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč v občini.
V skladu s prvim odstavkom 33. člena Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice, občina
zagotavlja denarna sredstva za opravljanje svojih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami tako, kot za druge potrebe
javne porabe. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se financira s sredstvi iz občinskega proračuna in drugimi
sredstvi. Opremljanje Civilne zaščite občine Brežice poteka v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11), Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot,
služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08), Sklepom o določitvi kadrovske in materialne formacije enot, služb in
organov vodenja Civilne zaščite občine Brežice, št. 846-0003/2016, Letnim načrtom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
za leto 2016 ter ostalimi nenačrtovanimi potrebami.
Vsa nabava opreme se izvaja v skladu s predpisi o javnih naročilih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se navezuje na projekt Oprema in OS za CZ št. OB009-10-0123, sredstva se namenjajo za opremo enot Civilne zaščite
občine Brežice in drugih enot v sistemu zaščite in reševanja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2016.

00014 Vzdrževanje opreme CZ

500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema vzdrževanje opreme za zaščito in reševanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune so pretekle potrebe po vzdrževanju in popravilih sredstev ter opreme ter pričakovane okvare opreme zaradi
njene uporabe na usposabljanjih, vajah ali ob posredovanjih ob naravnih in drugih nesrečah.

00015 Najemnina za Občinski štab za CZ

600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrabnina za uporabo prostora za delovanje Štaba civilne zaščite občine Brežice v prostorih Gasilske zveze Brežice na naslovu
Cesta svobode 17 v Brežicah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2016.

00016 Zavarovanje pripadnikov CZ

1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo,
114/06-ZUTPG, 91/07, 71/08-skl.US, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 63/13ZIUPTDSV, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZIUPTDSV-A, 95/14-ZUJF-C in 47/15-ZZSDT)
prispevek za zavarovance iz 18. člena tega zakona, kamor spadajo pripadniki enot CZ plača občina v pavšalnih zneskih, ki jih
določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune so načrtovane in pričakovane aktivnosti enot Civilne zaščite občine Brežice in njenih pripadnikov.
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00017 Sofinanciranje društev

4.083 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občine v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07,
54/09 in 23/11) za naloge zaščite, reševanja in pomoči, ki jih same ne zmorejo opravljati, običajno zagotovijo potrebne zmogljivosti
z ustreznimi gospodarskimi družbami, gasilskimi organizacijami ali drugimi nevladnimi organizacijami oziroma društvi. Tako npr.
za reševanje in pomoč iz vode in na vodi, iz kraških jam in drugo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune so pogodbene obveznosti iz pogodb in aneksov k tem pogodbam.

00018 Prevozi pitne vode

2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena prevozu pitne vode na območju občine Brežice, kjer je pomanjkanje vode (npr. zaradi elementarnih
nesreč).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune so pričakovane potrebe na osnovi preteklih izkušenj.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

297.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja 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 (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10);
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12);
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo);
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08ZVO-1B in 60/11);
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 - ZUJF
in 17/14);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl.US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 401/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV,
91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT);
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - ZPOmK-1, 90/10 - odl.US,
87/11 - ZAvMS, 77/10 - ZSFCJA, 47/12 in 47/15 - ZZSDT);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl.US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO);
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 13/93 in 79/10);
- Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 71/08, 105/10 in 36/14);
- Uredba v službi v Civilni zaščiti (Uradni lis RS, št. 1/08, 99/08 in 45/14);
- Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov (Uradni list RS, št. 80/04);
- Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 48/99,
113/07, 13/11 in 20/13);
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12);
- Uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 114/03, 122/07 in 98/11);
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11);
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 105/07);
- Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito (Uradni list RS, št. 116/03);
- Uredba o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih (Uradni list RS, št. 49/04);
- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96 in 110/02 - ZGO-1);
- Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
(Uradni list RS, št. 18/96 in 22/99);
- Uredba o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95 in 76/01);
- Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni
list RS, št. 40/09);
- Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 26/08, 28/12 in
42/12);
- Pravilnik o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 93/02, 30/08 in 20/14);
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- Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/10 in 17/14 - ZZdr-2);
- Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08);
- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08);
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 33/07 - ZPNačrt, 41/08, 28/11 in 88/12);
- Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08);
- Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11);
- Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 106/08, 118/08 - popr., 31/10 in 94/10);
- Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Uradni list RS, št. 17/98, 26/98 - popr., 25/00, 38/01 in 66/06);
- Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni listr RS, št. 32/11 in 61/11 - popr.);
- Pravila gasilske službe (Uradni list RS, št. 52/10);
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS, št.39/95);
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/14 in 39/15);
- Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju občine Brežice (Uradni list RS, št. 3/93);
- Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Brežice
(Zadeva št. 846-0002/2016);
- Sklep o določitvi kadrovske in materialne formacije enot, služb in organov vodenja Civilne zaščite občine Brežice (Zadeva št.
846-0003/2016);
- Sklep o imenovanju poveljnika in namestnika poveljnika Civilne zaščite občine Brežice ter članov Štaba civilne zaščite občine
Brežice (Zadeva št. 846-0002/2012, dok. št. 199);
- Pogodba o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice do konca leta 2018, št. P-0060-2015 in Aneks št. P-0101-2015
(Zadeva št.845-0001/2015);
- Operativni gasilski načrt občine Brežice - verzija 1.0 z dne, 20.04.2003.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti razvoj prostovoljnih gasilskih enot in služb za učinkovito izvajanje nalog požarnega varstva v vseh primerih ogrožanja
na območju občine Brežice.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00019 Požarna taksa

62.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V sladu z 31. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) je
požarno zavarovanje, ki ga izvajajo zavarovalnice sestavni del varstva pred požarom. Povzročitelj požarnega tveganja se mora v
skladu z zakonom zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči nesreča tretjim osebam, lokalni skupnosti ali državi.
V skladu z 58. členom omenjenega zakona se med ostalim iz proračuna Republike Slovenije zagotavljajo sredstva za
sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot zagotavljajo tudi iz sredstev požarne takse. Del teh sredstev, ki ne more biti
manjši od 70% ocenjenih letnih prihodkov požarne takse in ki ga določi Vlada, se nameni izključno za sofinanciranje nakupa
gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Vlada določi merila za delitev sredstev po lokalnih
skupnostih, pri čemer upošteva število prebivalcev, velikost lokalne skupnosti, ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč, število
požarnih in drugih intervencij v zadnjih dveh letih in število operativnih gasilcev.
Uporabo sredstev požarne takse za sofinanciranje nalog varstva pred požarom v lokalni skupnosti načrtuje odbor, ki ga imenuje
župan. Odbor sestavljajo predstavniki gasilcev, zavarovalništva in pristojnih organov lokalne skupnosti.
V skladu z 59. členom omenjenega zakona zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini do 20% od vsote požarnih premij.
Višino požarne takse, roke in način plačevanja določi Vlada.
Trenutno poteka dodeljevanje denarnih sredstev požarne takse tako, da vsak mesec Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega
sklada na državni ravni sprejme sklep o razdelitvi sredstev, ki so bila zbrana iz naslova požarne takse. V skladu z Zakonom o
varstvu pred požarom, Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12) in
Sklepoma vlade RS št. 423-03/2001-4 in 423-03/2001-5 odbor razdeli sredstva požarne takse lokalnim skupnostim. Ministrstvo za
obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje pošlje občinam razdelilnik požarne takse iz katerega je razvidna vsota denarnih
sredstev, ki pripada za določen mesec Občini Brežice. Iz proračuna RS so denarna sredstva na podlagi Pogodbe št. 427-005/2004-13 z dne, 23.03.2004 sklenjene med Ministrstvom za obrambo RS, Uprave RS za zaščito in reševanje in Občino Brežice,
običajno nakazana Občini Brežice 30. dan od seje omenjenega odbora na državni ravni.
Občina Brežice na podlagi Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice do konca leta 2018 št. P-0060-2015 z
dne 06.03.2015, prejeta denarna sredstva iz naslova požarne takse nakaže na transakcijski račun Gasilske zveze Brežice, ki jih v
skladu s sprejetim finančnim planom Gasilske zveze Brežice uporabi namensko za nabavo gasilske tehnike in opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se navezuje na projekt Požarna taksa-inv.transfer Gasilski zvezi Brežice št. OB009-14-0005.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune so pričakovani prihodki požarne takse iz preteklosti, ki jih vplačujejo zavarovalnice v višini do 20% od vsote
požarnih premij.
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00020 Občinska gasilska zveza

189.940 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke bodo prostovoljna gasilska društva za opravljanje lokalne javne gasilske službe izvajale naloge v
skladu z Zakonom o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05), Zakonom o varstvo pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 97/10), področnimi predpisi, statuti PGD, Statutom Gasilske zveze Brežice, Pravili gasilske službe ter
Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice do konca leta 2018 št. P-0060-2015 z dne, 06.03.2015.
Gasilska služba obsega naloge gašenja in reševanja ob požarih, preventivne naloge varstva pred požarom, naloge zaščite in
reševanja ob poplavah ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine.
Prostovoljna gasilska društva za opravljanje nalog organizirajo operativne gasilske enote v skladu z merili za organiziranje in
opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je proračun za leto 2015, saj gre za kontinuirane dejavnosti.

00021 Sofinanciranje gasil. avtomobila GVC 16/25

25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina v skladu s prvim odstavkom 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05) in v skladu s svojimi pristojnostmi
zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. V skladu z omenjenim odstavkom bo Občina Brežice za namen
povečane varnosti pred požari sofinancirala nabavo gasilskega vozila GVC 16/25.
Občinski svet Občine Brežice je na svoji 13. redni seji, dne 7.2.2012 sprejel Sklep o financiranju nabave gasilskega vozila GVC
16/25 za PGD Bizeljsko. V skladu s tem sklepom bo Občina Brežice v proračunih za leti 2015 in 2016 zagotovila Občinski gasilski
zvezi Brežice sredstva za nabavo gasilskega vozila GVC 16/25 za potrebe PGD Bizeljsko v letu 2015 v znesku 25.000,00 € in v
letu 2016 v znesku 25.000,00 € (Št. zadeve 901-0002/2012).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sklep o financiranju nabave gasilskega vozila GVC 16/25 za PGD Bizeljsko, ki ga je na 13. redni seji, 7.2.2012 sprejel Občinski
svet Občine Brežice ter Prodajna pogodba št. PV-W-05/2011 nakup gasilskega vozila za GVC – 16/25 PGD Bizeljsko, ki sta jo
sklenila Gasilska zveza Brežice in Webo d.o.o., Dragomelj 84, 1230 Domžale, dne 18.10.2011.

00022 Sredstva za zdrav. preglede, vpoklice in izobraževanje za gasilce

20.060 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina v skladu s prvim odstavkom 6. člena in 25. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05) in v skladu s svojimi
pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje, delovanje gasilstva.
V skladu s prejšnjim odstavkom in drugimi veljavnimi zakonskimi predpisi bo občina v okviru te postavke zagotavljala sredstva za
zdravstvene preglede, vpoklice (nadomestila plač ob posredovanjih), izobraževanja in usposabljanja gasilcev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pričakovani stroški izvrševanja postavke.

14 GOSPODARSTVO

36.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije
- Regionalni razvojni program regije Posavje
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Razvoj malih in srednje velikih podjetij, izgradnja poslovno-industrijskih con. Ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva in turizma.
Cilj je povečanje prenočitvenih kapacitet in s tem št. nočitev ter povečanje obiska turistov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

36.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje
turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje
vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Za oblikovanje dobre turistične
ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma.
S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečanje št. nočitev in št. turistov, povečanje št. turističnih ponudnikov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

30.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039001 Promocija občine: 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).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
- strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, mladino in turizem Brežice
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.

00024 Promocija

30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz postavke Promocija se sofinancirajo različne aktivnosti in promocijske aktivnosti tekom leta, katerih (so)organizator je Občina,
projekte pa pretežno izvajajo zunanjih izvajalci, in aktivnosti, ki promovirajo občino na različnih dogodkih in srečanjih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je proračun za l. 2015, sredstva so namenjena za kontinuirane dejavnosti, ki so sestavni del delovanja
Občine Brežice.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

6.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih
društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih
vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti,
vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
- strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, mladino in turizem Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Postopno vlaganje v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov
javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so usmerjeni v sofinanciranje razvojnih aktivnosti na področju turizma, posredovanje turističnih informacij, v označevanje
turistično zanimivih točk, v izvajanje strategije razvoja turizma na našem območju, sofinanciranje programov turističnih organizacij
na našem in regijskem območju.

00025 Poletne prireditve izven mesta Brežice

6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen te postavke je sofinanciranje prireditev izven mesta Brežic, ki so organizirane s strani najrazličnejših društev in združenj v
skladu s Pravilnikom o sofinanciranju praznovanj, pokroviteljstva in poletnih prireditev (Uradni list RS, št. 10/14). Sredstva so
namenjena vaškim igram in turnirjem, motorističnim srečanjem ter turističnim projektom namenjenim ohranjanju kulturne
dediščine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je proračun za leto 2015, sredstva so namenjena za kontinuirane dejavnosti, ki so sestavni del delovanja
Občine Brežice.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

93.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino
in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o športu
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
- zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- nacionalni program za kulturo
- nacionalni program športa v RS
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve kulture, športa, nevladnih organizacij in področja mladih v
področni zakonodaji in opredelitvah v nacionalnih strategijah. Cilj je, da se občanom zagotavlja dostopnost do kulturnih, športnih
in vseh drugih programov s področja mladih in dela nevladnih organizacij. Gre tako za ustrezno skrb za objekte, v katerih se
izvajajo programi s tega področja, skrb za varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine, kakor tudi za vsebinske programe, ki
dvigajo kakovost življenja prebivalstva (duhovno in fizično). Cilj je, da občani programe bodisi sprejemajo, bodisi v njihovem
ustvarjanju aktivno sodelujejo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
naslednje glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

68.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1803 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.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi
46

- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

68.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje
glasil, izgradnja kabelskega TV sistema.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o medijih
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00026 Obveščanje javnosti

68.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena kontinuiranem, sistematičnem in celovitem obveščanju lokalne javnosti z različnimi komunikacijskimi orodji
in kanali. To zajema pripravo in posredovanje sporočil za lokalno javnost o dogodkih ter priprava obvestil in odgovorov na
novinarska vprašanja. Sredstva so namenjena za stroške objave podatkov in različnih obvestil v lokalnih medijih in širše, o
dogodkih pomembnih za občane ter za sofinanciranje medijev lokalnega pomena, ki obveščajo občanke in občane o delovanju
občine in dogodkih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je proračun za l. 2015, sredstva so namenjena za kontinuirane dejavnosti, ki so sestavni del delovanja in
nalog Občine Brežice (obveščanje občine o delovanju).

1804 Podpora posebnim skupinam

25.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1804 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
- Zakon o društvih
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18049001 Programi veteranskih organizacij
- 18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
- 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim
- 18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij

12.500 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov je naslednja:
- 18049001 Programi veteranskih organizacij: sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih
grobov ipd.
- 18049004 Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih
Zakonske in druge pravne podlage
- Pravilnik o sofinanciranju veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00027 Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij

12.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen postavke je sofinanciranje programov iz načrta dela društva in ureditev obeležij. Sredstva so namenjena veteranskim
organizacijam, med katere sodijo združenja slovenskih častnikov, združenja veteranov, društva izgnancev ter borci. Sredstva se
dodeljujejo po Pravilniku o sofinanciranju programov veteranskih in domoljubnih organizacij (Uradni list RS, št. 27/14) na osnovi
Javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je proračun za leto 2015, sredstva so namenjena za kontinuirane dejavnosti, ki so sestavni del delovanja
Občine Brežice.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

12.500 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov je naslednja:
- 18049004 Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev
Zakonske in druge pravne podlage
- Pravilnik o izvrševanju proračuna RS
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje aktivnosti in projektov prepoznanih posebnih skupin v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje aktivnosti in projektov prepoznanih posebnih skupin v občini.

00028 Etno festivali

8.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena sofinanciranju etno prireditev, ki predstavljajo prepoznavni kulturni in turistični dogodek v občini Brežice.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje etno festivalov ter državnih in evropskih motorističnih
tekmovanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračun je proračun za leto 2015, sredstva postavke omogočajo sofinanciranje in s tem izvedbo etno festivalov, ki
prestavljajo prepoznavno ustvarjalno in kakovostno kulturno in turistično dogajanje v občini.

00029 Državna in evropska motoristična tekmovanja

4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena sofinanciranju državnih in evropskih motorističnih tekmovanj, ki predstavljajo prepoznavni športni dogodek
v občini Brežice in so izvajana na območju občine Brežice. Sredstva so dodeljena na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje
etno festivalov ter državnih in evropskih motorističnih tekmovanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračun je proračun za leto 2015, sredstva so namenjena sofinanciranju in s tem izvedbi motorističnih tekmovanj na
državni in evropski ravni, ki pomenijo spodbudo športni dejavnosti ter prispevajo k prepoznavnosti občine doma in v tujini.
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4200 ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
1.895.555 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
50.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine
Brežice, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS146317).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so:
- zaposlovati čim boj strokoven kader
- smotrno zaposlovanje
- večje število zasedenih poslovnih prostorov glede na preteklo leto
- vzdrževanje poslovnih prostorov v solidnem stanju
- povečan obseg oddaje poslovnih prostorov v najem
- povečane aktivnosti glede dostopnosti invalidnim osebam v poslovne prostore občinske uprave
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne
programe:
- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

50.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih
dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog
ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog ter
razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

50.000 €
Opis podprograma
Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: stroške izvršb in drugih sodnih postopkov,
pravno zastopanje občine.
Zakonske in druge pravne podlage
- stvarnopravni zakonik
- obligacijski zakonik
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je ureditev medsebojnih razmerij med strankami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kazalci merjenja uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev bodo urejena razmerja med udeleženci postopka.
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00033 Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkov
50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena poravnavi obveznosti, ki zapadejo v plačilo po sodnih postopkih, in sicer v primerih, ki potekajo na pristojnih
sodiščih na podlagi tožb, kjer je občina Brežice tožena stranka. Iz te postavke se financirajo tudi stroški zastopanja pooblaščenca
na sodišču ter stroški notarskih storitev.
Cilj je ureditev spornih razmerij med strankami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.675.555 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z združenji, zvezami in skupnostmi, ki povezujejo občine ter
učinkovito delovanje skupnega prekrškovnega organa.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1.675.555 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih na Občinski upravi občine Brežice in drugih organov, katerih finančni načrti so vključeni
v proračun Občine Brežice.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je zagotoviti ustrezna sredstva in vire za uspešno delovanje občinske uprave. Letni cilji se merijo z zadostnostjo
sredstev za plače in materialne stroške ter z učinkovitostjo uprave, ki se odraža z nemotenim delovanjem uprave.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 06039001 Administracija občinske uprave
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1.675.555 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06039001 Administracija občinske uprave je naslednja: 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 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
Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev rednosti izplačil, zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti zaposlenih. Izvedba aktivnosti za ohranjanje sistema
kakovosti v skladu z internimi vodili. Kazalci: zadovoljstvo zaposlenih, stroški na postavki, ohranjanje certifikata ISO 9001:2008.
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00034 Plače in dodatki
1.160.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške za plače zaposlenim za leto 2016 s pripadajočimi dodatki v skladu z zakonodajo s področja plačnega
sistema v javnem sektorju in v skladu z veljavnimi pogodbami o zaposlitvi. V skladu s kadrovskim načrtom za leto 2016
je predvideno skupaj 52 zaposlenih za nedoločen čas, 1 zaposlitev za določen čas v skladu z 72. členom ZJU, 2 zaposlitvi za
določen čas in sicer za delo na projektih, sofinanciranih iz sredstev EU in drugih sredstev ter 2 pripravniški delovni mesti in
zaposlitvi 2 poklicnih funkcionarjev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe izhaja iz zakonskih podlag, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje
javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, in Kadrovskim načrtom
Občine Brežice za leto 2016.
Postavka zajema osnovne plače in dodatke, sredstva za povračila in nadomestila, nadurno delo, regres za letni dopust, prispevke,
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in druge izdatke zaposlenim. Višina sredstev na postavki za leto 2016
je glede na realizacijo leta 2015 povečana zaradi napredovanj v višji plačni razred in višji naziv, ter posledično povečanja dodatkov
za delovno dobo in prispevkov, ki se izplačujejo v odstotku od osnovne plače.
Redna delovna uspešnost se ne izplačuje.
S 1. 6. 2013 se je zmanjšal znesek vplačil premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delodajalca. Zmanjšanje
vplačil premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja velja tudi v letu 2016.
Do regresa za letni dopust za leto 2016 so upravičeni vsi javni uslužbenci in funkcionarji v skladu z dogovorom o ukrepih na
področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016.
00035 Drugi osebni prejemki

139.355 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke je za leto 2016 predvideno izplačilo regresa za letni dopust za 59 zaposlenih, izplačilo deset jubilejnih nagrad
(5 za 10 let in 1 za 20 let in 2 za 30 let delovne dobe v javnem sektorju) in dve solidarnostni pomoči. Zajeti so tudi stroški za prevoz
na delo in prehrano zaposlenim v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00036 Prispevki delodajalca

189.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za leto 2016 je predvideno izplačilo prispevkov delodajalca v skladu z zakonom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00037 Izdatki za blago in storitev

182.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so zajeti vsi materialni stroški za celotno dejavnost občinske uprave. Zajeti so pisarniški material in storitve,
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, drugi splošni material in storitve, elektronska pošta,
poštnina in kurirske storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil,
zavarovalne premije, drugi prevozni in transportni stroški, dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske storitve v državi,
stroški prevoza v državi, dnevnice za službena potovanja v tujini, stroški prevoza v tujini, stroški konferenc, seminarjev in
simpozijev, plačila za delo preko študentskega servisa, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, strokovne ekskurzije za
uslužbence občinske uprave, stroški za pobrateno občino, stroški informiranja in oglaševanja ter drugi operativni odhodki. Prav
tako so v okviru postavke zajeti izdatki za material in storitve, ki se nanašajo na delo občinskega sveta in nadzornega odbora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00038 ISO9001:2008

4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za leto 2016 so na področju sistema vodenja kakovosti planirane: izvedba redne letne presoje in usposabljanje notranjih
presojevalcev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA
170.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS,
120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr in 22/14
- Odl. US)
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in
50/14)
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12,
57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - Skl. US in 76/14 - Odl. US)
Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/94 - ZN, 40/94 - Odl.
US, 82/94 - ZN-B, 117/00 - Odl. US, 67/01, 83/01 - OZ, 73/04 - ZN-C, 31/13 - Odl. US in 99/13)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13,
101/13 - ZIPRS1415 in 38/14 - ZIPRS1415-A)
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 - ZUJF)
Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 89/99 in 107/99 - popr.)
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US, 56/11 - odl.
US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A in 40/12 - ZUJF)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilj proračunske porabe je aktivno opremljati stavbna zemljišča s potrebnim cestnim omrežjem ter zagotavljanje urejenosti občine
na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo in opremljenih
ter urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj gospodarske dejavnosti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne
programe:
- 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)

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna
in stavbna zemljišča)
170.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1606 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
Osnovni cilj glavnega programa je kvalitetnejše življenje in zadovoljevanje potreb naših občanov na področjih, ki jih je občinam
opredelil Zakon o lokalni samoupravi (obvezne in neobvezne gospodarske javne službe, prostorsko načrtovanje). Program
opredeljuje urejevanje zemljiškoknjižnih stanj predvsem v sferi že obstoječe komunalne infrastrukture (neurejena lastniška
razmerja iz preteklih obdobij) in projekti, ki gredo v realizacijo v bližnji prihodnosti. Skladno s prostorsko politiko se v tem programu
zagotavljajo sredstva za opremljanje stavbnih zemljišč, uveljavljanje predkupnih pravic, odkupe vezane na izgradnjo posamezne
javne infrastrukture in reševanje drugih premoženjsko pravnih zadev vezanih na nepremičnine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč
- 16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

50.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.).
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Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o evidentiranju nepremičnin
- zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
- zakon o kmetijskih zemljiščih
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o denacionalizaciji
- zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic
- zakon o zemljiški knjigi
- stvarnopravni zakonik
- zakon o dedovanju
- zakon o pravdnem postopku
- zakon o nepravdnem postopku
- uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o prostorskem načrtovanju
- zakon o notariatu
- obligacijski zakonik
- zakon o cestah
- zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- zakon o davku na promet nepremičnin
- zakon o dohodnini
- zakon o davku na dodano vrednost
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je urejanje zemljiškoknjižnih stanj za nepremičnine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kazalec s katerim se merijo doseganje ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi
proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč.

00290 Cenitve, meritve, odškodnine

50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V ta okvir sodijo vsi stroški cenitev, meritev in odškodnin, ki nastanejo pri izvajanju glavnega programa (1606) in so predpogoj za
uspešne nadaljnje realizacije.
Na področju zemljišč, kjer poteka komunalna infrastruktura, je še vedno veliko zemljiških problemov, ki se rešujejo dogovorno in
ne po sodnih poteh. Za vse nepremičnine v letnem načrtu razpolaganja, torej v lasti občine, je potrebno zagotoviti sredstva za
cenitev oz. revalorizacijo že ocenjenih nepremičnin. Hkrati pa je potrebno oceniti tudi večino nakupov, predvsem na cestah. Že
odkupljene parcele na občinskih cestah je potrebno v geodetskem postopku združiti v eno parcelo po posameznih kategorizacijah
in nato vzpostaviti javno dobro, nadalje se ta sredstva uporabljajo za parcelacije oz. odmere zemljišč po katerih poteka
gospodarska infrastruktura, za odmere in ureditve skladno s prostorskimi akti, ureditve mej in v posameznih primerih tudi dejanske
rabe (kultura) zemljišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je proračun 2016, porabijo se vsa planirana sredstva.

16069002 Nakup zemljišč

120.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 16069002 Nakup zemljišč: 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 stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- zakon o zemljiški knjigi
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o samoupravnih lokalnih skupnostih
- stanovanjski zakon
- obligacijski zakonik
- zakon o kmetijskih zemljiščih
- zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
- zakon o davku na promet nepremičnin
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- zakon o davku na dodano vrednost
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti urejenost občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število
parcel za gradnjo in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj gospodarske dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kazalec s katerim se merijo doseganje ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi
proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč.

00292 Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb.zem.in odškodnine

120.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva namenjena za urejanje zemljiškoknjižnih stanj, pravno urejenost in nakupe zemljišč ter s tem povezanimi stroški. Skladno
s prostorsko politiko, se s to postavko zagotavljajo sredstva za opremljanje stavbnih zemljišč, uveljavljanje predkupnih pravic,
odkupe vezane na izgradnjo posamezne infrastrukture in reševanje drugih premoženjsko pravnih zadev vezanih na nepremičnine.
Naloge nakupa zemljišč se izvajajo v skladu s sprejetim letnim planom nakupa zemljišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0101 Nakup zemlj., kom. oprem. stavb. zemljišč.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je proračun 2016, porabijo se vsa planirana sredstva.
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4300 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ 8 . 8 0 2 . 8 7 9 €
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE9.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine
Brežice, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so:
- zaposlovati čim boj strokoven kader
- smotrno zaposlovanje
- večje število zasedenih poslovnih prostorov glede na preteklo leto
- vzdrževanje poslovnih prostorov v solidnem stanju
- povečan obseg oddaje poslovnih prostorov v najem
- povečane aktivnosti glede dostopnosti invalidnim osebam v poslovne prostore občinske uprave
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne
programe:
- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

9.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe 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
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog
ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog ter
razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

9.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: 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 o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj izvedbe protokolarnih dogodkov je zagotavljanje kakovostnega predstavljanja občine ob različnih pomembnih
dogodkih same občine (proslave, sprejemi ob posebnih dosežkih, svečani podpisi pogodb, sporazumov, dogovorov, pisem o
nameri) ter njenih javnih zavodov, društev, ipd..
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba sprejema najboljših osnovnošolcev ob zaključku šolanja - izvedba prireditve 1x letno
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Sodelovanje pri podelitvi priznanj najboljšim maturantom v Gimnaziji Brežice in Srednji ekonomski in trgovski šoli Brežice sodelovanje na prireditvah 2x letno
Izvedba sprejema vrhunskih športnikov in kulturnikov ob osvojitvi medalj in priznanj na tekmovanjih višjega ranga - predvidoma
izvedba 1-2 prireditev letno, odvisno od uspešnosti športnikov in kulturnikov v tekočem letu.

00041 Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih

9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pravna podlaga: Pravilnik o podeljevanju štipendij s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli,
Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica
Iz proračunske postavke se bodo krili stroški, vezani na sprejeme šolajočih otrok in mladine, ki bodo dosegli izjemne rezultate v
izobraževalnem procesu, na šolskih športnih tekmovanjih in tekmovanjih iz znanj. Iz postavke se bodo krili tudi stroški vezani na
sprejeme športnikov, kulturnikov ter drugih, ki bodo na tekmovanjih višjega ranga dosegli pomembne rezultate. Iz planiranih
sredstev bodo nabavljene knjižne in druge nagrade, ter stroški programa ob izvedbi sprejemov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana v višini, ki so bila v preteklih letih zagotovljena za izvedbo tovrstnih sprejemov in bodo predvidoma
zadostovala za izvedbo tovrstnih dogodkov v letu 2016.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

80.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer
vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- nacionalni program ukrepov aktivne politike zaposlovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji področja bo 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.
Cilj je tudi zmanjševanje števila brezposelnih oseb v lokalnem okolju, kakor tudi zagotovitev pomoči pri izvedbo posameznih nalog
v neprofitnih organizacijah kot so zavodi in društva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naslednji glavni program:
- 1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

80.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem
zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega
proračuna (socialno varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za
sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v
odprto brezposelnost.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je večja zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela zaradi pridobivanja novih znanj bo zmanjšano
neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Cilj je tudi zmanjševanje števila brezposelnih oseb v lokalnem okolju, kakor tudi zagotovitev pomoči pri izvedbo posameznih nalog
v neprofitnih organizacijah kot so zavodi in društva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Število izbranih programov javnih del na razpisu Zavoda za zaposlovanje, katerih prijavo s sofinanciranjem podpira lokalna
skupnost.
Letni cilj je zagotoviti zaposlitev okvirno 30 oseb pri najmanj 14-ih različnih izvajalcih (zavodi, društva).
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

80.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela,
sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.
Vsebina programa je tudi zmanjševanje števila brezposelnih oseb v lokalnem okolju, kakor tudi zagotovitev pomoči pri izvedbi
posameznih nalog v neprofitnih organizacijah kot so zavodi in društva.
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Zakonske in druge pravne podlage
- program ukrepov aktivne politike zaposlovanja
- sprememba Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2013 in 2014
- zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07)
- pravilnik o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov - javna dela (Uradni list RS, št. 112/06)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje.
Razen rasti zaposlenosti, so dolgoročni cilji aktivne politike zaposlovanja tudi dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva
oziroma njegove usposobljenosti, zmanjševanje strukturnih neskladij, ki bi se kazalo v zmanjšanju deleža dolgotrajno brezposelnih
in deleža brezposelnih brez poklicne izobrazbe, zagotovitev vključenosti v programe zaposlovanja vseh mladih brezposelnih, ki v
6 mesecih po nastopu brezposelnosti niso našli zaposlitve, oziroma za vse ostale, ki se v roku 12 mesecev niso zaposlili.
Cilj je tudi zmanjševanje števila brezposelnih oseb v lokalnem okolju, kakor tudi zagotovitev pomoči pri izvedbo posameznih nalog
v neprofitnih organizacijah kot so zavodi in društva
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Število izbranih programov na razpisu Zavoda za zaposlovanje, ki jih s sofinanciranjem podpira lokalna skupnost.
Letni cilj je zagotoviti zaposlitev okvirno 30 oseb pri najmanj 14-ih različnih izvajalcih (zavodi, društva).

00043 Javna dela

80.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO).
Cilji in namen postavke: V programu socialnega varstva so planirana sredstva za sofinanciranje programov zaposlovanja, ki so bili
izbrani na razpisu Zavoda za zaposlovanje in za katere le-ta zagotavlja večinski delež sredstev.
Letni cilj je zagotoviti zaposlitev okvirno 35-ih oseb pri najmanj 15-ih različnih izvajalcih (zavodi, društva).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih možnostih v letu 2016.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

182.625 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva
(prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in
ribištva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- program razvoja podeželja RS 2014 - 2020
- razvojni program podeželja regije Posavje
- uredba sveta (ES) št. 1857/2006, Uredba sveta (ES) št. 1998/2006
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohranjanje poseljenosti podeželja in posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
- 1104 Gozdarstvo
- 1105 Ribištvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

147.625 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in
sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji temeljijo na ohranjanju kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja, oblikovanju gospodarsko močnejših in razvojno
perspektivnejših gospodarstev; spodbujanju trajnostnega razvoja kmetijstva, izboljšanju velikostne, socialnoekonomske in
izobrazbene strukture kmetij, zagotovitvi delovnih mest na podeželju, spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, iskanju novih
razvojnih motivov, spodbud in možnosti, izdelavi operativnih nalog; prispevanju k razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih
tehnologij in dvigu ekonomske učinkovitosti kmetijstva. V okviru zemljiških operacij želimo izboljšati proizvodne zmogljivosti in
posestne ter zemljiške strukture kmetijskih zemljišč z izvajanjem različnih agrarnih operacij.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zamenjava zastarele in nevarne kmetijske mehanizacije, ki več ne omogoča ekonomičnosti kmetijske predelave in povezano s
tem ohranjanje delovnih mest na kmetijah.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
- 11029003 Zemljiške operacije
- 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

23.625 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske 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
- pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice
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.

00141 Kmetijska zemljišča

5.225 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva iz te postavke so namenjena za plačevanje pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, pristojbine vzdrževanje melioracijskih
jarkov in sicer za zemljišča, ki so v lasti Občine Brežice. Ostali del sredstev pa je namenjen najnujnejšim vzdrževalnim delom za
kmetijska zemljišča, ki so ravno tako v lasti Občine Brežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na osnovi izdanih odločb o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest in odločb o vzdrževanju melioracijskih jarkov
ter na osnovi ocene o višini sredstev za najnujnejše vzdrževanje kmetijskih površin v lasti Občine Brežice.

00142 Dežurne zidanice

1.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za nadaljevanje projekta "Dežurne zidanice" in sicer za izvedbo promocijskih dogodkov in
za pripravo obnove tipičnega vlaškega hrama, ki je značilno za območje Gadove peči.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev temelji na predvidenih stroških izdelave promocijskega materiala.

00143 Poraba koncesijske dajatve od lova

9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Koncesijska dajatev od lova se po Zakonu o divjadi in lovstvu deli med lokalno skupnostjo in državo v razmerju 50:50. Za razdelitev
teh sredstev je bil sprejet odlok, ki določa zakaj se lahko ta sredstva dodelijo. V skladu z zakonom se morajo sredstva nameniti za
izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev je določen z odlokom.
Glede na nizka sredstva za posamezno leto, je smiselno, da se razpis za dodelitev sredstev izvede vsake dve leti. Tako bo letos
razpis za dve leti skupaj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je višina koncesnine od lova v posameznem letu.
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00144 Promocija kmetijstva in pridelovalcev

7.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje promocijskih aktivnosti društev s področja kmetijstva. Sredstva se bodo dodeljevala
preko javnega razpisa. Gre za predstavitev pridelovalcev širši javnosti in za promocija kmetijstva kot celote, ki je nemalokrat
zapostavljeno. V tej postavki so vključena sofinanciranja predstavitve društev na sejmih in razstavah in lokalna ocenjevanja
kmetijskih produktov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev se je določila na osnovi povpraševanja društev po višini sredstev za izpeljavo prireditev in promocijskih aktivnostih.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

124.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: 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
- program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020
- pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice
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. 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.

00145 Ekološko kmetijstvo

3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za spodbujanje razvoja ekološkega kmetijstva v naši občini tako na področju promocije (sodelovanje na
eko tržnicah in predstavitev ekološke hrane vrtcem, osnovnim in srednjim šolam) kot na področju izobraževanja in vključevanje
ekoloških kmetij v regijske projekte LAS-a Posavje kot je projekt "Pridelava zdrave hrane" in povezovanje z ekološkimi kmetijami
izven regije ter tujine z namenom izmenjave dobrih praks. Skupni cilj je približati ekološko hrano potrošniku kot najbolj zdravo
hrano, ki je pridelana v domačem okolju in brez dolgih transportnih poti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za določitev višine sredstev temelji na št. kmetij, ki se ukvarjajo z ekološkim kmetijstvom in programom dela društva, ki
pokriva območje občine Brežice.

00146 Delovanje društev-tehnična podpora

15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke se bodo preko javnega razpisa sofinancirala najrazličnejša izobraževanja kmetov, ki jih potrebujejo za svojo
dejavnost. To so različni tečaji, pridobitev določenih znanj, izobrazbe, certifikatov in drugih ustreznih listin ter izvedba strokovnih
ekskurzij. Namen te postavke je tudi spodbujanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva. Ker gre za iste zadeve se je
postavka Bizeljsko-sremiška in Podgorjanska VTC združila v postavko "delovanje društev-tehnična pomoč". Iz te postavke se bo
tako preko javnega razpisa sofinanciralo tudi društveno ocenjevanje vin. Zaradi sprejetega Pravilnika o spodbujanju razvoja
kmetijstva ,e bilo potrebno zadeve združiti po "tehnično pomoč".
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev temelji na osnovi porabe sredstev v preteklem letu.
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00148 Razvojni programi kmetij

100.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2015 je bil sprejet Pravilnik o finančnih spodbudah na področju kmetijstva za programsko obdobje 2015-2020. Tako se bodo
sredstva dodeljevala preko javnega razpisa in sicer za posodabljanje kmetijskih gospodarstev (gradnja hlevov, rastlinjakov,
plastenjakov, skladišč za krmo, nakup priklopne mehanizacije, nakup traktorje 4x4), blažitev podnebnih razmer-nakup protitočnih
mrež. Drugi ukrep pa je v sklopu tehnične podpore, ki je namenjen društvenim dejavnosti kot so izobraževanja, izmenjava dobrih
praks, ocenjevanja kmetijskih pridelkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka je vključena v NRP št. OB009-10-0084 Razvojni programi kmetij.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00149 Regionalni razvoj podeželja

6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Znesek, ki je predviden v proračunu je namenjen za članarino v LAS-u Posavje. Sredstva iz članarine so namenjena za delovanje
LAS-a. Višino članarine vsako leto določi UO LAS Posavja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je višina članarine v LAS Posavje za preteklo leto.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

35.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za
varovanje zdravja živali na občinski ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zaščita živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

35.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito
živali.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o zaščiti živali
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zmanjšanje števila ne čipiranih psov, osveščanje lastnikov živali o njihovih zakonskih obveznostih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnim ciljem.

00150 Pomoč za zapuščene živali

30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99) je zagotovitev zavetišča za zapuščene živali lokalna zadeva javnega
pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v
zavetišču. Zapuščenim živalim se mora zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Glede na število registriranih psov
mora imeti občina rezervirana 4 mesta v zavetišču. Všteti je potrebno tudi stroške bivanja živali v zavetišču. Občina Brežice je
izvedla javno naročilo za oskrbo živali v zavetišču za obdobje 4 let. Izbrana je bila Veterinarska bolnica Brežice d.o.o. Od kar je
obvezno čipiranje psov, se je število potepuških psov zmanjšalo in je na neki sprejemljivi ravni. Zelo velik problem predstavljajo
prostoživeče mačke katerih se je število v zavetišču izjemno povečalo. Zaradi navedenega, se kot posebni ukrep izvaja še
sterilizacija mačk.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je višina porabljenih sredstev v preteklem letu z upoštevanjem trenda na tem področju.
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00151 Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali

5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi nekontroliranega razploda mačk je iz leta v leto večji problem potepuških mačk in s tem tudi povezani stroški oskrbe v
zavetišču. Da bi preprečili nekontrolirano razmnoževanje mačk bi preko medijev javnega obveščanja seznanili občane, da se bo
izvajala akcija sterilizacije mačk, pri čemer bi občina subvencionirala sterilizacijo v višini 50% ostalo pa bi prispeval lastniki mačk.
Tovrstne akcije so se pokazale učinkovite na dolgi rok. V nasprotnem se bo problem še samo povečeval. V Sloveniji se je za
podoben način zmanjševanja populacije mačk odločilo kar nekaj občin. Da bi dosegli želeni učinek bo potrebno akcijo izvajati nekaj
let in sicer pred paritvenim ciklusom spomladi in jeseni. Po zagotovilu stroke je to najbolj učinkovit in zanesljiv način zmanjševanje
populacije mačk v našem okolju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

7.600 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Občina Brežice skuša s sredstvi, ki jih ima na razpolago, pomagati pri vzdrževanju letališke infrastrukture za civilne namene.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1304 Letalski promet in infrastruktura

7.600 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1304 Letalski promet in infrastruktura vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje letališke infrastrukture in opreme
navigacijskih služb.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občina Brežice skuša s sredstvi, ki jih ima na razpolago, pomagati pri vzdrževanju letališke infrastrukture za civilne namene.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glede na omejenost finančnih sredstev Občina Brežic s sredstvi, ki jih ima na razpolago, vzdržuje letališko infrastrukturo za civilne
namene.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb.

13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb

7.600 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma je naslednja:
13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb: sofinanciranje projektov in aktivnosti na letališčih.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina Brežice skuša s sredstvi, ki jih ima na razpolago, pomagati pri vzdrževanju letališke infrastrukture za civilne namene.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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00044 Letalski center Cerklje

7.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoče delovanje javnega zavoda, izplačila na podlagi podjemnih pogodb, materialne stroške,
vzdrževanje infrastrukture JGZ in urejanju funkcionalnih površin. Izvajala se športna letalska dejavnost (padalstvo, letalstvo),
izobraževanje, vsako leto se izvede tudi Dan odprtih vrat, kjer zavod svoje dejavnosti predstavi zunanjim obiskovalcem in občanom.
Zakonska podlaga je Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 35/15).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je proračun za leto 2015, sredstva so namenjena delovanju zavoda. Sredstva na postavki so namenjena za
izvajanje dogovorjenega in finančno ovrednotenega letnega programa dela.

14 GOSPODARSTVO

1.157.625 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije
- Regionalni razvojni program regije Posavje
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Razvoj malih in srednje velikih podjetij, izgradnja poslovno-industrijskih con. Ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva in turizma.
Cilj je povečanje prenočitvenih kapacitet in s tem št. nočitev ter povečanje obiska turistov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

817.680 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1402 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.
Sredstva so namenja za dodeljevanje pomoči podjetjem na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih investicijskih
programov, svetovalnih storitev, promocije in izobraževanj v podjetjih, ki se ukvarjajo s tržno dejavnostjo. Sredstva se namenjajo
tudi za storitve in aktivnosti, ki jih izvajajo s strani občine ustanovljeni zavodi na področju podjetništva ter sofinanciranju regionalnih
razvojnih programov, štipendijske sheme, garancijske sheme.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečanje števila nočitev, št. podeljenih štipendij, št. podeljenih garancij podjetjem preko garancijske sheme.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

817.680 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za
razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev
enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev
za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o podpornem okolju za podjetništvo
- zakon o spremljanju državnih pomoči
- pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS
- pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, mladino in turizem Brežice
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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 planiranem letu se bodo izvajali programe za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v okviru javnega razpisa, z zagotavljanjem sredstev za garancijsko shemo Posavja
in Posavsko štipendijsko shemo.

00023 Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije

272.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka Mednarodni projekti je namenjena projektom, ki bodo neposredno podprti s strani Evropske komisije.
Sredstva na postavki bodo namenjena izvedbi projektov za katere bo Občina pridobila sredstva preko javnih razpisov Evropske
komisije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP. Sredstva postavke so predvidena za pokrivanje izvajanja projekta "Šport ZA zdravo
starost", ki se nadaljuje iz leta 2015 in se predvidoma zaključuje 30.4.2016. S sredstvi postavke se bodo pokrivali tudi stroški
izvajanja novega projekta "Feel the freedom of the water", ki se začenja s 1.1.2016 in se izvaja skozi celo leto 2016. Sredstva pa
bodo na voljo pokrivanje aktivnosti za nove projektne predloge.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za preračun postavke so sklenjeni dogovori o podpori projektov med Občino Brežice in Evropsko komisijo, izvedeni deli
proračuna posameznega projekta v preteklem proračunskem obdobju, načrtovani stroški izvajanja v prihodnjem obdobju in novi
načrtovani projektni predlogi.

00215 RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje- sofinan. dejavnosti

50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Posavje, so ustanoviteljice (Posavske občine) zavezane zagotavljati
sredstva za delovanje. Na osnovi nacionalne zakonodaje pa zagotavljati sredstva za izvajanje nalog javnega pomena.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za določitev višine sredstev je bila višina sredstev v preteklem letu.

00216 Podjetniški projekti-podjetniški inkubator

30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za spodbujanje gospodarstva v obliki podjetniškega inkubatorja, se pravi z zagotavljanjem prostorov za
izvajanje dejavnosti pod pogoji razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt ni sestani del NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00217 Sred.za vzpodb. podjetništva

140.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje investicij in odpiranja novih delovnih mest v majhnih in srednje velikih podjetij v občini
Brežice, sofinanciranje najemnine v starem mestnem jedru ter sofinanciranje predstavitve na sejmih z novimi produkti in storitvami.
Sredstva se bodo dodeljevala preko javnega razpisa in predhodno priglašene sheme državne pomoči.
Sredstva v višini do 10.000EUR bodo namenjena za izbor novih programov javnih del v letu 2016 SKLOP 2, ki nudi možnosti
prijave razvojnih programov za spodbujanje ustanavljanja in razvoj novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za trajno zaposlovanje
brezposelnih oseb iz ranljivih skupin. Ti programi javnih del se lahko izvajajo dve leti s ciljem ustanovitve socialnega podjetja tipa
B oziroma razvoja novih dejavnosti že obstoječega socialnega podjetja. Predpogoj za pripravo in izvedbo razvojnih programov
javnih del je njihova vpetost v lokalno skupnost ob načelni in konkretni podpori občin. V kolikor ne pride do realizacije, se sredstva
namenijo za spodbujanje podjetništva preko javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka v višini 140.000 EUR se vodi v NRP št. OB009-10-0089 Sredstva za vzpodbujanje podjetništva.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00218 Garancijska shema Posavja

10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V sklopu Regionalne agencije Posavje deluje Garancijska shema Posavje, ki je nastal v sodelovanju s posavskimi občinami in
bankami. Iz shem se dodeljujejo garancije v višini od 50% do 80% glavnice kredita brez obresti. Garancije se dodeljujejo iz sredstev
občine, v kateri ima prosilec svoj sedež. Letno se objavi javni razpis. Vloge se ocenjujejo v skladu z razpisnimi pogoji. Vsako
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odobritev potrdi kreditni odbor. Na takšen način je omogočeno, da lahko gospodarske družbe in samostojno podjetniki pridobijo
garancije pod ugodnejšimi pogoji kot pa so pri samih bankah. Tako se omogoča investiranje podjetnikov v nove naložbe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za to postavko je stanje na področju kreditiranja, ki je dokaj neugodno za podjetnike, ki investirajo. Da bi lahko
gospodarstvo delovalo rabi kreditiranje pod ugodnejšimi pogoji.

00219 Plače-podjetništvo

35.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so določena na osnovi sistemizacije delovnih mest v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino za
področje podjetništva. V tej postavki je všteto 25% plače direktorice, 50% vodje enote za podjetništvo in turizem, 20% računovodje
ter plača svetovalca za podjetništvo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je št. zaposlenih z upoštevanjem sistemizacije delovnih mest v Zavodu.

00220 Drugi osebni prejemki -podjetništvo

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V tej postavki je zajet regres za zaposlene, prehrana, prevoz na delo in iz dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je št. zaposlenih z upoštevanjem sistemizacije delovnih mest v Zavodu.

00221 Dodatno pokojninsko zavarovanje-podjetništvo

350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu ZKDPZJU so predvidena sredstva za pokojninsko zavarovanje zaposlenih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je št. zaposlenih z upoštevanjem sistemizacije delovnih mest v Zavodu.

00222 Sredstva za prispevke delodajalcev-podjetništvo

5.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V tej postavki so zajeti prispevki v breme delodajalca.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je št. zaposlenih z upoštevanjem sistemizacije delovnih mest v Zavodu.

00223 Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo

13.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta postavka zajema materialne stroške, ki nastajajo s poslovanjem zavoda za področje podjetništva in sicer: pisarniški material,
strokovna literatura, poštni stroški, zavarovanje poslovnih prostorov, računalniške aplikacije in vzdrževanje računalniške opreme,
telefona, internet povezav, mobilnih telefonov, pogodbena in avtorska dela, čiščenje prostorov, izobraževanje in izpopolnjevanje
zaposlenih, potni stroški in dnevnice, bančne storitve, potrošni material, davek na izplačane plače, ostali poslovni stroški.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je bilo višina materialnih stroškov v preteklem letu.

00224 Investicijska oprema -podjetništvo

1.530 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema opreme opremo za izvajanje redne dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0085 Investicijska oprema – podjetništvo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je bilo ocena potreb po novi računalniški opremi z namenom posodabljanja in nadgradnje računalniških orodij.
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00225 Podjetniška subvencija za nakup zemljišč v PC

100.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi sprejetega pravilnika o spodbujanju razvoja v podjetniško obrtnih conah v občini Brežice bo Občina izvedla javni razpis
za sofinanciranje nakupa stavbnih zemljišč v poslovnih conah v njeni lasti in sicer za mikro, mala in srednja podjetja do višine 40%
in za velika podjetja do 30%. Odstotek podpore je odvisen od št. novih delovnih mest. Namen ukrepa je pospešiti prodajo
komunalno opremljenih zemljišč v lasti Občine Brežice in spodbuditi razvoj podjetništva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se vodi v NRP pod zap. št.: OB09-15-15-0001 Podjetniška subv. za nakup zemljišč v PC.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na dejanskih komunalno opremljenih prostih površinah v lasti Občine Brežice.

00226 Predstavitev in promoc. podjetniškega okolja (ind.-obrtne cone)

35.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen postavke je, da se potencialnim podjetnikom predstavi podjetniško okolje v naši občini in se jih skuša privabiti v našo
občino. Dokončana je izgradnja industrijska cona Brezina, zato je potrebno narediti korak naprej. To pomeni, da se le-ta predstavi
potencialnim podjetnikom z vsemi njeni prednostmi preko najrazličnejših oblik oglaševanja (sejmi, spletne strani, predstavitve v
tiskanih medijih itd). V letošnjem letu se načrtuje, da se cona predstavi tudi na tujih sejmih specializiranih za prodajo nepremičnin
in poskuša pritegniti potencialne investitorje, da investirajo v naši občini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je bila ocena stroškov, ki bodo nastali pri predstavitvah na sejmih in drugih predstavitvah, ki zajema tudi izdelavo
propagandnega materiala.

00227 Obrtno-kmetijski sejem

20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z namenom predstavitve podjetništva in kmetijstva, bo ponovno organiziran sejem, ki postaja tradicionalen. Samo organizacijo bo
prevzel Zavod za podjetništvo, turizem in mladino ob sodelovanju s stanovskimi organizacijami na področju podjetništva in
kmetijstva. Preko sejma se želi spodbuditi zanimanje mladih za deficitarne poklice in pa predstavitev dejavnosti s področja
podjetništva ter kmetijstva občanom in drugim obiskovalcem. Marsikdo ne ve, da imamo v občini podjetnika, ki opravlja določeno
storitev, le to pa občani iščejo v drugih delih Slovenije. Sejem omogoča tudi malim podjetnikom, da lahko predstavijo svojo
dejavnost, saj so večji sejmi glede na njihovo velikost bistveno predragi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00406 Razvojni projekti

100.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V novem programskem obdobju 2014-2020 se kohezijska sredstva usmerjajo iz investicij v t.i. mehke vsebine. Te bodo z različnimi
instrumenti sofinancirane preko določenih posredniških teles. Sredstva postavke so rezervirana za sofinanciranje razvojnih
projektov, podprtih iz virov kohezijskih sredstev ali drugih sredstev znotraj države, kjer bodo prednostno obravnavani projekti iz
področja turizma ter projekti za vključevanje ranljivih skupin (Romi, brezposelni …).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na postavki, da bo možno sofinanciranje projektov, ki jih bo Občina prijavila na najrazličnejše razpise.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

339.945 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje
turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje
vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Za oblikovanje dobre turistične
ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma.
S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečanje št. nočitev in št. turistov, povečanje št. turističnih ponudnikov.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

60.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039001 Promocija občine: 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).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
- strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, mladino in turizem Brežice
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

00229 Promocija-turizem

50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z 21. členom Zakona o spodbujanju turizma (Ur. list RS, št. 2/04) se izvajajo aktivnosti promocije in sicer: izdelava
promocijskega materiale tako za potrebe informiranje v TIC-u in za ostale, izdelava zgibanke Pohodništvo v občini Brežice,
vključitev v GIZ SPOT oz. ostali rezervacijski sistemi, Next exit, gostovanje na portalu Slovenske turistične organizacije,
Oglaševanje doma in na tujem, dodatna prevodi spletnih strani, udeležba na sej sejmih, trženje turističnih produktov, promocija
prireditev v občini Brežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00407 Soorganizacija SIW

10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Slovenska turistična borza 2016( SIW -Slovenian Incoming Workshop) je največji poslovni dogodek slovenskega turističnega
gospodarstva, ki zagotavlja časovno in poslovno učinkovita srečanja, ki ustvarjajo priložnosti za vzpostavitev novih in uspešnih
poslovnih vezi. SIW se bo letos odvijal v občini Brežice. Kot partnerji na SIW-u bodo vključeni vsi pomembni turistični subjekti v
občini Brežice od Term Čatež do vseh turističnih subjektov. Partner pri izvedbi SIW-a bo tudi ZPTM Brežice, ki bo sodeloval pri
izvedbi dogodka in predstavitvi turistične ponudbe naše občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na NRP
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na oceni stroškov izvedenih SIW-ov v preteklosti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

279.945 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih
društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih
vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti,
vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
- strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, mladino in turizem Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Postopno vlaganje v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov
javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so usmerjeni v sofinanciranje razvojnih aktivnosti na področju turizma, posredovanje turističnih informacij, v označevanje
turistično zanimivih točk, v izvajanje strategije razvoja turizma na našem območju, sofinanciranje programov turističnih organizacij
na našem in regijskem območju.
6008 Plače- turizem

00230 Plače- turizem

60.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za plače oseb, ki delajo v TIC-u v Termah in mestni hiši in aktivnosti na področju turizma,
25% plače direktorice in 50% vodje enote za podjetništvo in turizem in 30% plače računovodkinje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na osnovi ocene iz preteklega leta, št. zaposlenih oz. sprejete sistemizacije delovnih mest.

00231 Drugi osebni prejemki - turizem

10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V tej postavki je zajet regres za zaposlene, prehrana, prevoz na delo in iz dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na osnovi ocene iz preteklega leta, št. zaposlenih oz. sprejete sistemizacije delovnih mest.

00232 Dodatno pokojninsko zavarovanje- turizem

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu ZKDPZJU so predvidena sredstva za pokojninsko zavarovanje zaposlenih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na osnovi ocene iz preteklega leta, št. zaposlenih oz. sprejete sistemizacije delovnih mest.

00233 Sredstva za prispevke delodajalcev- turizem

10.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V tej postavki so zajeti prispevki v breme delodajalca.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na osnovi ocene iz preteklega leta, št. zaposlenih oz. sprejete sistemizacije delovnih mest.

00234 Materialni stroški- turizem

29.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta postavka zajema materialne stroške, ki nastajajo s poslovanjem zavoda vezano za področje turizma: pisarniški material,
strokovna literatura, poštni stroški, zavarovanje poslovnih prostorov, računalniške aplikacije in vzdrževanje računalniške opreme,
telefona, internet povezav, mobilnih telefonov, pogodbena in avtorska dela, čiščenje prostorov, izobraževanje in izpopolnjevanje
zaposlenih, potni stroški in dnevnice, bančne storitve, potrošni material, davek na izplačane plače, ostali poslovni stroški. To so
predvsem stroški povezani z delovanjem TIC-a v Mestni hiši in v Termah Čatež.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na osnovi ocene iz preteklega leta.

00235 Investic. oprema-nakup osnov. sred. turizem

1.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zajema opremo za izvajanje redne dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0086 Investicijska oprema – turizem.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na osnovi ocene iz preteklega leta.
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00237 Evalvacija in novelacija strategije na področju turizma

20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zavod za podjetništvo in turizem je izdelal Strategijo razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice za obdobje 2007-2013.
Obdobje strategije sovpada s programskim obdobjem Evropske skupnosti in je usklajen s ključnimi strateškimi dokumenti države
za razvojno koriščenje kohezijskih sredstev. Strategija je vsebovala analizo stanja v ponudbi in povpraševanju ter možnosti in
priložnosti za razvoj turizma, analizo gospodarskega in socialnega okolja, opredelila aktualne izzive razvoja turizma v občini ter
določila strategijo razvoja, načrt strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja za potrebe razvoja turizma na območju občine, vire
financiranja, akcijski načrt in zasnovo za strategijo trženja destinacije Brežice.
Evropska skupnost je že dodobra zakorakala v novo programsko obdobje 2014-2020, konec lanskega leta pa je potrdila tudi
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 naše države kot ključni dokument oblikovanja
instrumentov in črpanja evropskih sredstev. Konec lanskega leta je izšel tudi dokument Strategija razvoja in trženja slovenskih
naravnih zdravilišč 2015 – 2020, Strategija razvoja slovenskega turizma pa se zaključuje 2016.
Zato želimo v letu 2016 ovrednotiti in novelirati lastno strategijo, ki jo bomo po obdobju uskladili z novim programskim obdobjem
in obdobjem nadrejenih državnih strateških dokumentov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt ni investicijske narave in ni vključen v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00238 Projekti turistič. infrastrukture LTO

100.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z 21. členom Zakona o spodbujanju turizma (Ur. list RS, št. 2/04) se izvajajo projekti in sicer: izvedba prireditve Brežice
moje mesto, izvedba prireditve - Silvestrovanje na prostem ter aktivnosti v skladu s sprejetim programom Zavoda za podjetništvo,
turizem in mladino.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na osnovi ocene iz preteklega leta.

00239 Programi turistič. društev in OTZ

22.875 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov turističnih društev in zvez. Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa v
skladu s sprejetim pravilnikom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na NRP
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na osnovi ocene iz preteklega leta.

00240 Oblikovanje turističnih paketov

25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen postavke, da se na podlagi obstoječe turistične ponudbe občine Brežice oblikujejo turistični paketi s katerimi lahko ZPTM
nadalje pristopi k aktivnem trženju. Paketi bodo upoštevali tudi letne tradicionalne prireditve in ostale turistom atraktivne dogodke.
Paketi bi vsebovali brezplačni avtobusni prevoz, ki bi bil najet za posamezne pakete. Tako bi bili sestavljeni cenovno ugodni paketi,
ki bi vključevali kvalitetno ponudbo tako na kranjski in štajerski strani.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je narejeno iz potreb ponudnikov kot povpraševanja turistov, ki iščejo lokalno ponudbo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

304.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju
lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj razvojne
strategije RS in vključevaje strategije in razvojne usmeritve zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in
merila oblikovanja mreže javne zdravstvene službe na pirmarni ravni, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredeljuje
odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljati prostorske pogoje za delovanje mreže zdravstvenega varstva na primarni ravni in pomagati pri zagotavljanju ustreznih
prostorskih pogojev na sekundarni ravni. Uresničevati določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč in Zakona o nalezljivih boleznih.
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Spodbujati izvajanja preventivnih programov in programov rehabilitacije po zaključku zdravljenja različnih bolezni. Cilji se
uresničujejo s spodujanjem izvedbe programov zavodov in društev, ki delujejo na področju zdravstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1702 Primarno zdravstvo
- 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

24.500 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega
stanja prebivalstva in promocijo zdravja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
S preventivnimi programi zdravstvenega varstva bomo dolgoročno zagotovili pogoje, v katerih bodo prebivalci v največji možni
meri ohranjali in krepili zdravje in s tem kvaliteto življenja ter zmanjševalo razlike v zdravju med posameznimi skupinami
prebivalstva. Posredno se bo zmanjšalo tudi ekonomsko in socialno breme, ki ga za družbo in posameznike predstavljajo bolezni
in poškodbe.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izbor kakovostnih programov na področju zdravstvenega varstva, ki jih izvajajo društva in druge organizacije, s ciljem izboljševanja
zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in preprečevanja odvisnosti in zlorabe drog. Merilo za doseganje cilja je na eni strani
število sofinanciranih programov, na drugi strani pa število uporabnikov.
Cilj je tudi ustrezno izvajanje deratizacije brežin vodotokov in po potrebi dezinskecije, s čimer se sledi cilju preprečevanja širjenja
nalezljivih bolezni.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

24.500 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: sofinanciranje preventivnih
(tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zakon o Rdečem križu Slovenije
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S preventivnimi programi zdravstvenega varstva bomo dolgoročno zagotovili pogoje, v katerih bodo prebivalci v največji možni
meri ohranjali in krepili zdravje in s tem kvaliteto življenja ter zmanjševalo razlike v zdravju med posameznimi skupinami
prebivalstva. Posredno se bo zmanjšalo tudi ekonomsko in socialno breme, ki ga za družbo in posameznike predstavljajo bolezni
in poškodbe.
Poleg preventivnih programov se vzpodbuja tudi izvajanje rehabilitacijskih programov po zaključku zdravljenja različnih bolezni, s
čemer se teži k dosegi cilja, da občani po preboleli bolezni ali v primeru bolehanja za kroničnimi boleznimi, zaživijo polno življenje,
s tem pa prispevajo k višji kakovosti svojega lastnega bivanja, s tem pa tudi bivanja svojih družin kakor družbe kot celote.
Cilj je tudi ustrezno izvajanje deratizacije brežin vodotokov in po potrebi dezinskecije, s čimer se sledi cilju preprečevanja širjenja
nalezljivih bolezni.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izbor kakovostnih programov na področju zdravstvenega varstva, ki jih izvajajo društva in druge organizacije, s ciljem izboljševanja
zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in preprečevanja odvisnosti in zlorabe drog. Merilo za doseganje cilja je na eni strani
število sofinanciranih programov, na drugi strani pa število uporabnikov.
Načrtuje se sofinanciranje najmanj 10 različnih izvajalcev preventivnih zdravstvenih programov, ki bodo izvedli najmanj 20 različnih
programov na tem področju.
Cilj je tudi ustrezno izvajanje deratizacije brežin vodotokov in po potrebi dezinskcije, s čimer se sledi cilju preprečevanja širjenja
nalezljivih bolezni. Načrtuje se izvedba 2-eh deratizacij brežin vodotokov (spomladi in jeseni) ter po potrebi izvedba 1 dezinskecije
v romskem naselju.

00046 Preventivna vzgoja in promocija zdravja

19.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uradni list RS, št. 72/06 - UPB3, 114/06-ZUTPG,
91/07, 71/08 - Skl.US, 76/08, 118/08 - Skl.US, 47/10 - Odl.US, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 63/13ZIUPTDSV, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1), Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na
področju zdravstva in socialnega varstva v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 100/2013)
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Cilj postavke je vzpodbujanje izvajanja preventivnih programov in s tem preprečevanje bolezni, ki so najpogostejši vzrok smrti v
našem okolju, ohranjanje že okrnjenega zdravja šibkejših skupin prebivalstva, zdravstvena vzgoja otrok, mladostnikov in odraslih,
preprečevanje odvisnosti.
Občina uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva na podlagi 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Ur. list RS, št 72/06, 91/07, 71/08, 76/08) za naslednje projekte: letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok,
zdravstvena vzgoja, promocija zdravja, sofinanciranje humanitarnih in zdravstveno preventivnih programov, delovanje in
koordinacija LAS - lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti. Projekti so namenjeni preprečevanju različnih odvisnosti:
od kajenja, alkohola, uporabe prepovedanih drog, posebej otrok ter mladostnikov, promociji zdravega načina življenja brez
dejavnikov tveganja, ki je namenjena celotnemu prebivalstvu, zlasti zaradi preprečevanja srčno žilnih bolezni, ki pa so v našem
okolju eden najpogostejših vzrokov prezgodnjih smrti, ter preprečevanju nadaljnjega poslabšanja zdravstvenega stanja invalidov.
Programi, ki se bodo sofinancirali, se izberejo na javnem razpisu.
Za izvedbo programa letovanja otrok se zagotovi največ 3.600 EUR, za delovanje LAS pa največ 2.000 EUR glede na vrednost
celotne postavke. Izvajalca letovanja se izbere na podlagi javnega razpisa, za izvedbo programa LAS pa se sklene neposredna
pogodba na podlagi predhodno vsebinsko in finančno usklajenega programa dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnostih v letu 2016.

00047 Deratizacija

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o nalezljivih boleznih (Ur. list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo)
Cilj postavke je obvezna preventiva oz. preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, ki jo lahko povzroči širjenje glodavcev in insektov
(deratizacija).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnostih v letu 2016.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

280.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno
službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Uresničevati določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč in Zakona o nalezljivih boleznih.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati osnovno zdravstveno zavarovanje vsem občanom, ki so upravičeni do zavarovanje na podlagi predpisov, in jim s tem
omogočiti dostop do storitev zdravstvenih storitev na vseh ravneh. Cilj je tudi zagotavljanje nemotenega izvajanje mrliško
pregledne službe in izvajanje pogrebnih storitev za umrle, ki nimajo drugih zavezancev za izvedbo pokopa trupla.
Cilj je, da se vsem občanom zagotovi dostop do osnovnih zdravstvenih storitev, za katere krije stroške ZZZS, zagotoviti izvajanje
mrliško pregledne službe za umrle izven bolnic, kakor tudi primeren pokop umrlih, ki nimajo sorodnikov, ki bi bili dolžni poskrbeti
za pokop umrlega, kakor tudi za tiste, ki sicer imajo svojce, pa je socialni položaj le-teh takšen, da stroška pokopa za umrle ne
zmorejo plačati sami.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
- 17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

250.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju
zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za občane, državljane RS, ki nimajo statusa zavarovane osebe
na drugi podlagi in izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnika o
merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uresničevati določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati osnovno zdravstveno zavarovanje vsem občanom, ki so upravičeni do zavarovanje na podlagi predpisov, in jim s tem
omogočiti dostop do zdravstvenih storitev na vseh ravneh.

00048 Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl. ZZZ

250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06, 91/07, 71/08, 76/08,
62/06-ZUPJS in 87/11),
Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje
(Ur. list RS, št. 126/08).
Cilj postavke je omogoči osnovno zdravstveno zavarovanje občanom, državljanom RS, ki nimajo možnost za zavarovanje na drugi
podlagi.
S 1.1.2012 so Centri za socialno delo pričeli z izvajanjem določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Ur. List
RS, št. 62/10 in 40/211), ki je postopke ugotavljanja pravice do plačila zdravstvenega zavarovanja za osebe brez dohodka,
prenesel iz občin na centre za socialno delo.
Po 21. točki, 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZvZZ) je občina stalnega bivališča
zavarovane osebe, ki je zavarovana po zavarovalni podlagi 099, plačnik prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (3. točka,
30. člena ZUPJS-A). Število upravičencev, ki so upravičeni do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja s strani občine, mora
skladno s 5. točko, 30. člena ZUPJS-a, občini sporočiti pristojen Center za socialno delo.
S planiranimi proračunskimi sredstvi se zagotavlja osnovno zdravstveno zavarovanje za povprečno 680 občanov na mesec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na predvidenem številu zavarovancev, ki izpolnjujejo pogoje za zavarovanje iz občinskega proračuna
na podlagi izdanih odločb CSD.
Predvideno je, da bo povprečno število upravičencev do plačila osnovnega zdravstvenega zavarovanja okoli 680 oseb mesečno,
kar je povprečje leta 2015.

17079002 Mrliško ogledna služba

30.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
- zakon o nalezljivih boleznih
- pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uresničevanje določb Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč in Zakona o nalezljivih boleznih.
Cilj je zagotavljanje nemotenega izvajanje mrliško pregledne službe za umrle izven bolnišnic.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotavljanje nemotenega izvajanje mrliško pregledne službe za vse umrle izven bolnišnic.

00049 Mrliško pregledna služba

25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št 72/06, 91/07, 71/08 in 76/08)
Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur .list SRS, št. 34/84), Pravilnik o pogojih in načinu
opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. list RS, št. 56/93).
Cilj postavke je izvršitev predpisov, namen pa, zagotoviti nemoteno in pravilno delovanje mrliško pregledne službe in ugotavljanje
nastopa, vzrokov smrti ter razvrščanje smrtnih primerov v skupine po načinu smrti tudi zaradi preprečevanja širjenja nalezljivih
bolezni. Opravljajo jo pooblaščeni in usposobljeni zdravniki.
Organizacija in zagotavljanje mrliško pregledne službe je obveznost, ki izhaja iz 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško
pregledne službe. 3. člen tega pravilnika določa, da mrliško pregledno službo mora organizirati občina ter skrbeti za njeno pravilno
delovanje. Ta je plačnik stroškov mrliških pregledov, obdukcij, mora pa zagotoviti tudi vso tehnično pomoč, kar je zajeto v naslednji
postavki "pogrebni stroški".
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na predvidenih proračunskih zmožnostih v letu 2016.
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00050 Pogrebni stroški

5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št 72/06, 91/07, 71/08 in 76/08),
Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur .list SRS št. 34/84), Pravilnik o pogojih in načinu
opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. list RS, št. 56/93).
Drugi odstavek 20. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti in urejanju pokopališč določa, da če ni dedičev ali če ti niso
sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravnava občina, v kateri je imel umrli stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti
občine stalnega prebivališča, poravna stroške pokopa občina, v kateri je oseba umrla, oziroma občina, v kateri je bila najdena.
Tretji odstavek 20. člena zgoraj navedenega predpisa določa, da ima občina pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine
umrlega.
Občina mora zagotoviti vso tehnično pomoč - prenašanje, prevoz in pokop trupla, če ta ni zagotovljena na kateri drugi podlagi. To
so največkrat stroški za umrlimi, ki niso imeli dohodka, in je za njih prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje plačevala
občina (21. točka, 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju), ta pa ne vsebuje pravic do povračila
pogrebnih stroškov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na predvidenem številu umrlih v letu 2015, ki nimajo svojcev, oz. zavezancev za izvedbo pokopa, ali
pa je njihov socialni položaj takšen, da tega stroška ne zmorejo poravnati. Predvideno število umrlih je določeno glede na povprečje
preteklih let.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.304.291 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino
in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o športu
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
- zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- nacionalni program za kulturo
- nacionalni program športa v RS
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve kulture, športa, nevladnih organizacij in področja mladih v
področni zakonodaji in opredelitvah v nacionalnih strategijah. Cilj je, da se občanom zagotavlja dostopnost do kulturnih, športnih
in vseh drugih programov s področja mladih in dela nevladnih organizacij. Gre tako za ustrezno skrb za objekte, v katerih se
izvajajo programi s tega področja, skrb za varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine, kakor tudi za vsebinske programe, ki
dvigajo kakovost življenja prebivalstva (duhovno in fizično). Cilj je, da občani programe bodisi sprejemajo, bodisi v njihovem
ustvarjanju aktivno sodelujejo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

128.567 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične
kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Varovanje in vzdrževanje, celovite prenove in izvedba investicijsko vzdrževalnih del na objektih, ki predstavljajo kulturno dediščino
v lokalnem okolju. Cilj je, da se ohranja objekte v ustrezni kondiciji, s tem pa se ohranja spomin na zgodovinske dogodke in
osebnosti, oz. se ohranja arhitekturne presežke iz posameznih zgodovinskih obdobij.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sofinanciranje vzdrževanja in obnov spomenikov, ki jih bodo lastniki prijavili na razpis za sofinanciranje. Cilj je, da bi
lahko zagotovili sofinanciranje v čim večjem sofinancerskem deležu, ki jim pripada glede na sprejete kriterije in merila. Cilj je tudi
zagotavljanje ustreznih pogojev za zbiranje in hranjenje premične kulturne dediščine. Cilj je, da se omogoči v tekočem letu
sofinanciranje najmanj dveh spomenikov lokalnega pomena.
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Cilj je, da se nadaljuje z obnovo gradu Brežice v skladu z izdelano projektno dokumentacijo za celovito prenovo gradu v okviru
proračunskih možnosti za tekoče leto.
Cilj je ustrezno tekoče vzdrževanje spomenikov borcem NOB in borcem v vojni za Slovenije.
Cilj je tudi ohranitev kontinuitete pri izvajanje programov za ohranjanje premične kulturne dediščine Posavja - zbiranje gradiv,
izvajanje kulturnih prireditev, okroglih miz, delavnic, restavratorskih del pri prenovi premične dediščine, izvajanje pedagoškega
dela s šolajočo mladino pri predstavljanju premične kulturne dediščine Posavja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 18029001 Nepremična kulturna dediščina
- 18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

29.500 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18029001 Nepremična kulturna dediščina: 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)
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine
- 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
- uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
- pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje in sanacija nepremične kulturne dediščine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sofinanciranje vzdrževanja in obnov spomenikov, ki jih bodo lastniki prijavili na razpis za sofinanciranje. Cilj je, da bi
lahko zagotovili sofinanciranje v čim večjem sofinancerskem deležu, ki jim pripada glede na sprejete kriterije in merila in s tem
pomagali pri ohranjanju dediščine.

00051 Urejanje spomenikov in obeležij

4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilj in namen postavke je urejanje vseh spominskih obeležij na območju občine.
Iz te postavke se na podlagi pogodb sklenjenih za urejanje spominskih obeležij iz NOB in spomenikov vojne za Slovenijo v občini,
namenjajo sredstva za vzdrževanje le-teh ter za nakup lovorjevih vencev ob posebnih priložnostih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na dogovoru z izvajalci potrebnih del, o potrebni višini sredstev za izvedbo osnovnega vzdrževanja
spomenikov, ki zajema redno čiščenje, kakor tudi potrebne košnje in zasaditve cvetja 2 x letno (spomladi in jeseni).

00053 Drugi programi s področja kulture

25.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Pravilnik
o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice in
drugih nujnih programov na področju kulture (Ur. list RS, št. 7/13).
Cilji in namen postavke: sredstva so namenjena za: Sofinanciranje projektov s področja varovanja kulturne dediščine - kulturnih
spomenikov lokalnega pomena, ki so jih lastniki, skrbniki ali upravljavci objektov prijavili na razpis. Občina Brežice iz postavke
zagotavlja delež sofinanciranja največ v višini 50% odobrenega programa.
Na pod postavki "drugi programi, projekti in prireditve" so sredstva namenjena različnim programom s področja kulture, nakupu
opreme (glasbil,..) za kulturna društva. Glede na višino proračunskih sredstev, imajo prednost tisti izvajalci, ki pridobijo sredstva
tudi na razpisu JSKD.
Sredstva so razdeljena na podlagi sprejetega Pravilnika o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih
spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice in drugih nujnih programov na področju kulture.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na. proračunskih zmožnosti v letu 2016.
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18029002 Premična kulturna dediščina

99.067 €

Opis podprograma
18029002 Premična kulturna dediščina: odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost
muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine
- 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
- uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
- pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpostavljanje pogojev za zbiranje in hranjenje premične kulturne dediščine, delovanje muzeja na tem področju ter izvajanju
njihovih programov in projektov.
Cilj je ohranitev kontinuitete pri izvajanje programov za ohranjanje premične kulturne dediščine Posavja - zbiranje gradiv, izvajanje
kulturnih prireditev, okroglih miz, delavnic, restavratorskih del pri prenovi premične dediščine, izvajanje pedagoškega dela s
šolajočo mladino pri predstavljanju premične kulturne dediščine Posavja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotavljanje ustreznih pogojev za zbiranje in hranjenje premične kulturne dediščine ter delovanje muzeja, kakor tudi za
izvajanje njegovih programov in projektov v skladu s sprejetim programom dela za leto 2016.

00055 Programska sredstva

20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Odlok
o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Ur. list 82/05, 68/12 in 43/14).
Cilji in namen postavke: Na postavki so planirana sredstva Posavskega muzeja za del programskih stroškov kot npr. razstave,
pedagoške delavnice in podobno.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na programu dela muzeja in proračunskih zmožnostih v letu 2016.

00056 Materialni stroški Posavski muzej

16.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Odlok
o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Ur. list 82/05, 68/12 in 43/14)
Cilji in namen postavke: V skladu s 52. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 –
ORZVKD39, 90/12 in 111/13), so na postavki planirana sredstva za del materialnih stroškov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na programu dela muzeja in proračunskih zmožnostih v letu 2016.

00057 Sredstva za plače in drug. izdatki zaposl. Posavski muzej

46.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Odlok
o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Ur. list RS, št. 82/05, 68/12 in 43/14)
Cilji in namen postavke: zagotavljanje sredstev za zaposlene v skladu s pogodbo z MK za sofinanciranje stroškov projekta
»Celovita obnova gradu Brežice«, ki nalaga zagotovitev novih delovnih mest v Posavskem muzeju Brežice. Predvidena so sredstva
za plače, druge osebne prejemke ter sredstva za prispevke delodajalca za zaposlene za izvedbo programa, ki ga bo oblikoval
muzej v letu 2016.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na programu dela muzeja, pogodbenih obveznostih za celovito prenovo gradu Brežice 2,. faza z
Ministrstvom za kulturo in proračunskih zmožnostih v letu 2016.
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00058 Drugi osebni prejemki Posavski muzej

4.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07,56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Odlok
o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Ur. list RS, št. 82/05, 68/12 in 43/14)
Cilji in namen postavke: zagotavljanje sredstev za zaposlene v skladu s pogodbo z MK za sofinanciranje stroškov projekta
»Celovita obnova gradu Brežice«, ki nalaga zagotovitev novih delovnih mest v Posavskem muzeju Brežice. Predvidena so sredstva
za plače, druge osebne prejemke ter sredstva za prispevke delodajalca za zaposlene za izvedbo programa, ki ga bo oblikoval
muzej v letu 2016.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji pogodbenih obveznostih za celovito prenovo gradu Brežice 2. faza z Ministrstvom za kulturo in
proračunskih zmožnostih v letu 2016.

00059 Pokojninske premije Posavski muzej

167 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Odlok
o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Ur. list RS, št. 82/05, 68/12 in 43/14)
Cilji in namen postavke: zagotavljanje sredstev za zaposlene v skladu s pogodbo z MK za sofinanciranje stroškov projekta
»Celovita obnova gradu Brežice«, ki nalaga zagotovitev novih delovnih mest v Posavskem muzeju Brežice. Predvidena so sredstva
za plačilo pokojninskih premij za zaposlene za izvedbo programa, ki ga bo oblikoval muzej v letu 2016.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na pogodbenih obveznostih za celovito prenovo gradu Brežice 2. faza z Ministrstvom za kulturo in
proračunskih zmožnostih v letu 2016.

00060 Sredstva za prispevke delodajalcev Posavski muzej

7.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07,56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Odlok
o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Ur. list RS, št. 82/05, 68/12 in 43/14)
Cilji in namen postavke: zagotavljanje sredstev za zaposlene v skladu s pogodbo z MK za sofinanciranje stroškov projekta
»Celovita obnova gradu Brežice«, ki nalaga zagotovitev novih delovnih mest v Posavskem muzeju Brežice. Predvidena so sredstva
za plače, druge osebne prejemke ter sredstva za prispevke delodajalca za zaposlene izvedbo programa, ki ga bo oblikoval muzej
v letu 2016.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na pogodbenih obveznostih za celovito prenovo gradu Brežice 2. faza z Ministrstvom za kulturo in
proračunskih zmožnostih v letu 2016.

00061 Sredstva za nakup opreme in obnovo-Posavski muzej Brežice

5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07,56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Odlok
o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Ur. List, št. 82/05, 68/12 in 43/14).
Cilji in namen postavke: Na postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje prostora in opreme na podlagi programa dela
Posavskega muzeja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na programu dela muzeja in ugotovljenih nujnih posegih pri vzdrževanju objekta in opreme ter
proračunskih zmožnostih v letu 2016.

1803 Programi v kulturi

518.974 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1803 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 in ohranjanje doseženega nivoja razvoja
drugih kulturnih dejavnosti v občini.
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Cilj je krepitev dosegljivosti knjižnične dejavnosti vsem občanom tako z oblikovanjem bolj dostopnega delovnega časa odprtosti
knjižnice, kakor tudi s približevanjem možnosti izposoje in vračila z ustanavljanjem enot v ožjih delih občine. Cilj je tudi posodobitev
opreme predvsem pri avtomatizaciji vračila izposojenega knjižničnega gradiva in razvoj novih programov predvsem na področju
vseživljenjskega učenja.
Cilj na področju ljubiteljske kulture je, da se društvom zagotavlja ustrezna strokovna podpora pir izvajanju njihovih programov dela
na vseh področjih dela kulturnih društev.
Cilj je tudi oblikovanje različnih kulturnih programov, iz katerih bi se dolgoročno lahko oblikovali posamezni turistični produkti skupaj
z izvajalci na področju turizma.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranitev odprtosti in dostopnosti Knjižnice Brežice občanom na nivoju preteklih let. Razvoj programov vseživljenjskega učenja,
predvsem za starejše od 60 let.
Ohranitev števila dogodkov v okviru festivala stare glasbe na nivoju preteklih let.
Sofinanciranje programov društev v enakem obsegu kot v preteklem letu ob upoštevanju novih meril in kriterijev. Zagotavljanje
strokovnega spopolnjevanja mentorjev društev in izvedbe preglednih srečanj na vseh nivojih in vseh področij dela društev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

396.814 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039001 Knjižničarstvo in založništvo: 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)
- pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
- kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
- zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)
- uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje knjižnične dejavnosti v skladu z Zakonom o knjižničarstvu. Zagotavljati minimalno en izvod vsake izdane publikacije,
ohranjati nivo servisiranja uporabnikov storitve ter povečevati število uporabnikov ter število izposojenih publikacij.
Cilj je krepitev dosegljivosti knjižnične dejavnosti vsem občanom tako z oblikovanjem bolj dostopnega delovnega časa odprtosti
knjižnice, kakor tudi s približevanjem možnosti izposoje in vračila z ustanavljanjem enot v ožjih delih občine. Cilj je tudi posodobitev
opreme predvsem pri avtomatizaciji vračila izposojenega knjižničnega gradiva in razvoj novih programov predvsem na področju
vseživljenjskega učenja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohraniti nakup publikacij in izvajanje storitve knjižničarstva na nivoju preteklega leta. Razvoj programov vseživljenjskega učenja,
predvsem za starejše od 60 let.

00062 Sredstva za projekte in prireditve

1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št.: 87/01), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.:
77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13,), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice (Ur. list RS, št. 87/03 in 77/11).
Cilji in namen postavke: zagotavljanje sredstev za prireditve tako za predšolske otroke, šolajočo mladino, kakor tudi odrasle vseh
starosti, s čimer se občanom približuje tudi osnovno poslanstvo knjižnice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na programu dela knjižnice in predvidevanih proračunskih možnostih v letu 2016.

00063 Nakup knjig

36.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št.: 87/01), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.:
77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice (Ur. list RS, št. 87/03 in 77/11).
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Cilji in namen postavke: Sredstva so namenjena za obnovo knjižnega gradiva. Cilj je, da knjižnica nabavi vsaj en izvod vsake novo
izdane publikacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na programu dela knjižnice in predvidevanih proračunskih možnostih v letu 2016.

00064 Sredstva za plače in drug. izdatki zaposl. Knjižnica Brežice

221.339 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št.: 87/01), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.:
77/07,56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice (Ur. list RS, št. 87/03 in 77/11).
Cilji in namen postavke: zagotavljanje sredstev za zaposlene v Knjižnici Brežice. Predvidena so sredstva za plače, druge osebne
prejemke ter sredstva za prispevke delodajalca za zaposlene. V skladu z ZKDPZJU so predvidena sredstva tudi za pokojninske
premije zaposlenih na postavki "pokojninske premije".
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na programu dela knjižnice ob upoštevanju enakega obsega izvajanja dejavnosti kot je bila v preteklih
letih.

00065 Drugi osebni prejemki Knjižnica Brežice

21.871 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št.: 87/01), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.:
77/07,56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice (Ur. list RS, št. 87/03 in 77/11).
Cilji in namen postavke: zagotavljanje sredstev za zaposlene v Knjižnici Brežice. Predvidena so sredstva za plače, druge osebne
prejemke ter sredstva za prispevke delodajalca za zaposlene. V skladu z ZKDPZJU so predvidena sredstva tudi za pokojninske
premije zaposlenih na postavki "pokojninske premije".
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na programu dela knjižnice ob upoštevanju enakega obsega izvajanja dejavnosti kot je bila v preteklih
letih.

00066 Pokojninske premije Knjižnica Brežice

4.615 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št.: 87/01), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.:
77/07,56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice (Ur. list RS, št. 87/03).
Cilji in namen postavke: zagotavljanje sredstev za zaposlene v Knjižnici Brežice. Predvidena so sredstva za plače, druge osebne
prejemke ter sredstva za prispevke delodajalca za zaposlene. V skladu z ZKDPZJU so predvidena sredstva tudi za pokojninske
premije zaposlenih na postavki "pokojninske premije".
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na programu dela knjižnice ob upoštevanju enakega obsega izvajanja dejavnosti kot je bila v preteklih
letih.

00067 Sredstva za prispevke delodajalcev Knjižnica Brežice

35.656 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št.: 87/01), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.:
77/07,56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice (Ur. list RS, št. 87/03 in 77/11).
Cilji in namen postavke: zagotavljanje sredstev za zaposlene v Knjižnici Brežice. Predvidena so sredstva za plače, druge osebne
prejemke ter sredstva za prispevke delodajalca za zaposlene. V skladu z ZKDPZJU so predvidena sredstva tudi za pokojninske
premije zaposlenih na postavki "pokojninske premije".
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na programu dela knjižnice ob upoštevanju enakega obsega izvajanja dejavnosti kot je bila v preteklih
letih.
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00068 Materialni stroški Knjižnica Brežice

72.833 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št.: 87/01), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.:
77/07,56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice (Ur. list RS, št. 87/03 in 77/11).
Cilji in namen postavke: zagotavljanje sredstev za fiksne materialne stroške Knjižnice Brežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na programu dela knjižnice ob upoštevanju enakega obsega izvajanja dejavnosti kot je bila v preteklih
letih.

00070 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme

3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št.: 87/01), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.:
77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice (Ur. list RS, št. 87/03 in 77/11).
Cilji in namen postavke: Sredstva so namenjena za nakup in vzdrževanje opreme in prostora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na programu dela knjižnice ob upoštevanju enakega obsega izvajanja dejavnosti kot je bila v preteklih
letih.

18039002 Umetniški programi

23.500 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039002 Umetniški programi: 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
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj kulture v občini in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti
v občini.
Cilj je približati dogodke profesionalnih izvajalce na področju kulture občanom tako, da se organizirajo gledališki abonmaji,
novoletne gledališke ali lutkovne predstave otrokom, kakor tudi najboljših izvajalcev na področju stare glasbe s področja cele
Evrope.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba gledališkega abonmaja v okviru katerega bo izvedenih najmanj 5 gostovanj profesionalnih gledališč iz Slovenije, ene
gledališke ali lutkovne predstave ob zaključku leta za najmlajše (za vse otroke od 4 do 8 let starosti) in najmanj 4-ih koncertov
stare glasbe v okviru festivala stare glasbe. Povečevanje števila abonentov za gledališki abonma.

00071 Programi profesionalne kulture

6.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07,56/08, 4/10, 20/11 in 111/13).
Cilji in namen postavke: Sredstva namenjena za programe profesionalne kulture so predvidena za subvencioniranje izvedbe
gledaliških in koncertnih abonmajev ter organizacijo lutkovnih predstav za predšolske otroke in šolarje do 4. razreda OŠ.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na programu dela JSKD - OI Brežice in proračunskih zmožnostih v letu 2016.

00072 Festival Brežice

17.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13).
Cilji in namen postavke: na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje organizacije in izvedbe brežiškega festivala stare
glasbe, za kar bo na podlagi javnega poziva sklenjena ustrezna pogodba. Sredstva bodo razporejena na podlagi javnega poziva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.
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18039003 Ljubiteljska kultura

98.660 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: 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, priznanja za kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti kulturnih društev v našem prostoru, ki delujejo po principu ljubiteljskih
izvajalcev.
Cilj na področju ljubiteljske kulture je, da se društvom zagotavlja ustrezna strokovna podpora pir izvajanju njihovih programov dela
na vseh področjih dela kulturnih društev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.
Sofinanciranje programov društev v enakem obsegu kot v preteklem letu ob upoštevanju novih meril in kriterijev. Zagotavljanje
strokovnega spopolnjevanja mentorjev društev in izvedbe preglednih srečanj na vseh nivojih in vseh področjih dela društev.

00073 Delovanje OI JSKD

12.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07,56/08, 4/10, 20/11 in 111/13).
Cilji in namen postavke: Sredstva so namenjena za delovanje OI JSKD Brežice in sicer za tekoče materialne stroške in polovico
plače zaposlenega na OI sklada, ki nudi kulturnim društvom ustrezno pomoč in podporo pri izvedbi njihovih programov, predvsem
pa pri organizaciji preglednih dogodkov in srečanj na vseh področjih delovanja kulturnih društev. Naloga sklada v okviru
sofinanciranja službe je tudi sodelovanje pri pripravi meril in kriterijev za sofinanciranje programov društev, nadzor nad izvajanjem
izbranih programov, kakor tudi izvedba strokovnih opravil pri delu komisije za izbor programov, ki se sofinancirajo iz proračuna,
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na sklenjeni pogodbi za JSKD.

00074 Programi ljubiteljske kulture

86.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07,56/08, 4/10, 20/11 in 111/13).
Cilji in namen postavke: Sofinanciranje programov društev, ki so izbrani na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov
društev s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnostih. Z izvajalci se sklenejo ustrezne pogodbe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

656.750 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov
za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture dostopne za vse udeležence v športu
- omogočanje strokovnega dela v športu
- omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture,
javnega obveščanja
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje programov redne vadbe na področju športa v obsegu, ki bo društvom še omogočala izvedbo programov.
Sofinanciranje programov za mlade v obsegu preteklega leta. Gradnja objektov za izvajanje programov športa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino
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18059001 Programi športa

450.600 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov
športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu,
financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok
in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov
(dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup,
gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o športu
- nacionalni program športa
- pravilnik za izbor in izvedbo programov športa v občini Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- soustvariti pogoje, da se čim večje število prebivalcev občine Brežice ukvarja s športom
- izoblikovati mrežo športnih objektov, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva
- zagotoviti razvoj športne stroke in znanosti na področju športa
- povečati delež mladih, ki se ukvarjajo s športom
- zagotavljati raven kakovostnega in vrhunskega športa
Kazalci:
- procent uresničevanja Nacionalnega programa športa na lokalni ravni
- število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom
- delež športno aktivnih prebivalcev nad 30 %
- površina športnih objektov na prebivalca (0,5 m2 pokritih in 3 m2 nepokritih)
- delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom v športno aktivnem prebivalstvu
- število kategoriziranih športnikov na področju občine
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- povečevanje procenta uresničevanja Nacionalnega programa športa na lokalni ravni
- povečevanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom
- povečevanje deleža športno aktivnih v občini
- izgradnja športnih objektov, pokritih in nepokritih
- pokritost celotne občine s športnimi objekti
- povečevanje števila športnih panog po principu šport za vse
- izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu
- ohranjanje in povečevanje ravni kakovostnega in vrhunskega športa v občini
- zagotavljanje pogojev za šport invalidov
Kazalci:
- delež otrok, mladih in študentov vključenih v razne programe športa
- število novo pridobljenih objektov za potrebe športa
- število m2 novo pridobljenih površin za šport
- število strokovno usposobljenih delavcev v športu
- število kategoriziranih in vrhunskih športnikov

00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa

410.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o športu (Ur. l. RS, št.: 22/98), Pravilnik za izbor in izvedbo programov športa v občini Brežice (Ur. l.
RS, št.: 12/08).
Cilji: Zagotavljanje delovanja civilne/društvene sfere na področju športa v občini.
Namen: Sofinanciranje posameznih programov:
Redna dejavnost: Sredstva za sofinanciranje redne interesne vadbe otrok in mladine ter redne vadbe otrok, mladine in odraslih
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter športa invalidov in starostnikov. Izvajalcem se sofinancira strokovni kader, sredstva
za najem objektov, sredstva za delovanje in tekmovalni stroški (tekmovalnine, sodniški stroški, prevozi) ter najem objekta (v
nadaljevanju). Z izbranimi izvajalci se na podlagi sklepa o izboru sklenejo ustrezne pogodbe. Del sredstev je namenjen tudi za
delo športne zveze in sicer za tiste naloge, ki jih opravlja za potrebe brežiških športnih društev.
Izobraževanje strokovnega kadra: Del sredstev je namenjen sofinanciranju izobraževanja delavcev športnih društev za pridobitev
strokovne usposobljenosti za delo, predvsem z mladimi, v posameznih športnih panogah. Ustrezna strokovna športna izobrazba
je predvsem za delo z mlajšimi od 18 let obvezna. Sredstva se nakažejo na podlagi dejanske realizacije in v skladu z opravljenim
izborom.
Udeležba na SP in drugih večjih tekmovanjih: Sredstva so namenjena sofinanciranju udeležbe brežiških športnikov, ki se uvrstijo
na svetovna prvenstva, tekme svetovnega pokala pa jim nacionalne panožne zveze v celoti ne zagotavljajo sredstev za udeležbo
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na teh tekmovanjih. V občini imamo kar precej športnikov, ki se udeležujejo tekmovanj na mednarodni ravni in tako na svoj način
predstavljajo našo občino.
Športno-rekreativne prireditve ter prireditve občinskega pomena: Sredstva so planirana za organizacijo športnih prireditev, ki so
namenjene vsem občanom in so rekreativnega značaja. Tudi izbor teh izvajalcev se opravi na podlagi javnega razpisa in pravilnika,
pri čemer se z izvajalci sklenejo ustrezne pogodbe. Del sredstev je namenjen tudi promociji športa in sicer prireditve - podelitvi
priznanj najuspešnejšim športnikom. Vrednost programov bo znana po pregledu vlog prispelih na javni razpis. Delež sredstev za
sofinanciranje izbranih programov bo črpan iz te postavke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

00076 Šolska športna tekmovanja

28.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o športu (Ur. l. RS, št.: 22/98), Pravilnik za izbor in izvedbo programov športa v občini Brežice (Ur. l.
RS, št.: 12/08)
Cilji: Sofinanciranje aktivnosti šolskega tekmovalnega športa, ki presega športno vzgojo po učnem načrtu.
Namen: Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje organizacije občinskih šolskih športnih tekmovanj, pri čemer gre del sredstev za
nakup medalj, pokalov in diplom, oz. udeležbe najboljših ekip in posameznikov občine na višjih nivojih tekmovanj (področna,
državna). V stroških so upoštevani tudi stroški dela za 0,30 strokovnega sodelavca, ki je zaposlen na Zavodu za šport in opravlja
naloge vezane na organizacijo občinskih šolskih športnih tekmovanj, vključno s pomočjo športnim društvom in njihovim zvezam.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

00077 Šport najmlajših ,plavalno opismenjevanje

3.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o športu (Ur. l. RS, št.: 22/98), Pravilnik za izbor in izvedbo programov športa v občini Brežice (Ur. l.
RS, št.: 12/08).
Cilji: Sofinanciranje aktivnosti šolskega športa najmlajših (predšolski otroci, prva triada OŠ) ter plavalnega opismenjevanja
predšolskih in osnovnošolskih otrok.
Namen: Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje programov plavalnega opismenjevanja v vrtcih ter prvi triadi OŠ (preverjanja,
tečaji).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

00078 Vzdrževanje športnih objektov

5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o športu (Ur. l. RS, št.: 22/98), Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice (Ur. l.
RS, št.: 12/12 in 47/13)
Cilji: Zagotovitev sredstev za izvajanje redne dejavnosti javne službe Zavoda za šport Brežice v skladu s predlogom odloka o
preoblikovanju zavoda, pri čemer je prioriteta:
upravljanja, urejanja in vzdrževanja športnih objektov v občini Brežice,
izvajanje drugih nalog s področja športnih dejavnosti na območju občine Brežice, ki so opredeljene kot javni interes Občine
Brežice,
izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami.
Namen: Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju objektov, ki so v upravljanju Zavoda za šport Brežice in za katera zavod
ne more pridobiti drugih sredstev. Sredstva bodo zavodu dodeljena na podlagi predloženega finančnega in vsebinskega plana
dela za leto 2016.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

00079 Obnova športnih igrišč na podeželju

4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o športu (Ur. l. RS, št.: 22/98), Pravilnik za izbor in izvedbo programov športa v občini Brežice (Ur. l.
RS, št.: 1/02, 60/04).
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Cilji: Zagotavljanje sredstev za urejanje športnih površin na podeželju (območje izven krajevnih skupnosti mesta Brežic)
Namen: Sredstva, ki bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa, so namenjena vzpostavljanju, vzdrževanju in obnavljanju športnih
površin na podeželju in so v lasti, upravljanju ali dolgoročnem najemu lokalnih društev ali krajevnih skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

18059002 Programi za mladino

206.150 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 18059002 Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo
z mladimi (klubi študentov, društvo 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 javnem interesu v mladinskem sektorju
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda za podjetništvo, turizem in mladino
- pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov oz. projektov
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
- zagotavljanje pogojev za redno delo Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice,
- sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki so izbrani na javnem razpisu.

00083 Programi za mlade

16.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št.: 42/10), Pravilnik o sofinanciranju mladinskih
programov oz. projektov (24. seja Odbora za družbene dejavnosti, 22.11.1998) .
Cilji: Zagotavljanje sredstev za društveno dejavnost na področju dela z mladimi.
Namen: Spodbujanje civilne sfere k izvajanju programov namenjenih krepitvi in širitvi vrednot demokracije med mladimi,
spodbujanju osebne avtonomije mladih in njihovi socialni integraciji ter druženju mladih in uresničevanju njihovih interesov.
Sredstva so namenjena sofinanciranju različnih programov in projektov, ki jih izvajajo društva, organizacije, ustanove. Programov,
ki jih izvajajo različni izvajalci, je vsako leto več, kakor je tudi vsako leto več udeležencev prireditev in drugih programov. Predlog
izbora programov bo opravila posebna komisija na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov. Z
izvajalci bodo sklenjene ustrezne pogodbe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

00084 Plače Mladinski center

44.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice (Ur. l. RS, št.: 31/10, 87/12 in 47/13 )
Cilji: Zagotovitev sredstev za trajno in nemoteno izvajanje javnega interesa na področju mladine - dejavnosti za mlade v občini
Brežice na področju kulture, izobraževanja, informiranja, svetovanja in razvedrilne dejavnosti.
Namen: Zagotavljanje sredstev za plačo treh oseb: polovico direktorja, informatorja, polovica računovodje in čistilke, tekoče
materialne stroške poslovanja ter programskih sredstev za sofinanciranje programov iz naslova javne službe (programi v javnem
interesu), ki bodo podrobneje opredeljeni z medsebojno pogodbo:
- zbira in posreduje informacije za potrebe mladih,
- organizira, koordinira in izvaja dejavnosti in prireditve za mlade,
- organizira in izvaja prireditve širšega pomena,
- nudi organizacijsko in tehnično pomoč organizacijam, ki izvajajo dejavnosti za mlade,
- organizira in vodi različne mladinske dejavnosti,
- organizira in izvaja izmenjave mladih,
- omogoča mladim delo z računalniki in dostop na internet,
- sodeluje in koordinira dejavnosti z zavodi in drugimi organizacijami s področja izobraževanja, kulture, turizma, v občini Brežice,
- organizira in izvaja dejavnost neformalnega izobraževanja za mlade,
- organizacija večjih prireditev (Pust, Novo leto) ter počitniških aktivnosti za otroke iz vse občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

00085 Drugi osebni prejemki Mladinski center

7.500 €

00086 Pokojninske premije Mladinski center

1.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glej obrazložitev postavke 00084.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glej obrazložitev postavke 00084.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

00087 Sredstva za prispevke delodajalcev Mladinski center

7.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glej obrazložitev postavke 00084.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

00088 Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glej obrazložitev postavke 00084.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

00089 Programska sredstva MC

37.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glej obrazložitev postavke 00084.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

00090 Rezervacija sredstev za programe

40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice (Ur. l. RS, št.: 31/10).
Cilji: Zagotovitev sredstev za trajno in nemoteno izvajanje programov, ki so v javnem interesu, ter za izvedbo katerih so bila
pridobljena sredstva na razpisih drugih domačih oz. mednarodnih inštitucij.
Namen: Postavka ne obremenjuje občinskega poračuna, saj je vezana na pridobljena sredstva iz drugih virov (Urad za mladino,
razpisi evropskih sredstev) za programe, ki jih izvaja MC Brežice v povečanem obsegu delovanja. Gre za programe, ki so
sofinancirani po tem, ko so izvedeni, sredstva se ne dobijo vnaprej, kar pomeni, da jih mora center založiti. Realizacija sredstev
bo odvisna od podpisanih pogodb, ki jih bo center sklenil s sofinancerji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na programu dela ZPTM Brežice.

00091 Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC

17.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice (Ur. l. RS, št.: 31/10).
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Cilji: Zagotovitev sredstev za trajno in nemoteno izvajanje javnega interesa na področju mladine - dejavnosti za mlade v občini
Brežice na področju kulture, izobraževanja, informiranja, svetovanja in razvedrilne dejavnosti.
Namen: Sredstva so namenjena izvajanju nujnih vzdrževalnih del na delu objekta kulturni center in dvorana. Sredstva bodo zavodu
dodeljena na podlagi predloženega finančnega in vsebinskega plana dela za leto 2016 in sicer predvidoma za čiščenje zgornjega
dela fasade oz. dela strehe (poševni viseči deli) ter tekočemu vzdrževanju prostorov za obiskovalce.
Glej tudi obrazložitev postavke 6005.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

19 IZOBRAŽEVANJE

4.646.538 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja,
poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in
višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljati ustrezne prostorske pogoje za izvajanje izobraževalnih programov vrtcev, osnovnih in glasbenih šol ter Fakultete za
turizem in zagotavljanje izvajanja programov vrtcev, osnovnih šol, glasbene šole ter fakultete. Zagotavljanje štipendiranja šolajočim
s ciljem, da se izobražen kader vrača v svoje rojstno okolje ter podpora pri izvajanju drugih vsebin izvajalcem s področja
izobraževanja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:
- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1904 Terciarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

3.030.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1902 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 vsem, ki želijo svoje otroke vpisati v tovrstne programe.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti prostorske pogoje in sredstva za vključitev vseh vpisanih otrok v programe predšolske vzgoje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 19029001 Vrtci
- 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci

3.030.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 19029001 Vrtci: 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
- zakon o zavodih
- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo
- zakon o vrtcih - uradno prečiščeno besedilo
- pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Brežice
- zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo
- pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke - Kurikul ter vključevanju čim večjega števila
otrok v javne vrtce. Ureditev prostorskih pogojev za izvajanje programov predšolske vzgoje v skladu s potrebami in predpisi.
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Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtce.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev kapacitet v vrtcih, ki bodo omogočile vključitev vseh vpisanih otrok v programe predšolske vzgoje. Začetek izvedbe
postopkov za obnovo dotrajanih vrtcev in razširitev kapacitet v vrtcih pri OŠ.

00093 Razlika med plačilom staršev in ceno programa
3.030.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: 28. člen Zakona o vrtcih (Zrvt-UPB2), Ur. list 100/05 in (Zrvt-D), 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS,
94/10 – ZIU, 40/11-ZUPJS-A in 40/12 - ZUJF), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo, (Ur. list RS 97/03, Ur. list 77/05, 120/05 in 93/15).
Cilji in namen postavke: zagotovitev sredstev za plače, prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne
stroške v skladu z normativi in standardi, iz proračuna Občine Brežice.
Višina sredstev, ki je potrebna za realizacijo programa za redno delo vrtcev je odvisna od števila otrok, vključenih v programe v
vrtcih, od višine cene programa ter od deleža, ki ga prispevajo starši.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na programih dela vrtcev, potrjene organizacije dela in sistemizacije delovnih mest v vrtcih v letu
2016 in finančnih načrtih vrtcev za leto 2016.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

769.538 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1903 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
Dolgoročni cilji osnovnošolskega izobraževanja:
- kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, ki vključuje razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in državljanske (tudi evropske)
zavesti,
- sodobni vzgojno-izobraževalni programi,
- ustrezna šolska mreža.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje programov osnovnih šol v skladu z zakonodajo ter začetek izvajanja aktivnosti za
ureditev prostorov na šolah, kjer je ugotovljena potreba po večjih investicijsko vzdrževalnih delih, oz. investicijah v smislu razširitve
kapacitet.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo
- 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo
- 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

763.538 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol 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
- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo
- zakon o osnovni šoli
- zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo
- pravilnik za zagotavljanje sredstev zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje programov osnovnih šol v skladu z zakonodajo ter začetek izvajanja aktivnosti za
ureditev prostorov na šolah, kjer je ugotovljena potreba po večjih investicijsko vzdrževalnih delih, oz. investicijah v smislu razširitve
kapacitet.

00095 Plače-dod. progr. (osnov. šole, GŠ, šport. razr.)

234.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.: 12/96 in naslednji)
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Pravilnik za zagotavljanje sredstev zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole
(1997, 2003).
Cilji: Zagotovitev sredstev za plače in druge osebne prejemke ter prispevke nadstandardno zaposlenih na osnovnih šolah (8) ter
v glasbeni šoli oz. zavodih, kjer se izvajajo programi za zagotavljanje ustreznih pogojev za osnovnošolsko izobraževanje.
Namen:
- Izvajanje varstva vozačev šolarjev po končanem pouku do odhodov prvih šolskih avtobusov oz. drugih oblik prevoza.
- Zaposlitev hišnikov do polnega delovnega časa v šolah oz. v športnih objektih, pri čemer hišniki na 6 osnovnih šolah izvajajo tudi
prevoze otrok v in iz šole s šolskimi vozili - tam, kjer drugačne oblike prevoza ni možno zagotoviti.
- Zaposlitev kuharic/jev za pripravo kosil za učence (stroška dela šola ne zaračunava v ceni obroka za starše).
- Izvajanje prevozov otrok s posebnimi potrebami v in iz šole – prevoze izvaja Zavod za šport – sredstva za šoferja in spremljevalca.
- Zagotavljanje sredstev za druge osebne prejemke (prevoz na delo in prehrana) za zaposlene na Glasbeni šoli Brežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

00096 Drugi osebni prejemki (osnov. šole, GŠ)

83.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glej obrazložitev postavke 00095.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

00097 Pokojninske premije

5.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glej obrazložitev postavke 00095.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

00098 Prispevki delodajalca

43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glej obrazložitev postavke 00095.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

00099 Materialni stroški -šole Občine Brežice

360.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.: 12/96 in naslednji), Pravilnik za
zagotavljanje sredstev zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole (1997, 2003).
Cilji: Zagotavljanje potrebnih in ustreznih prostorov ter opreme za izvajanje dejavnosti osnovnih in glasbene šole.
Namen: Sredstva so namenjena pokrivanju fiksnih materialnih stroškov: električna energija, ogrevanje, komunalna storitve in voda,
redno tekoče vzdrževanje (npr. čistila, beljenje). V kolikor bodo proračunska sredstva to omogočala, je potrebno šolam zagotoviti
tudi sredstva za zavarovanje objektov, izvajanje rednih pregledov požarnih sistemov, dvigal in podobno ter rednemu vzdrževanju
kombijev, s katerimi prevažajo otroke v in iz šole na relacijah, kjer ni možno zagotoviti druge oblike prevoza.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

00100 Materialni stroški-poslovanja zavodov

17.738 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št.: 12/91 in 30/00), odloki o ustanovitvah javnih zavodov Občine Brežice, Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.: 12/96 in naslednji).
Cilji: Učinkovitejši nadzor poslovanja javnih zavodov.
Namen: Sredstva so namenjena:
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- izvedbi notranjih revizij poslovanja, v skladu Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih
financ (Ur. l. RS, št.: 72/02), v javnih zavodih na področju družbenih dejavnosti, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je
Občina Brežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena potreb glede na načrt izvajanja notranje revizije po zavodih v letu 2016.

00101 Materialni stroški - šole izven občine Brežice

11.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.: 12/96 in naslednji), Pravilnik za
zagotavljanje sredstev zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole (1997, 2003).
Cilji: Zagotavljanje potrebnih in ustreznih prostorov ter opreme za izvajanje dejavnosti osnovnih šole s prilagojenim programom
izven občine Brežice in sicer v deležu, ki ga predstavljajo učenci iz občine Brežice.
Namen: Sredstva so namenjena pokrivanju fiksnih materialnih stroškov: električna energija, ogrevanje, komunalna storitve in voda,
zavarovanje objektov, redno tekoče vzdrževanje (npr. čistila, beljenje ). Del sredstev je namenjen pokrivanju stroškov OŠ dr.
Mihajla Rostoharja, katero v šolskem letu 2015/2016 obiskuje 25 otrok s posebnimi potrebami iz naše občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

00110 Drugi programi v OŠ

9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Statut Občine Brežice (Ur. l. RS, 10/09) - 10. Člen.
Cilji in namen: Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izvajanja različnih projektov šol, ki se natančneje definirajo tekom leta
(vloge za finančno pomoč pri organizaciji šolskih tekmovanj na najvišji ravni, mednarodni projekti šol kot so npr. Comenius,
Unescovi programi).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

6.000 €

Opis podprograma
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju: izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško
opismenjevanje in informatika.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- statut Občine Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpodbujanje učencev, ki pri svojem delu dosegajo vidnejše rezultate tako pri uspehu v šoli kakor tudi na tekmovanjih iz znanj in
drugih področjih dela šol. Vzpodbuda mentorjem in vodstvu šol k nadaljnjem osebnem angažiranju pri izobraževanju in vzgoji ter
pripravi učencev na tekmovanja. Vzpodbujanje šol k izvajanju drugih vsebin, ki bogatijo življenje in delo v šolah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba prireditve za najboljše osnovnošolce, podpora projektom, ki presegajo obvezni program osnovnih in glasbenih šol.

00111 Drugi programi

6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 12/96).
Cilj in namen postavke je spodbujanje učencev, dijakov in študentov k tekmovalnosti.
V okviru postavke "drugi programi" so planirana sredstva za pokrivanje stroškov organizacije in izvedbe občinskih ter nekaterih
tekmovanj na višjih nivojih (področna, državna) iz različnih znanj za osnovne in srednje šole. Za udeležbo vsake šolske ekipe na
tekmovanjih na višjem nivoju je potrebno pokriti sorazmerni delež stroškov, ki nastanejo z organizacijo in izpeljavo tekmovanj. Del
sredstev je namenjen tudi sofinanciranju društev s tega področja ter drugim nepredvidenim akcijam oz. programom s tega področja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.
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1904 Terciarno izobraževanje

50.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1904 Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev za višješolsko
in visokošolsko izobraževanje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni dolgoročni cilji so:
- zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva
- zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja
- vključitev v novo nastajajočo mrežo visokošolskega izobraževanja
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogodbenega zneska za izvajanje študijskih programov Fakultete za turizem.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 19049001 Višješolsko izobraževanje
- 19049002 Visokošolsko izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

50.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 19049002 Visokošolsko izobraževanje: nakup, gradnja in vzdrževanje visokih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
- nacionalni program visokega šolstva
- zakon o visokem šolstvu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpostavitev delovanja fakultete in ustvarjanje novega kadra za delo na področju turizma v naši regiji, s čimer se bo omogočil
nadaljnji razvoj in nadgradnja te dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogodbenega zneska za izvajanje študijskih programov Fakultete za turizem

00112 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem

50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Sklepa Občinskega sveta Občine Brežice o finančnem načrta, podpisu dvoletne pogodbe in določitvi lokacije
za delovanje fakultete za turizem v Brežicah - 18. redna seja, 16. 3. 09, in 19. redna seja, 14. 5. 09.
Cilji: Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem Brežice.
Namen: Po trenutno veljavnih predpisih Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo delovanja novih programov fakultet
ne prične financirati ob začetku samega delovanja, zato je potrebno zagotoviti sredstva za prva leta delovanja fakultete - sredstva
so planirana v skladu z finančnim načrtom ustanovitve in delovanja Fakultete za turizem v Brežicah za obdobje 2009-2015, ki ga
je Občinski svet Občine Brežice potrdil na svoji 13. redni seji, januarja 2012.
Občina Brežice v obdobju 2009-2015 ni realizirala celotne pogodbene vrednosti - nakazila so bila vezana na dinamiko izvajanja
programov FT. Del sredstev se tako prenese v leti 2016 in 2017 (skupno 93.881 EUR).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za planiranje je zgoraj navedeni finančni načrt, na njegovi podlagi sklenjena pogodba med Univerzo v Mariboru, Fakulteto
za turizem in Občino Brežice.

1905 Drugi izobraževalni programi

35.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (na
primer: jezikovni programi).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Omogočati pogoje za izvedbo projektov vseživljenjskega učenja in nadgradnja OŠ in srednješolskih učnih programov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba programa skupaj z zavodi, društvi (kot upr. Comenius..).
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 19059001 Izobraževanje odraslih
- 19059002 Druge oblike izobraževanja
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19059001 Izobraževanje odraslih

10.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 19059001 Izobraževanje odraslih je na primer: sofinanciranje izobraževanja odraslih – usposabljanje za
delo z računalnikom.
Zakonske in druge pravne podlage
- statut Občine Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočati pogoje za izvedbo projektov vseživljenjskega učenja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba programa usposabljanje za delo z računalnikom.

00408 Drugi izobraževalni programi

10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilj je spodbujanje razvoja izobraževalnih programov za tretje življenjsko obdobje.
V okviru postavke bodo sofinancirani programi neformalnega izobraževanja, namenjeni starejši populaciji oz. programi za t.i. tretje
življenjsko obdobje. Izvajalec in programi bodo izbrani na podlagi javnega povabila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina postavke je oblikovana na povpraševanju po tovrstnih izobraževanjih.

19059002 Druge oblike izobraževanja

25.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 19059002 Druge oblike izobraževanja je na primer: sofinanciranje jezikovnih programov.
Zakonske in druge pravne podlage
- statut Občine Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočati pogoje za izvedbo projektov vseživljenjskega učenja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba programa, za katerega izkaže interes katera od OŠ ali Glasbena šola.

00114 Comenius -Regio partnerstva

25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilji in namen: Comenius - Regio partnerstva: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja vsako
leto razpisuje sredstva namenjena projektom partnerstva med državami EU, kjer kot partnerji v eni državi sodelujejo lokalne
skupnosti, izobraževalne ustanove in podjetja. Sredstva na postavki omogočajo, da občina sodeluje/pripravi kakšen projekt v letu
2016.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na predvidevanih potrebah v letu 2016 v kolikor bomo uspeli pridobiti sredstva na razpisu.

1906 Pomoči šolajočim

762.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in
- usposabljanje oz. izobraževanje kadrov, za katere izkazuje interes domače gospodarstvo oz. izvajalci javnih storitev
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje prevozov v šolo in iz šole vsem osnovnošolcem v skladu z zakonodajo in zagotavljanje sredstev za štipendije za ves
kader, za katerega izrazi interes gospodarstvo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
- 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu
- 19069003 Štipendije
- 19069004 Študijske pomoči
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19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

757.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih
potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja osnovno šolo in nazaj.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo
- zakon o osnovni šoli
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Varen ter pravočasen prevoz vseh učencev - vozačev v osnovne šole in domov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev prevozov.

00115 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo

757.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.: 12/96 in naslednji).
Cilji: Zagotovitev varnega in ustreznega prevoza osnovnošolcev v šolo in iz šole ter zagotovitev sredstev za delo z romskimi otroci
na OŠ Cerklje.
Namen:
Organizacija in izvajanje prevozov za:
- osnovnošolce v in iz osnovne šole v in izven posameznih šolskih okolišev,
- otrok s posebnimi usmerjenimi v šole oz. zavode s prilagojenim programom,
- otrok z gibalnimi ovirami v in iz osnovne šole,
in sicer:
- z avtobusi in kombiji registriranih prevoznikov,
- s šolskimi kombiji in kombijem v upravljanju Zavoda za šport Brežice (gorivo in tekoče vzdrževanje vozila),
- lastni prevoz staršev.
Zagotavljanje sredstev za nabavo učnih pripomočkov in delovnih zvezkov za delo z romskimi otroci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na sklenjenih pogodbah za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok.

19069003 Štipendije

5.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 19069003 štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.
Zakonske in druge pravne podlage
- regionalni razvojni program Posavje
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Usposabljanje oz. izobraževanje kadrov, za katere izkazuje interes domače gospodarstvo oz. izvajalci javnih storitev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za štipendije za ves kader, za katerega izrazi interes gospodarstvo.

00116 Posavska štipendijska shema

5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pravna podlaga: Pravilnik o podeljevanju štipendij s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli,
Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica
Cilji: Oblikovanje posavske štipendijske sheme za izvajanje štipendijske politike.
Namen: Zagotavljanje dela sredstev za sofinanciranje štipendij s področja kulture za šolanje v tujini vezano na stalno prebivališče
štipendista.
Štipendiranje za posamezno šolsko leto izvaja Regionalna razvojna agencija Posavje na predlog posebne komisije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na predvidevanih potrebah v letu 2016 za šolsko leto 2015/2016.

20 SOCIALNO VARSTVO

1.110.700 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO 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.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o socialnem varstvu
- zakon o lokalni samoupravi
- statut Občine Brežice
- odlok o socialno varstvenih pomočeh
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
S sistemom storitev in programi pomoči preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov in zagotoviti možnosti za človeka
vredno življenje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
- 2002 Varstvo otrok in družine
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

43.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Pomagati družinam ob rojstvu otroka.
S sistemom storitev in programi pomoči preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov in zagotoviti možnosti za človeka
vredno življenje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva v obsegu, ki bo zagotavljalo pomoč vsem družinam, ki se jim rodijo otroci v tekočem letu v obsegu preteklega
leta.
Zagotavljati sredstva za enkratne pomoči družinam in posameznikom v lokalnem okolju v obsegu, ki bo omogočila pomoč vsem
pomoči potrebnim.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

43.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma je naslednja:
20029001 Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja
materinskih domov.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pomagati družinam ob rojstvu otroka.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva v obsegu, ki bo zagotavljalo pomoč vsem družinam, ki se jim rodijo otroci v tekočem letu v skladu s
proračunskimi možnostmi.

00117 Denarna pomoč ob rojstvu otroka

43.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska osnova: Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS št. 27/07, 22/11,
62/11, 97/11, 65/13, 32/15 in 78/15).
Cilji in namen postavke: Obdaruje se družina s stalnim prebivališčem v Občini Brežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih možnostih v letu 2016.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1.067.700 €

Opis glavnega programa
Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč
družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
V okviru glavnega programa se uresničujejo naslednji dolgoročni cilji:
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno
potrebujejo;
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- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim in invalidnim osebam za preživetje ali pokrivanje stroškov;
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev v obsegu, ki zagotavlja izvajanje storitev vsem, ki so po predpisih upravičeni do financiranja oz.
sofinanciranja storitev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 20049001 Centri za socialno delo
- 20049002 Socialno varstvo invalidov,
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049005 Socialno varstvo zasvojenih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

250.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih
za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o socialnem varstvu
- resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva
- pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za družinske pomočnike vsem upravičencem po Zakonu o socialnem varstvu. Dolgoročni cilj je
zagotavljanje storitev javne službe za invalide.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev v obsegu, ki zagotavlja izvajanje storitev vsem, ki so po predpisih upravičeni do financiranja oz.
sofinanciranja storitev.

00118 Družinski pomočnik

250.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št.
45/10, 28/11 in 104/11).
Cilji in namen postavke: Družinski pomočnik za osebe s posebnimi potrebami je storitev, ki je bila uveljavljena s spremembo
Zakona o socialnem varstvu. Vse od uveljavitve spremembe Zakona o socialnem varstvu sredi leta 2004, je število družinskih
pomočnikov v naši občini naraščalo in se nekoliko znižalo v letu 2007, ko je sprememba zakona določila doplačilo upravičenca k
storitvi. Stroški so odvisni od števila upravičencev do pomoči.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na številu upravičencev do družinskega pomočnika v letu 2016. Postavka v planu bo glede na
realizacijo porabe v letu 2015 zadostovala za izvedbo programa.

20049003 Socialno varstvo starih

658.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 20049003 Socialno varstvo starih: 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
- strategija varstva starejših
- resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v učinkovito zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim s posebnimi
potrebami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev v obsegu, ki zagotavlja izvajanje storitev vsem, ki so po predpisih upravičeni do financiranja oz.
sofinanciranja storitev.
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00119 Oskrbnine v zavodih

655.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
45/10, 28/11 in 104/11).
Cilji in namen postavke: Je pokrivanje stroškov namestitve občanov v zavodih institucionalnega varstva, v kolikor so do tega
upravičeni na podlagi zakonodaje. Stroški so odvisni od cene oskrbnin in od gmotnega stanja upravičencev oz. njihovih
preživninskih zavezancev ter števila upravičencev do doplačila oskrbnih stroškov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na številu upravičencev do plačila ali doplačila oskrbnih stroškov v zavodih v letu 2016 ob
upoštevanju cen socialno varstvene storitve. Postavka v planu se glede na realizacijo porabe v letu 2015 poveča za 175.000 EUR.

00120 Starejši za starejše

3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilji in namen postavke: Je pomoč društvom pri izvajanju programov pomoči starejšim na domu za zmanjševanje socialne
izključenosti in ogroženosti starejše populacije občanov. Finančna pomoč društvom je namenjena pokrivanju materialnih stroškov
društvom pri izvajanju programa. Za izvedbo programa se sklene neposredna pogodba na podlagi predhodno vsebinsko in
finančno usklajenega programa dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnostih v letu 2016.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

128.800 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti,
pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za
umrle brez dedičev.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o socialnem varstvu
- resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
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
Zagotavljanje sredstev v obsegu, ki zagotavlja izvajanje storitev vsem, ki so po predpisih upravičeni do financiranja oz.
sofinanciranja storitev.

00121 Pomoč na domu

100.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
45/10, 28/11 in 104/11).
Cilji in namen postavke: Storitev pomoč na domu se izvaja preko enote, ustanovljene pri CSD Brežice. Strošek je določen na
podlagi predvidenega števila oskrbovancev in cene storitve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih možnostih v letu 2016. Postavka v planu bo glede na realizacijo porabe v letu 2015
zadostovala za izvedbo programa.

00122 Denarne pomoči

28.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 65/13 – uradno prečiščeno besedilo).
Cilji in namen postavke: denarne pomoči so namenjene socialno ogroženim občanom in družinam in sicer za subvencioniranje
nakupa šolskih potrebščin, kurjave, ozimnice in ostalih stroškov. Ravno tako se denarna pomoč iz proračuna Občine Brežice
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zagotavlja za premostitev socialne ogroženosti, ki je nastala zaradi izgube zaposlitve oz. zaradi neizplačanih dveh zaporednih
mesečnih plač. Posameznik je upravičen do pomoči le enkrat v letu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih možnostih v letu 2016. Postavka v planu bo glede na realizacijo porabe v letu 2015
zadostovala za izvedbo programa.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

30.900 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje
društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih,
paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o socialnem varstvu
- resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za nudenje različnih oblik pomoči ranljivim skupinam prebivalstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje programov v obsegu, ki bo zagotavljalo izvedbo programov najmanj v obsegu preteklega leta.

00123 Programi s področja sociale

30.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10),
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju zdravstva in socialnega varstva v Občini Brežice (Uradni list RS, št.
100/2013)
Cilji in namen postavke: sofinanciranje programov raznih humanitarnih organizacij, invalidskih društev, skupin za samopomoč
Izbor programov, ki se sofinancirajo iz tega vira, se izvede na podlagi javnega razpisa. Za programe RK se v skladu z Zakonom o
rdečem križu sklene neposredna pogodba na podlagi predhodno vsebinsko in finančno usklajenega programa dela. Za programe
RK se zagotovi največ 13.000 € od vrednosti celotne postavke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnostih v letu 2016.

00124 Drugi nepredvideni stroški

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za razne nepredvidene stroške na področju sociale in humanitarne dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni porabe v letu 2015.
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4400
ODDELEK
ZA
INVESTICIJE,OBČINSKO
PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA
6.417.195 €
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
1.827.768 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine
Brežice, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so:
- zaposlovati čim boj strokoven kader
- smotrno zaposlovanje
- večje število zasedenih poslovnih prostorov glede na preteklo leto
- vzdrževanje poslovnih prostorov v solidnem stanju
- povečan obseg oddaje poslovnih prostorov v najem
- povečane aktivnosti glede dostopnosti invalidnim osebam v poslovne prostore občinske uprave
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne
programe:
- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1.827.768 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe 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
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog
ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog ter
razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1.827.768 €

Opis podprograma
Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: stroške izvršb in drugih sodnih postopkov,
pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko
vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- stanovanjski zakon
- stvarnopravni zakonik
- obligacijski zakonik
- uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
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- pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- odlok o določanju najemnin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi prostori Občine Brežice je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov za
zadovoljevanje potreb neprofitne družbene sfere in politike, lokalne in regionalne uprave, državnih institucij ter tudi podjetništva in
obrti. Kazalci merjenja uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev bo uspešnost reševanja vlog za dodelitev primernih prostorov v
najem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kazalci merjenja uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev bo uspešnost reševanja vlog za dodelitev primernih prostorov v najem.

00125 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)

200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena delni sanaciji objekta, ki predvideva zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt je vključen v NRP št. OB009-13-0028 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00126 Investicijski vložki v poslovne prostore

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Priznani investicijski vložki najemnikov v najete poslovne prostore s katerimi se je povečala investicijska vrednost poslovnih
prostorov se v letu 2016 v znesku 2000,00 € poračunajo mesečno z najemnino.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0090 Investicijski vložki v poslovne prostore.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Znesek postavke temelji na oceni iz prejšnjih let.

00127 Materialni stroški-poslovni prostori

137.268 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz postavke se plačujejo stroški elektrike, komunalnih storitev, dimnikarskih storitev, stroški raznih popravil, ki so potrebna za
nemoteno delovanje poslovnih prostorov, stroški tekočih vzdrževanj, ki omogočajo ohranjanje poslovnih stavb v funkciji, stroški
servisov gorilcev, stroški kurjave, servis črpalk in ventilov kotlovnice, stroški čiščenja itn. za poslovne stavbe Dijaški dom Brežice,
Prosvetni dom Brežice, Zdravstveni dom Bizeljsko, CPB 11.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Znesek postavke temelji na oceni iz prejšnjih let.

00128 Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice

10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Večnamenski domovi so večinoma starejši in v slabem stanju. Planirana sredstva se bodo namenila za izvedbo nujnih investicijsko
vzdrževalnih del, s čimer se bodo izboljšali pogoji za delovanja v objektih. Sredstva na postavki se bodo po potrebi namenila za
stroške povezane s prijavo primernega objekta na ustrezen razpis za sofinanciranje projektov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt je vključen v NRP št. OB009-10-0083 Invest. vzdrž. večnamen. objektov v občini Brežice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00129 Ureditev prostorov za KS Bukošek

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se bodo namenila za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-12-0003 Ureditev prostorov za KS Bukošek.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00130 Vzdrževanje poslovnih prostorov

86.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za vzdrževanje in upravljanje poslovnih prostorov v lasti Občine Brežice. Zajema izvedbo manjših popravil in del na objektu
kot celoti ali prostorih, ki se nahajajo v objektu in se izvajajo glede na tekoče potrebe in razpoložljiva sredstva v proračunu občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Znesek postavke temelji na zneskih porabe predhodnih let.

00131 Obnova večnamenskega doma Bizeljsko

3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo obnove. ki se je pričela v letu 2014 in se dokončuje v tem letu ter zajema tudi
stroške zaposlitve po sklepu o sofinanciranju iz EU sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-13-0001 Obnova večnamenskega doma Bizeljsko.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP.

00133 Investicijsko vzdrževanje na objektih v Slovenski vasi

20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V poslovni coni Slovenska vas je Občina pridobila nepremičnine od MORS-a. Sredstva na postavki so namenjena za osnovno
tekoče vzdrževanje nepremičnin in okolice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt se zaradi investicijske narave vodi v NRP OB 009-15-0006.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Projekt se zaradi investicijske narave vodi v NRP.

00134 Dom krajanov Kapele

17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo in nujna vzdrževalna dela na objektu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt se vodi v NPR pod številko OB009-15-0040.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00135 Večnamenske zunanje površine v KS Velika Dolina

20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se s sredstvi na postavki načrtuje ureditev zunanjih površin na območju, kjer smo v letu 2015 porušili staro šolo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt se vodi v NRP pod številko OB009-15-0041.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00136 Obnova večnamenskega doma Jesenice na Dol.

85.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru razpoložljivih sredstev se načrtuje nadaljevanje gradnje in rekonstrukcije objekta, ki se je začela 2013 s projektno
dokumentacijo, v letu 2014-2017 pa nadaljevala z gradbenimi in obrtniškimi deli.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-13-0002 Obnova večnamenskega doma Jes./Dol.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00137 Večnamenski dom Skopice

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se bo nadaljevala izvedba investicijsko vzdrževalnih del v okolici objekta - izvedba parkirišča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0081 Večnamenski dom Skopice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00138 Obnova doma krajanov Pečice

30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Pečice bo planirana sredstva namenila za izvedbo 2. faze fasade, ki mora biti usklajena s pogoji ZVKD OE Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-11-0014 Obnova doma krajanov Pečice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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00418 Ureditev bivalnih enot in energetska sanacija objektov
1.180.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen in cilj investicije je brezplačna pridobitev lastništva na objektu bivši Dom upokojencev od ministrstva, nato pa z osnovnimi
vlaganji v objekt v objektu zagotovitev ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti:
- Varstveno delovnega centra Krško – Leskovec – enota Brežice,
- Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o.
- manjših stanovanj oz. bivalnih enot za starostnike, posameznike in družine, ki trenutno
nimajo drugih možnosti za rešitev stanovanjskega problema,
- društev in Posavskega muzeja Brežice z ureditvijo depojev,
- novih podjetij za določeno časovno obdobje.
V letu 2016 se načrtuje prijava projekta za pridobitev EU sredstev in začetek izvajanja del.
Glede na prvo branje je postavka uvedena na novo - v povezavi s postavko 7465 iz prvega branja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-16-0001 Ureditev bivalnih enot in energetska sanacija objekta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

12.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin, Odlok o ustanovitvi skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško,
Radeče in Sevnica.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje lokalne skupnosti, ožjih delov občine ter njihovo sodelovanje z občinsko upravo, sodelovanje z
združenji, zvezami in skupnostmi, ki povezujejo občine ter učinkovito delovanje skupnega prekrškovnega organa.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

12.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih na Občinski upravi občine Brežice in drugih organov, katerih finančni načrti so vključeni
v proračun Občine Brežice.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je zagotoviti ustrezna sredstva in vire za uspešno delovanje občinske uprave. Letni cilji se merijo z zadostnostjo
sredstev za plače in materialne stroške ter z učinkovitostjo uprave, ki se odraža z nemotenim delovanjem, kar je tudi rezultat
ustreznega vlaganja in vzdrževanja v potrebno opremo in poslovni prostor.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06039001 Administracija občinske uprave
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
12.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave je
naslednja: 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 javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti dovolj kvalitetno pohištvo in ostalo opremo, ki bodo zadostili določilom varstva pri delu.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00039 Investicijsko vzdrževanje

12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in občinske stavbe, za nakup pisarniškega pohištva, ter za
najnujnejša vzdrževalna dela občinske stavbe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0122 Investicijsko vzdrževanje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

5.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje oskrbe z električno energijo,
oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema naslednje glavne programe:
- 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
- 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina
- 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
- 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

5.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Prihranki na stroških objektov javne rabe.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

5.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo
geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn.
Zakonske in druge pravne podlage
- energetski zakon
- pravilnik o učinkoviti rabi energije zgradb
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev varčevanja energije zgradb - objektov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prihranki energije, ki se merijo s primerjavo stroškov posameznih let.

00153 Ukrepi za poveč. izrabe narav. energ. potencialov in stavb v Občini Brežice
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena za naložbe v racionalno rabo energije oz. koriščenje obnovljivih virov energije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Znesek postavke temelji na oceni iz prejšnjih let.

5.000 €
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16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA
655.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Brežice.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne
programe:
- 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)

1603 Komunalna dejavnost

480.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1603 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
Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so realizirane predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039003 Objekti za rekreacijo

480.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039003 objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
- 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
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Urejenost zelenih površin v mestu Brežice in s tem prispevanje k boljšemu videzu celotne občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje zelenih površin skladno z razpoložljivimi sredstvi.

00268 Vodni center Brežice

430.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ob izgradnji HE Brežice se predvideva izkoriščanje vodnega potenciala z izvedbo Vodnega centra s spremljajočimi objekti in
dodatnimi atraktivnostmi. V letu 2016 se pričakuje priprava dokumentacije za pripravo investicije, pridobivanje sofinancerskih
sredstev ter začetek del v točnem in iztočnem objektu, ki sta vezana na gradnjo akumulacijskega bazena.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt se vodi v NRP OB 009-15-0009 Vodni Center Brežice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00269 Vrbinske rekreacijske površine

50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvedejo se pripravljalna dela, ki zajemajo predhodne raziskave, geodetske storitve in cenitve zemljišč. V skladu z napredovanjem
del je predviden začetek odkupov zemljišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt se vodi v NRP OB009-15-0036 Vrbinske rekreacijske površine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

175.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1605 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
Povečanje možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja za mlade družine, za socialno šibke osebe, ki si same ne morejo
zagotoviti bivanja v primernih stanovanjih in osebe iz kadrovskega vidika pomembne za razvoj samoupravne lokalne skupnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so isti kot dolgoročni cilji. Kazalci za merjenje uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev so višina
letnega tekočega ter investicijskega vložka pri obnovi in vzdrževanju stanovanj, ter število kupljenih ali kako drugače pridobljenih
stanovanj.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji
- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

60.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj
in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega
prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb,
dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.
Zakonske in druge pravne podlage
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US, 56/11 - odl.
US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A in 40/12 - ZUJF)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečanje možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja za mlade družine, za socialno šibke osebe, ki si same ne morejo
zagotoviti bivanja v primernih stanovanjih in osebe iz kadrovskega vidika pomembne za razvoj samoupravne lokalne skupnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so isti kot dolgoročni cilji. Kazalci za merjenje uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev so višina
letnega tekočega ter investicijskega vložka pri obnovi in vzdrževanju stanovanj ter število kupljenih ali kako drugače pridobljenih
stanovanj.

00286 Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

60.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Večstanovanjske hiše in stanovanja v lasti občine so potrebna investicijskega vzdrževanja. Večjih investicij so potrebni prostori v
Trnju (Kregarjeva) v katerih je do izgradnje novega vrtca Mavrica deloval vrtec in jih bomo namenili stanovanjem. Potrebno je
pristopiti k celoviti obnovi objekta na Milavčevi 17, ki je v celoti v lasti Občine Brežice (fasada, ureditev drenaže, hidroizolacija
kletnih prostorov,...). Za ta namen se v letu 2016 predvidijo sredstva v znesku 60.000,00€. V letu 2016 bomo pristopili k prenovi
posameznih stanovanj. Znesek prenove temelji na ogledu in predhodni oceni vrednosti obnove stanovanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0094 Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

115.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju: 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
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US, 56/11 - odl.
US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A in 40/12 - ZUJF)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečanje možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja za mlade družine, za socialno šibke osebe, ki si same ne morejo
zagotoviti bivanja v primernih stanovanjih in osebe iz kadrovskega vidika pomembne za razvoj samoupravne lokalne skupnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so isti kot dolgoročni cilji. Kazalci za merjenje uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev so višina
letnega tekočega ter investicijskega vložka pri obnovi in vzdrževanju stanovanj, ter število kupljenih ali kako drugače pridobljenih
stanovanj.

00287 Vzdržev. stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje

110.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glede na dosedanjo porabo ter možnosti je potrebno zagotoviti 110.00,00€. Sredstva se namenijo za stroške upravljanja stanovanj
ter rezervnega sklada in nadalje za običajna vsakoletna vzdrževanja, ki potekajo kontinuirano in za obnovo stanovanj. Zajema
izvedbo manjših popravil in del na objektu kot celoti ali prostorih, ki se nahajajo v objektu in se izvajajo glede na tekoče potrebe in
razpoložljiva sredstva v proračunu občine. Redno vzdrževanje na podlagi Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb
in stanovanj, kot so: popravila strešne kritine, pleskanje in slikanje manjših površin, ter druga manjša vzdrževalna dela, popravila
svetlobnih jaškov in zaščitnih mrež, popravila ključavničarskih in kleparskih izdelkov - pločevinastih in drugih strešnih obrob in
odtokov, s katerimi se preprečuje nastajanje večje škode, popravila na vratih, oknih in roletah, popravila podov, pragov, tlakov in
prelaganje parketa, popravila v primeru okvare vodovodnih, kanalizacijskih in drugih instalacij, popravila stikov, zamenjava tesnil
in ventilov na glavnih vodovodnih ceveh, pri glavnih plinovodih in kanalizaciji, popravila plinskih, električnih in centralnih bojlerjev,
nabava in vzdrževanje oglasnih desk, zastav, vzdrževanje vseh priključkov na skupne instalacije stavbe kot so dotoki in odtoki
vode, električne, plinske, dimovodne, prezračevalne, ogrevalne, klimatske, radijske, televizijske, telefonske, računalniške, požarno
varstvene in druge instalacije, popravila instalacij centralne kurjave, plina in radiatorjev, namestitev hišnih redov, vzdrževanje
poštnih nabiralnikov, vzdrževanje zvoncev, domofonov, električnih ključavnic. Redna vzdrževalna dela so zajeta v posebnem
Programu vzdrževalnih del za leto 2016, ki je pripravljen na podlagi predlogov upravnika stanovanj. Program se med letom lahko
spreminja in dopolnjuje odvisno od tekočih in nenačrtovanih potreb, ki nastanejo kot posledica nepredvidenih okvar z deli, ki so
potrebna za zagotovitev preprečitve škode in varnosti stanovalcev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Znesek postavke temelji na zneskih porabe predhodnih proračunskih obdobij.

00288 Vpis etažne lastnine za stanovanja in ureditve energet. izkaznic

5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi pravnega pregleda je potrebno zagotoviti pravno ureditev zemljiško knjižnega stanja tistih stanovanj, katera še niso
vpisana v zemljiško knjigo in ureditev energetskih izkaznic sredstva v višini 5.000,00 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Znesek postavke temelji na številu načrtovanih vpisov etažne lastnine kot tudi na predvidevanju vpisov etažnih lastnin ki še niso
zemljiško knjižno urejeni.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

24.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju
lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj razvojne
strategije RS in vključevaje strategije in razvojne usmeritve zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in
merila oblikovanja mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredeljuje
odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljati prostorske pogoje za delovanje mreže zdravstvenega varstva na primarni ravni in pomagati pri zagotavljanju ustreznih
prostorskih pogojev na sekundarni ravni. Uresničevati določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč in Zakona o nalezljivih boleznih.
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Spodbujati izvajanja preventivnih programov in programov rehabilitacije po zaključku zdravljenja različnih bolezni. Cilji se
uresničujejo s spodbujanjem izvedbe programov zavodov in društev, ki delujejo na področju zdravstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1702 Primarno zdravstvo
- 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

24.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1702 Primarno zdravstvo 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 z zagotavljanjem
ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti na primarni ravni in z urejanjem ustreznih razmerij med izvajalci storitev na
primarni ravni.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje nakupa zobozdravstvenih stolov na osnovnih šolah v občini. Z dosego cilja bo
zagotovljena ustrezna preventivna in kurativna oskrba predšolskih in osnovnošolskih otrok, omogočena pa bo tudi
zobozdravstvena oskrba občanov na lokacijah bliže domu, kar bo še posebnega pomena za tiste občane, ki imajo problem s
prevozom v center občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

24.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko
vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o zavodih
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva
- zakon o zdravstveni dejavnosti
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Čim boljša in za prebivalce občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev z zagotavljanjem
ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti na primarni ravni in z urejanjem ustreznih razmerij med izvajalci storitev na
primarni ravni.
Približati storitev na področju zobozdravstva h kraju prebivališča.
Izboljšanje preventivne in kurativne dejavnosti na področju zobozdravstva predšolskih in osnovnošolskih otrok.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje nakupa zobozdravstvenih stolov na osnovnih šolah v občini. Z dosego cilja bo
zagotovljena ustrezna preventivna in kurativna oskrba predšolskih in osnovnošolskih otrok, omogočena pa bo tudi
zobozdravstvena oskrba občanov na lokacijah bliže domu, kar bo še posebnega pomena za tiste občane, ki imajo problem s
prevozom v center občine.
Cilj je zamenjava najmanj 1 zobozdravstvenega stola na osnovnih šolah občine.

00045 Sofinanciranje investicij v ZD

24.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilj postavke je zagotovitev vsaj enega novega zobozdravstvenega stola v šolskih zobozdravstvenih ambulantah, kjer dejavnost
izvaja ZD Brežice. Zamenjave dotrajane opreme je nujna v ambulanti na OŠ Artiče. Sredstva na postavki bodo nakazana ZD
Brežice, po prejemu ustreznih dokazil o nakupu opreme. Glede na prvo branje ni sprememb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-15-0026 Obnova opreme zobozdravstvenih ambulant na OŠ.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

488.500 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino
in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o športu
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
- zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- nacionalni program za kulturo
- nacionalni program športa v RS
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve kulture, športa, nevladnih organizacij in področja mladih v
področni zakonodaji in opredelitvah v nacionalnih strategijah. Cilj je, da se občanom zagotavlja dostopnost do kulturnih, športnih
in vseh drugih programov s področja mladih in dela nevladnih organizacij. Gre tako za ustrezno skrb za objekte, v katerih se
izvajajo programi s tega področja, skrb za varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine, kakor tudi za vsebinske programe, ki
dvigajo kakovost življenja prebivalstva (duhovno in fizično). Cilj je, da občani programe bodisi sprejemajo, bodisi v njihovem
ustvarjanju aktivno sodelujejo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

295.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične
kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sofinanciranje vzdrževanja in obnov spomenikov, ki jih bodo lastniki prijavili na razpis za sofinanciranje. Cilj je, da bi
lahko zagotovili sofinanciranje v čim večjem sofinancerskem deležu, ki jim pripada glede na sprejete kriterije in merila. Cilj je tudi
zagotavljanje ustreznih pogojev za zbiranje in hranjenje premične kulturne dediščine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 18029001 Nepremična kulturna dediščina
- 18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

295.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18029001 Nepremična kulturna dediščina: 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)
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine
- 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
- uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
- pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje in sanacija nepremične kulturne dediščine.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sofinanciranje vzdrževanja in obnov spomenikov, ki jih bodo lastniki prijavili na razpis za sofinanciranje. Cilj je, da bi
lahko zagotovili sofinanciranje v čim večjem sofinancerskem deležu, ki jim pripada glede na sprejete kriterije in merila in s tem
pomagali pri ohranjanju dediščine.

00054 Grad Brežice-celovita obnova

95.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Brežice že od leta 2005 izvaja aktivnosti na področju celovite obnove gradu Brežice. V letu 2012 je bila tako zaključena 2.
faza prenove gradu, v letu 2014 pa bila pridobljena ustrezna projektna dokumentacija za nadaljnje urejanje gradu - ureditev
kotlovnice, grajske kleti v V in Z traktu, ureditev recepcije za obiskovalce, vgradnja dvigala in ureditev sanitarij za obiskovalce ter
ureditev prostorov sedanje kotlovnice. Vrednost teh del je bila ocenjena na 1.200.000 EUR. Sredstva v letu 2016 bodo tako
zadostovala za ureditev dela prostorov iz pridobljene PZI dokumentacije in sicer za ureditev recepcije za sprejem obiskovalcev ter
sanitarij za obiskovalce in vgradnjo dvigala, ki ga muzej nujno potrebuje, da svoje zbirke in druge dogodke približa tudi starejšim
in invalidom ter hkrati zadosti pogojem za prostore, v katerih se izvajajo poroke. Glede na prvo branje je postavka povečana za 35
tisoč EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0115 Grad Brežice – obnova.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00279 Ureditve zahodne fasade mesta Brežice

200.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ob pripravi rekreacijskega območja v Vrbini je potrebno zagotoviti dostope do tega območja, ki bi potekali tudi iz mestnega jedra.
Ker se uvaja pod obzidjem javna povezava med gradom in Šentlenartom, je potrebno na zahodni fasadi zagotoviti odstranitev
zarasti in stabilizacijo grajene strukture, da v času uporabe javnih površin ne pride do porušitev in poškodovanj uporabnikov.
Predhodno je potrebno izvesti raziskave in izdelati projektno dokumentacijo sanacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt se vodi v NRP OB 009-15-0013 Ureditev zahodne fasade mesta Brežice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1803 Programi v kulturi

33.500 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1803 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.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

25.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039001 Knjižničarstvo in založništvo: 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)
- pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
- kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
- zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)
- uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje knjižnične dejavnosti v skladu z Zakonom o knjižničarstvu. Zagotavljati minimalno en izvod vsake izdane publikacije,
ohranjati nivo servisiranja uporabnikov storitve ter povečevati število uporabnikov ter število izposojenih publikacij.
Cilj je krepitev dosegljivosti knjižnične dejavnosti vsem občanom tako z oblikovanjem bolj dostopnega delovnega časa odprtosti
knjižnice, kakor tudi s približevanjem možnosti izposoje in vračila z ustanavljanjem enot v ožjih delih občine. Cilj je tudi posodobitev
opreme predvsem pri avtomatizaciji vračila izposojenega knjižničnega gradiva in razvoj novih programov predvsem na področju
vseživljenjskega učenja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohraniti nakup publikacij in izvajanje storitve knjižničarstva na nivoju preteklega leta. Razvoj programov vseživljenjskega učenja,
predvsem za starejše od 60 let.

00069 Knjižnica Brežice-sanacija strehe, prostori

25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilj in namen postavke je ureditev strehe knjižnice ter dokončna sanacija težav z zamakanjem. Glede na prvo branje ni sprememb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za planiranje višine postavke je ocena vrednosti potrebnih del.

18039005 Drugi programi v kulturi

8.500 €

Opis podprograma
Drugi programi v kulturi zajemajo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in drugih kulturnih objektov)
ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnost za ponovno vzpostavitev Kina v Brežicah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Predvidene pripravljalne aktivnosti za ponovno vzpostavitev Kina v Brežicah.

00280 Vzpostavitev Kina Brežice

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za aktivnosti povezane s vzpostavitvijo Kina v Brežicah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Projekt se ne vodi v NRP.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

160.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov
za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture dostopne za vse udeležence v športu
- omogočanje strokovnega dela v športu
- omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture,
javnega obveščanja
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje programov redne vadbe na področju športa v obsegu, ki bo društvom še omogočala izvedbo programov.
Sofinanciranje programov za mlade v obsegu preteklega leta. Gradnja objektov za izvajanje programov športa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

18059001 Programi športa

60.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 18059001 Programi športa: 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
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in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov
(dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup,
gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o športu
- nacionalni program športa
- pravilnik za izbor in izvedbo programov športa v občini Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- soustvariti pogoje, da se čim večje število prebivalcev občine Brežice ukvarja s športom
- izoblikovati mrežo športnih objektov, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva
- zagotoviti razvoj športne stroke in znanosti na področju športa
- povečati delež mladih, ki se ukvarjajo s športom
- zagotavljati raven kakovostnega in vrhunskega športa
Kazalci:
- procent uresničevanja Nacionalnega programa športa na lokalni ravni
- število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom
- delež športno aktivnih prebivalcev nad 30 %
- površina športnih objektov na prebivalca (0,5 m2 pokritih in 3 m2 nepokritih)
- delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom v športno aktivnem prebivalstvu
- število kategoriziranih športnikov na področju občine
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- povečevanje procenta uresničevanja Nacionalnega programa športa na lokalni ravni
- povečevanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom
- povečevanje deleža športno aktivnih v občini
- izgradnja športnih objektov, pokritih in nepokritih
- pokritost celotne občine s športnimi objekti
- povečevanje števila športnih panog po principu šport za vse
- izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu
- ohranjanje in povečevanje ravni kakovostnega in vrhunskega športa v občini
- zagotavljanje pogojev za šport invalidov
Kazalci:
- delež otrok, mladih in študentov vključenih v razne programe športa
- število novo pridobljenih objektov za potrebe športa
- število m2 novo pridobljenih površin za šport
- število strokovno usposobljenih delavcev v športu
- število kategoriziranih in vrhunskih športnikov

00081 Nogometni stadion-posodobitev objekta

45.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o športu (Ur. l. RS, št.: 22/98), Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice (Ur. l.
RS, št.: 12/12 in 47/13).
Cilji: Posodobitev celotnega kompleksa nogometnega stadiona vključno s travnatim nogometnim igriščem z izvedbo namakalnega
sistema, ki bo omogočal učinkovitejšo in kvalitetnejšo pripravo igrišča, s tem pa tudi boljše pogoje za trženje le-tega.
Namen: Z vlaganjem v objekt – nogometni stadion, se izboljšujejo pogoji za delo domačih društev, omogoča širše trženje objekta,
pri tem pa se zmanjšujejo stroški obratovanja objekta. Del projekta je tudi odkup zemljišč, ki so v lasti Športne unije Slovenije.
V letu 2016 so sredstva namenjena dokončnemu pridobivanju projektne dokumentacije za celovito prenovo kompleksa ter prvemu
dele kupnine za zemljišča v lasti ŠUS. Glede na prvo branje je postavka povečana za 10 tisoč EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0114 Nogometni stadion – posodobitev objekta
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00082 ŠTI-Večnamenska dvorana Brežice

15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o športu (Ur. l. RS, št.: 22/98), Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice (Ur. l.
RS, št.: 12/12 in 47/13)
Cilji: Zagotovitev ustreznosti novo izgrajene Športne dvorane Brežice
Namen: Občina Brežice je v letu 2012 v uporabo predala novo športno dvorano. Sredstva na postavki bodo namenjala odpravi
napak na objektu, pri čemer bo za strošek sanacije uveljavljana bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi. Glede na
prvo branje ni sprememb.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev na postavki predstavlja višino ocene stroškov odprave napak na objektu v garancijski dobi.

18059002 Programi za mladino

100.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18059002 Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo
z mladimi (klubi študentov, društvo 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 javnem interesu v mladinskem sektorju
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda za podjetništvo, turizem in mladino
- pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov oz. projektov
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
- zagotavljanje pogojev za redno delo Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice,
- sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki so izbrani na javnem razpisu.

00092 MKC Brežice-posodobitev objekta

100.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice (Ur. l. RS, št.: 31/10, 87/12 in 47/13)
Cilji: Zagotovitev sredstev za trajno in nemoteno izvajanje javnega interesa na področju mladine - dejavnosti za mlade v občini
Brežice na področju kulture, izobraževanja, informiranja, svetovanja in razvedrilne dejavnosti.
Namen: Sredstva so namenjena izvedbi posodobitve in energetske sanacije objekta Mladinski kulturni center (Gubčeva 10a), s
katerim upravlja Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.
Namen: Z vlaganjem v objekt, se izboljšujejo pogoji za delo tako zavoda, kot drugih uporabnikov (npr. društev..), omogoča širše
trženje objekta, pri tem pa se zmanjšujejo stroški obratovanja objekta.
V letu 2015 je bila pridobljena projektne dokumentacije za preureditev kotlovnice s prehodom na okolju prijaznejši vir energije
(sedaj kurilno olje) - zamenjava vira in sistema ogrevanja. V letu 2016 so sredstva namenjena izvedbi del. Glede na prvo branje ni
sprememb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0128 MKC Brežice – posodobitev objekta
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19 IZOBRAŽEVANJE

3.334.927 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja,
poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in
višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljati ustrezne prostorske pogoje za izvajanje izobraževalnih programov vrtcev, osnovnih in glasbenih šol ter Fakultete za
turizem in zagotavljanje izvajanja programov vrtcev, osnovnih šol, glasbene šole ter fakultete. Zagotavljanje štipendiranja šolajočim
s ciljem, da se izobražen kader vrača v svoje rojstno okolje ter podpora pri izvajanju drugih vsebin izvajalcem s področja
izobraževanja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:
- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1904 Terciarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim
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1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

354.927 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1902 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 vsem, ki želijo svoje otroke vpisati v tovrstne programe.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti prostorske pogoje in sredstva za vključitev vseh vpisanih otrok v programe predšolske vzgoje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 19029001 Vrtci
- 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci

354.927 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 19029001 Vrtci: 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
- zakon o zavodih
- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo
- zakon o vrtcih - uradno prečiščeno besedilo
- pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Brežice
- zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo
- pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke - Kurikul ter vključevanju čim večjega števila
otrok v javne vrtce. Ureditev prostorskih pogojev za izvajanje programov predšolske vzgoje v skladu s potrebami in predpisi.
Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtce.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev kapacitet v vrtcih, ki bodo omogočile vključitev vseh vpisanih otrok v programe predšolske vzgoje. Začetek izvedbe
postopkov za obnovo dotrajanih vrtcev in razširitev kapacitet v vrtcih pri OŠ.

00094 Vrtec Mavrica-izgradnja

354.927 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: 28. člen Zakona o vrtcih (Zrvt-UPB2), Ur. list RS, št. 100/05.
Cilji: Zagotovitev ustreznosti novo izgrajenega objekta vrtca v Brežicah
Namen: Občina Brežice je v letu 2014 v uporabo predala novozgrajeni objekt vrtca v Brežicah. Za namene odprave napak na
objektu, ki se lahko pojavijo v času garancijske dobe (10 let) ima občina na posebni postavki rezervirana sredstva v višini 369.927
EUR - sredstva izhajajo iz unovčitve garancije za dobro izvedbo del izvajalca del (Begrad d.d.), ki ob zaključku del ni bil sposoben
pridobiti bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Rezervirana sredstva se bodo tako po potrebi namenjala odpravi
napak na objektu, v kolikor bo za to potreba. Glede na prvo branje ni sprememb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev na postavki predstavlja višino rezerviranih sredstev za potrebe odprave napak na objektu v garancijski dobi.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

2.930.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1903 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
Dolgoročni cilji osnovnošolskega izobraževanja:
- kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, ki vključuje razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in državljanske (tudi evropske)
zavesti,
- sodobni vzgojno-izobraževalni programi,
- ustrezna šolska mreža.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje programov osnovnih šol v skladu z zakonodajo ter začetek izvajanja aktivnosti za
ureditev prostorov na šolah, kjer je ugotovljena potreba po večjih investicijsko vzdrževalnih delih, oz. investicijah v smislu razširitve
kapacitet.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo
- 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo
- 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

2.930.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol 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
- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo
- zakon o osnovni šoli
- zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo
- pravilnik za zagotavljanje sredstev zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje programov osnovnih šol v skladu z zakonodajo ter začetek izvajanja aktivnosti za
ureditev prostorov na šolah, kjer je ugotovljena potreba po večjih investicijsko vzdrževalnih delih, oz. investicijah v smislu razširitve
kapacitet.

00102 Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

90.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.: 12/96 in naslednji), Pravilnik za
zagotavljanje sredstev zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole (1997, 2003).
Cilji: Zagotavljanje potrebnih in ustreznih prostorov ter opreme za izvajanje dejavnosti osnovnih in glasbene šole.
Namen: Sredstva so namenjena vlaganju v prostor in opremo osnovnih šol. Natančnejši predlog razdelitve sredstev bo pripravljen
po prejemu finančnih načrtov vseh šol. Zaradi bistvenega znižanja sredstev na postavki glede na prejšnje proračune, ne bo možno
izvajati rednih investicijsko vzdrževalnih del in obnove opreme na šolah, temveč le nujne posege, ki se bodo izkazali v letu 2016.
Glede na prvo branje ni sprememb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se delno vodi v NRP - OB009-10-0127 Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na proračunskih zmožnosti v letu 2016.

00103 Energetske izkaznice in energetsko knjigovodstvo objektov JZ

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Energetski zakon (Uradni list RS, št. 26/05 - UPB1, 37/11 - Odl.US, 17/14)
Cilj: Energetska izkaznica je listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.
Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti,
ki so del energetske izkaznice
Namen: Sredstva so namenjena pridobivanju energetskih izkaznic za objekte javnih zavodov in drugih objektov v lasti Občine
glede na potrebe ter spremljanju energetske učinkovitosti objektov v lasti občine - strošek licence za uporabo programa za vodenje
energetskega knjigovodstva.
Glede na prvo branje je postavka povečana za 4.000 - prenos dela sredstev iz postavke 00100.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji oceni potrebe v letu 2016 (v letu 2015 so bile pridobljene energetske izkaznice za večino objektov)
ter letnemu stroški licence za vodenje energetskega knjigovodstva.

00105 OŠ GLOBOKO

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen projekta je ureditev oz. sanacija površin za atletiko in sicer:
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- tekaška steza 200 m s 60m ravninskim delom,
- skok v daljino z doskočno jamo,
s čimer bodo zagotovljene dodatne urejene rekreativne površine za prebivalce Globokega in širše krajevne skupnosti.
Investicija bo bistveno izboljšala pogoje za rekreativno vadbo krajanov, omogočila nadgradnjo športnih programov za mlade s
strani društev, kot tudi delo v učnem procesu, predvsem pri športni vzgoji.
V letu 2016 se načrtuje izvedba sanacije atletske steze. Glede na prvo branje ni sprememb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-15-0051 OŠ Globoko.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00107 OŠ Cerklje
2.750.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.: 12/96 in naslednji).
Cilji: Zagotovitev ustreznih prostorov za potrebe osnovne šole in vrtca.
Namen: Zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje osnovnošolskega programa in predšolske vzgoje. Šola ne razpolaga z
ustreznimi prostori za jedilnico, knjižnico in športno vzgojo. Manjkajo ji tudi drugi prostori za izvajanje vzgojno-izobraževalne
dejavnosti, zato je šolo potrebno dograditi, obstoječi del rekonstruirati, najstarejši del šole pa tudi statično sanirati.
V letu 2016 bodo sredstva namenjena pričetku izgradnje novega objekta. Glede na prvo branje je postavka povečana za 250 tisoč
EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0104 OŠ Cerklje ob Krki.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
00108 OŠ Dobova

50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.: 12/96 in naslednji).
Cilji: Zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja z investicijsko-vzdrževalnimi deli, ki bodo vplivala
tudi na energetsko učinkovitost stavbe.
V letu 2016 so sredstva namenjena sanacije strehe na novejšem delu OŠ, kar je potrebno zaradi dotrajanosti strešne kritine, kot
tudi z vidika energetske učinkovitosti objekta. (neizvedeno v letu 2015). Glede na prvo branje ni sprememb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-15-0027 OŠ Dobova - obnova objekta
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1904 Terciarno izobraževanje

50.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1904 Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev za višješolsko
in visokošolsko izobraževanje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni dolgoročni cilji so:
- zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva
- zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja
- vključitev v novo nastajajočo mrežo visokošolskega izobraževanja
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogodbenega zneska za izvajanje študijskih programov Fakultete za turizem.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 19049001 Višješolsko izobraževanje
- 19049002 Visokošolsko izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

50.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 19049002 Visokošolsko izobraževanje: nakup, gradnja in vzdrževanje visokih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
- nacionalni program visokega šolstva
- zakon o visokem šolstvu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpostavitev delovanja fakultete in ustvarjanje novega kadra za delo na področju turizma v naši regiji, s čimer se bo omogočil
nadaljnji razvoj in nadgradnja te dejavnosti.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogodbenega zneska za izvajanje študijskih programov Fakultete za turizem

00113 Mednarodni center-Fakulteta za turizem

50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilj: Ustanovitev Mednarodnega centra za eksperimentalne raziskave v turizmu / International Center forExperimental Research
in Tourism (ICERT
Namen:
Pridobivanje lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih partnerjev, sklepanje sporazumov o sodelovanju,
Oblikovanje projektne skupine za pripravo smernic za izdelavo projektne dokumentacije (strategija, vizija, cilji, projekcije,
itd.) skupaj s predstavniki partnerjev in gospodarstva,
Izdelava projektne dokumentacije za ustanovitev centra
Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo potrebnih prostorov centra,
Pridobivanje ustreznih kadrov (direktor, raziskovalci, strokovno osebje),
Izdelava izhodiščnih vsebin za začetek delovanja temeljnih stebrov centra,
Ustanovitev centra,
Zagon aktivnosti in promocija centra,
Izvedba projekta »Nove tehnologije v turizmu«.
Izgradnja potrebne infrastrukture - objekta za delovanje centra na lokaciji bivšega Dijaškega doma Brežice
V letu 2016 se predvideva pridobitev pričetek pridobivanja ustrezne projektne dokumentacije, tako je, glede na prvo branje,
postavka znižana za 1,2 mio EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-15-0052 - Mednarodni center - turizem
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

20 SOCIALNO VARSTVO

70.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO 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.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o socialnem varstvu
- zakon o lokalni samoupravi
- statut Občine Brežice
- odlok o socialno varstvenih pomočeh
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
S sistemom storitev in programi pomoči preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov in zagotoviti možnosti za človeka
vredno življenje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
- 2002 Varstvo otrok in družine
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

70.000 €

Opis glavnega programa
Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč
družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
V okviru glavnega programa se uresničujejo naslednji dolgoročni cilji:
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno
potrebujejo;
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim in invalidnim osebam za preživetje ali pokrivanje stroškov;
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev v obsegu, ki zagotavlja izvajanje storitev vsem, ki so po predpisih upravičeni do financiranja oz.
sofinanciranja storitev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 20049001 Centri za socialno delo
- 20049002 Socialno varstvo invalidov,
- 20049003 Socialno varstvo starih
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- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049005 Socialno varstvo zasvojenih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

70.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti,
pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za
umrle brez dedičev.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o socialnem varstvu
- resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
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
Zagotavljanje sredstev v obsegu, ki zagotavlja izvajanje storitev vsem, ki so po predpisih upravičeni do financiranja oz.
sofinanciranja storitev.

00293 Subvencije neprofitnih najemnin

70.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Socialno ogroženi najemniki neprofitnih in tržnih stanovanj so v skladu z določili Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03,
18/06, 47/06, 9/07, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11, 40/12), Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10,
79/15) upravičeni do subvencije najemnine za katero se v letu 2016 v Občini Brežice planira 70.000,00€.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Znesek postavke temelji na oceni iz prejšnjih let in predvidevanju o povečanju števila prosilcev za subvencionirane najemnine
zaradi oteženih socialnih razmer v občini.

113

4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
8.976.311 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

60.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin, Odlok o ustanovitvi skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško,
Radeče in Sevnica.
Dolgoročni cilji področja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje lokalne skupnosti, ožjih delov občine ter njihovo sodelovanje z občinsko upravo, sodelovanje z
združenji, zvezami in skupnostmi, ki povezujejo občine ter učinkovito delovanje skupnega prekrškovnega organa.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

60.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih na Občinski upravi občine Brežice in drugih organov, katerih finančni načrti so vključeni
v proračun Občine Brežice.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je zagotoviti ustrezna sredstva in vire za uspešno delovanje občinske uprave. Letni cilji se merijo z zadostnostjo
sredstev za plače in materialne stroške ter z učinkovitostjo uprave, ki se odraža z nemotenim delovanjem, kar je tudi rezultat
ustreznega vlaganja in vzdrževanja v potrebno opremo in poslovni prostor.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06039001 Administracija občinske uprave
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

60.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06039001 Administracija občinske uprave je naslednja: 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 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
Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00139 Skupni prekrškovni organ

60.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so planirana sredstva za izplačilo plač vsem delavcem, ki so zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu - Skupni
prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
Postavka zajema osnovne plače, sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke, ki so
načrtovani v skladu z izhodišči za pripravo občinskega proračuna.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe izhaja iz zakonskih podlag, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in kadrovskim načrtom.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

6.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v
občini.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Področje dela ja zakonsko urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti cestnega prometa.
Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice so:
•
Zakon o pravilih cestnega prometa,
•
Zakon o voznikih,
•
Zakon o vozilih,
•
Odlok o cestno prometni ureditvi
•
Nacionalni program varnosti cestnega prometa,
•
Zakon o javnih cestah,
•
Zakon o prekrških,
•
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
•
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
•
Tehnična specifikacija za javne ceste - naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
•
Odlok o občinskih cestah
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Predvsem s izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati število
prometnih nesreč in tako vplivati na zmanjšanje števila žrtev in materialnih škod.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program:
- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

6.000 €

Opis glavnega programa
Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program:
- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Predvsem s izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati število
prometnih nesreč in tako vplivati na zmanjšanje števila žrtev in materialnih škod.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba letnih aktivnosti v obliki usposabljanja in praktičnega izvajanja prikazov varne udeležbe v cestnem prometu
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 08029001 Prometna varnost
- 08029002 Notranja varnost

08029001 Prometna varnost

6.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje
prometne varnosti na prvi šolski dan).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o policiji
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o voznikih
- zakon o pravilih cestnega prometa
- zakon o motornih vozilih
- zakon o cestah
- statut občine Brežice
- odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opozarjanje na konkretno cestno problematiko v občini, omejevanje hitrosti na kritičnih mestih, izobraževanje in obveščanje
udeležencev v prometu. Z navedenimi ukrepi in akcijami doseči zmanjšanje števila prometnih nesreč in zagotoviti večjo varnost
vseh udeležencev v prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Preventivne in vzgojne akcije za šole in vrtce (tekmovanje Kaj veš o prometu, Učna ura v prometu, Prvi šolski dan in druge), ostale
preventivne akcije (Brezhibno vozilo je varno vozilo, Stopimo iz teme, Motorist, Brezhiben traktor, in druge), razširjanje prometno
- vzgojne publikacije ter druga gradiva, pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

00140 SPV

6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so prvotno namenjena za dejavnost Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (propagandni material, kresničke,
akcije: tekmovanje kaj veš o prometu, prvi šolski dnevi, varno vozilo je brezhibno vozilo, motorist), in sicer v višini cca 4.000,00€.
Del sredstev je namenjenih za organizacijo in izvedbo Evropskega tedna brez avtomobila v mesecu septembru 2016, in sicer v
višini cca 2.000,00€.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu 2016.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

40.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva
(prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in
ribištva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- program razvoja podeželja RS 2014 - 2020
- razvojni program podeželja regije Posavje
- uredba sveta (ES) št. 1857/2006, Uredba sveta (ES) št. 1998/2006
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohranjanje poseljenosti podeželja in posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
- 1104 Gozdarstvo
- 1105 Ribištvo

1104 Gozdarstvo

40.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izhodišče je osvojeni obseg ki zajema: redno vzdrževanje obstoječih gozdnih cest, odvodnjavanje, na obstoječih cestah,
vzdrževanje brežin in intervencijski ukrepi.
Dolgoročni cilj vzdrževanja gozdnih cest je omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izgradnja planiranih odsekov poti, po planu ki ga pripravi pregleda in sprejme zavod za gozdove RS.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

40.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: 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 gozdovih
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- učinkovito in uspešno vzdrževanje gozdnih cest,
- učinkovito in uspešno varstvo gozdnih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po
drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo.

00152 Gozdne ceste

40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za vzdrževanje gozdnih cest po programu Zavoda za gozdove in je delno sofinancirano iz naslova
koncesijske dajatve – posek lesa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

4.339.765 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:
• povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja,
• izboljšanje prometne varnosti,
• zagotavljanje primerne pretočnosti,
• zagotavljanje varne poti v šolo,
• omogočanje mobilnosti prebivalstva,
• zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
• izboljšanje energijske učinkovitosti prometa.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

4.339.765 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti preprečevanje
propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje
škodljivih vplivov prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:
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- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.
- novogradnje cest,
- novogradnje objektov,
- izgradnje nadomestnih objektov,
- sanacije objektov,
- rekonstrukcije objektov,
- modernizacije,
- izgradnja obvoznice,
- izgradnje kolesarskih poti,
- ureditve cest skozi naselje,
- rekonstrukcije cest,
- preplastitve cest ,
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi
standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- realizacija sprejetega proračuna,
- prihranek stroškov uporabnikov,
- izboljšanje prometne varnosti
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.315.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem
izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Dolgoročni cilji podprograma so:
- učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa,

118

- učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po
drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo na celotnem
območju občine z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih območij,
Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih kategorijah cest),
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih vzdrževalnih območjih),
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih vzdrževalnih delih),
- produktivnost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev,
- učinkovitost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji za planirano leto so:
- redno vzdrževanje lokalnih cest
- redno vzdrževanje javnih poti
- izdaja projektnih pogojev
- izdaja soglasij
- vzdrževanje parkomatov
- izdaja dovoljenj za zapore občinskih cest
- izdaja dovoljenj za izredne prevoze
Kazalci doseganja letnih izvedbenih cilje so:
- obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu,
- število prejetih vlog za soglasja in dovoljenja v poseg v varovalni pas, cestno telo, postavitev neprometne signalizacije in
priključkov na občinske ceste in njihov status,
- število prejetih vlog za zapore na občinskih cestah in njihov status,
- število prejetih vlog za izredne prevoze in njihov status
- število prejetih vlog za izdajo dovolilnice za parkiranje v območju, kjer se pobira parkirnina
- število prejetih vlog za izdajo dovolilnice za rezervacijo parkirnega mesta v območju, kjer se pobira parkirnina

00154 Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov

110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov v občini Brežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvidena sredstva so določena na podlagi realizacije preteklih let in predvidenih del v letu 2016.

00155 Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac. premostitv. objektov

50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru te postavke so planirana za vzdrževanje in gradnjo premostitvenih objektov ter postavitev odbojnih in varnostnih
ograj na LC. V okviru postavke so predvideni stroški za postavitev odbojnih in varnostnih ograj na najnevarnejših odsekih LC in
najnujnejše sanacije obstoječih premostitvenih objektov zaradi izboljšanja varnosti v cestnem prometu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je osvojeni obseg, ki zajema: najnujnejše sanacije objektov zaradi slabih konstrukcijskih elementov in predstavlja le
minimalen obseg na že dotrajanih objektih.

00156 Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje

600.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru te postavke so planirana za aktivnosti zimskega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o
javnih cestah in Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zimska služba zajema naslednja dela: pripravljalna dela na zimo, postavitev snežnih kolov in dodatne prometne signalizacije,
priprava deponij in posipnih materialov, priprava dežurstva, pripravljenost ljudi in opreme, preventivni posip cest ter pluženje in
posipavanje cest. Izvajanje poteka v skladu s potrebami oziroma v skladu z programom zimske službe.
Dolgoročni cilj zimskega vzdrževanja cest je omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.
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00157 Lokalne ceste-letno vzdrževanje

550.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru te postavke so planirana za aktivnosti rednega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o
cestah in Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Poglavitno izhodišče predstavlja pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja cest in
koncesijska pogodba, po kateri koncesionar izvaja omenjena dela. Izhodišče je osvojeni obseg, ki zajema: pregledniško službo,
redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje odvodnjavanja, redno vzdrževanje brežin,
redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest,
redno vzdrževanje cestnih objektov in intervencijski ukrepi, vzpostavitev prevoznosti po elementarnih dogodkih. Pri pripravi
predloga vzdrževanja in varstva občinskih cest so bila upoštevana še naslednja izhodišča:
- z ustreznimi ukrepi izboljšati življenjske razmere za prebivalstvo in gospodarstvo ob najbolj obremenjenih občinskih cestah;
- s sprotnimi ukrepi preprečiti pospešeno propadanje obstoječega omrežja cest in objektov na njih;
- z ukrepi na cestah doseči urejen videz cest tako, da bodo ceste in njihovo okolje prijazne za uporabnike.

00158 Stroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2%

5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za plačilo strokovnega nadzora po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi investicij na področju izgradnje
komunalnih objektov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvidena sredstva so določena na podlagi realizacije preteklih let in predvidenih potreb v letu 2016.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.790.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih
cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o cestah
- zakon o prostorskem načrtovanju
- zakon o graditvi objektov
- zakon o javnih cestah
- zakon o javnih naročilih
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- novogradnje ceste,
- novogradnje objektov
- izgradnja nadomestnega objekta
- sanacije objektov
- rekonstrukcije objektov:
- modernizacije
- izgradnja obvoznice
- izgradnja kolesarskih poti: gradnja
- ureditve cest skozi naselje
- rekonstrukcije cest
- preplastitve cest in obnove cest
- ureditve zemljiškoknjižnega stanja za objekte komunalne infrastrukture
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji za planirano leto so naslednji:
- novogradnje ceste,
- novogradnje objektov,
- izgradnja nadomestnega objekta,
- sanacije objektov,
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- rekonstrukcije objektov:
- modernizacije,
- izgradnja obvoznice,
- izgradnja kolesarskih poti: gradnja,
- ureditve cest skozi naselje,
- rekonstrukcije cest,
- preplastitve cest in obnove cest,
- ureditve zemljiškoknjižnega stanja za objekte komunalne infrastrukture.
Kazalci doseganja izvedbenih ciljev so naslednji:
- realizacija sprejetega proračuna,
- fizični učinki podprograma,
- rezultati podprograma: prihranek stroškov uporabnikov, izboljšanje prometne varnosti,
- odprava "črnih" mest v prometu.

00159 Modernizacija cest in pločnikov v KS Velika Dolina

60.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za modernizacije, preplastitve in rekonstrukcije cest ter izgradnjo pločnikov v KS Velika Dolina po planu
krajevne skupnosti Velika Dolina.
V letu 2015 je bila izdelana projektna dokumentacija na nivoju Izvedbenega načrta za ureditev pločnika v naselju Velika Dolina z
namenom vodenja pešcev od osnovne šole do centra Velika Dolina. Projekt je razdeljen na tri faze, v skupni dolžini cca 690m.
Sredstva so namenjena za odkup zemljišč in pričetek fazne izvedbe pločnika.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP pod št. OB009-10-0068 Modernizacija JP v KS Vel. Dolina.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00160 Modernizacija, preplastitve cest in ulic v KS Zakot-Bukošek-Trnje

40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za obnovo javnih in lokalnih cest v KS ZBT in sicer za nadaljevanje obnove cest v naselju Bukošek.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0070 Modernizacije, preplastitve in asfalt. v KS ZBT.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00161 Pločnik Velike Malence-Krška vas

150.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se prične z izgradnjo pločnika med mostom v Krško vas in Velikimi Malencami in dokončnim urejanjem lastniških
vprašanj skladno z že izdelanim projektom in v okviru zagotovljenih sredstev 2016/2017 tudi gradbena dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0057 Pločnik Vel. Malence – Krška vas.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00162 Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za obnove lokalnih in javnih poti po planu KS Bizeljsko.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0027 Asfaltiranje in modernizacije cest v KS Bizeljsko.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00163 Obnova obstoječih mostov preko Močnika

10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru te postavke so planirana za gradnjo premostitvenega objekta na meji z Občino Krško v Zgornjem Obrežu. Dela
so zaključena v preteklem letu, v tekočem letu je predvidena zaključitev del. V okviru postavke so predvideni stroški za odkup
zemljišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0060 Obn. mostov preko Močnika.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na podlagi do sedaj pridobljene projektne dokumentacije in zaradi izboljšanja varnosti v cestnem prometu.

00164 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za obnovo javnih in lokalnih cest v KS Mrzlava vas po planu Krajevne skupnosti.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-12-0005 Modernizacija cesta v KS Mrzlava vas.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00166 Modernizacija LC Bojsno -Brezje

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sanaciji plazu in cestišča lokalne ceste LC024581 Bojsno – Brezje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-13-0024 Modernizacija LC Bojsno – Brezje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00168 Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova

100.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za rekonstrukcijo križišča lokalne ceste LC 024291 Sela - Dobova in LC 024283 Sela - Pistače.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt se vodi v NRP OB 009-15-0015 Obnova LC Bukošek - Dobova.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00169 Pločnik Cerina

10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo pločnika in ureditev ceste v Cerini. Sredstva predvidena v letu
2016
so namenjena za urejanje lastniških vprašanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt se vodi v NRP OB 009-15-0019 Pločnik Cerina.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00170 Rekonstrukcija ceste Šutna Trebelnik

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izgradnjo prvega odseka lokalne ceste skupaj v soinvestitorstvu z Občino Krško.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt se vodi v NRP OB 009-15-0010 Rekonstrukcija ceste Šutna Trebelnik
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00171 Kolesarske steze in poti

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo za vzpostavitev novih kolesarskih povezav na celotnem območju občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Vezano na NRP OB009-15-0029: Kolesarske steze in poti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00173 Pločnik Trdinova ulica

30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Trdinova ulica je postala prometnejša in zato tudi nevarnejša za šibkejše udeležence. Na delu Trdinove ni pločnika, del ceste pa
je tudi v zelo slabem stanju. Sredstva so namenjena pripravi potrebne dokumentacije, delni obnovi ulice in ureditvi lastniških
vprašanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt se vodi v NRP pod številko OB009-15-0046 : Pločnik in kolesarska steza Trdinova ul.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00174 Obnova Dobovske ceste

30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidene so izvedbe pripravljalnih del, ki zajemajo predhodne raziskave in geodetske storitve. Predvidena je priprava projektne
dokumentacije za prestavitev kablovoda. Če bodo zaključena dela na gradnji HE Brežice so predvidena tudi sanacijska dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt se vodi v NRP OB009-15-0053 Obnova Dobovske ceste
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

122

00176 Obnova cest v mestu Brežice(Šolska ulica, Černelčeva ,Ob stadionu)

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena obnovi Bizeljske ceste.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-14-0004 Obnova cest v mestu Brežice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00177 Moderniz.in preplast. cest v KS Čatež

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS Čatež.
Z namenom izboljšanja varnosti v prometu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0040 Modernizacije in preplastitve cest v KS Čatež.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00178 Modernizacija LC in JP v KS Pišece

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za obnovo javnih in lokalnih cest po planu KS Pišece.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0061 Modernizacija LC in JP v KS Pišece.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00179 Modernizacija JP v KS Sromlje

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za obnovo lokalnih in javnih cest po planu KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0063 Modernizacija cest v KS Sromlje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00180 Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo

20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za izdelavo inženirsko geoloških poročil in projektov za sanacijo plazov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0014 Izdelava inž.-geol. poročil in proj. za sanacijo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na območju občine imamo zaradi posledic vremenskih pojavov in geološke sestave tal veliko zdrsov zemljin in novonastalih plazov.
Zaradi interventne sanacije in čim hitrejše odprave posledic, je potrebno izdelati inženirsko geološka poročila in v nadaljevanju
projektno dokumentacijo za sanacijo plazov iz proračunskih sredstev.

00181 Interventna sanacija plazov

180.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena za izvajanje interventnih sanacij plazov, ki so posledica vremenskih pojavov predvsem v
obdobju obilnega deževja.
Le ti ogrožajo tako stanovanjske objekte kot cestno infrastrukturo. K sanaciji pa je potrebno pristopiti tam, kjer so ogroženi
stanovanjski objekti in cestna infrastruktura, ki omogoča osnovni dostop do prebivališč naših občanov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0015 Interventna sanacija plazov v občini Brežice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00182 Moderniz.in preplast. cest v KS Šentlenart

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za obnovo odseka lokalne ceste LZ 026071 Čolnarska pot.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0064 Moderniz. in prepl. cest v KS Šentlenart.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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00183 Pločnik Mali Obrež

10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na pobudo krajanov in KS Dobova se je izvedla projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika v naselju Mali Obrež v skupni
dolžini cca 1020m od tega 193m od vrtca do naselja Mali Obrež, 827m skozi naselje Mali Obrež. Projekt je razdeljen na dve fazi:
1.Faza – Izgradnja pločnika ob desni strani vozišča iz smeri Dobova-Kapele od vrtca Dobova do križišča z javno potjo JP 525371,
Gaberje-Mali Obrež in
2.Faza - Izgradnja pločnika ob desni strani vozišča iz smeri Dobova-Kapele od križišča z javno potjo JP 525371, Gaberje-Mali
Obrež do konca naselja Mali Obrež.
V letu 2016 so sredstva predvidena za ureditev pravice graditi ter v nadaljnjih letih za pričetek gradnje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-13-0015 Pločnik Mali Obrež.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00184 Modernizacija cest v KS Kapele

45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za modernizacijo občinskih cest in sicer lokalne ceste LC 024332 Slogonsko - Jereslavec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt se vodi v NRP OB 009-15-0025 Modernizacija cest v KS Kapele.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00186 Modernizacija Vinarske poti

350.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za ureditev odkupa zemljišč in nadaljevanje obnove Vinarske ceste z ureditvijo križišča regionalne ceste
R1 št. 219 odsek 1241 Bistrica-Bizeljsko v katerem je razen Vinarske ceste vključen tudi enosmerni priključek šolske ceste LC
528084. V nadaljevanju se predvidi obnova lokalne ceste LC 02437 (od Vinarska cesta 2 do odcepa za Nimnik). Projekt rešuje
tudi obnovo odseka Janeževe Gorce na Vinski cesti. Dela se fazno nadaljujejo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0028 Modernizacija Vinarske poti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00187 Kolesarska steza Čatež-Terme Čatež

100.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Kolesarska steza Čatež - Terme Čatež je izredno pomembna in bi se z njo izboljšala kvaliteta bivanja in pogoji za izvajanje
raznovrstnih rekreacijskih in turističnih dejavnosti, aktivnosti ter povečanje varnosti prečkanja nevarnih točk. V letu 2012 so bila
sredstva namenjena izdelovanju potrebne projektne dokumentacije, ki se je zaključila v letu 2013. V nadaljevanju so bili izvedeni
ukrepi za umirjene prometa na Topliški cesti ter dvignjeno ploščad križišča regionalne ceste R1-219/1480 z Zagrebško cesto v
Čatežu ob Savi, ki se je izdelala v letu 2015. V letu 2016 so sredstva namenjena za odkupe zemljišč in nadaljevanje izgradnje del
po projektu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt je vključen v NRP št. OB009-10-0209 Kolesarska steza Čatež – Terme Čatež.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00188 Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za začetek del na izvedbi sanacije in obnove jeklenega mostu preko reke Krke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-11-0050 Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00252 Infrastruktura ob hidroelektrarni

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izgradnji infrastrukture, ki je v pristojnosti občine ob izgradnji hidroelektrarne.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-16-0005 Infrastruktura ob hidroelektrarni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00410 Modernizacija LC Artiče-Volčje

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nadaljevanju obnove lokalne ceste Artiče - Volčje.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-11-0010 Obnova LC 024471 Artiče - Volčje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00411 Pločnik in parkirišče KS Bizeljsko

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena začetku reševanja lastniških vprašanj v območju predvidenega hodnika za pešce in javne
razsvetljave ob državni cesti R3-670/1244 na Bizeljskem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0017 Pločnik in JR v smeri pokopališča Bizeljsko.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13029003 Urejanje cestnega prometa

438.765 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029003 Urejanje cestnega prometa: 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 signalizacije,
neprometnih znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o oglaševanju v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izvajanjem zastavljenih nalog, bomo dolgoročno uredili promet v naseljih, parkirišča, zagotovili izboljšanje prometne varnosti
udeležencev v prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Fizični kazalniki na terenu
- Urejene evidence podatkov

00190 Vzdrževanje in obnova semaforjev

8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru te postavke so planirana za obnovitev in vzdrževanje semaforiziranih križišč v Brežicah in na Čatežu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvidena sredstva so določena na podlagi realizacije preteklih let in predvidene obnove semaforjev v letu 2016.

00191 Prometna signalizacija(horizontalna, vertikalna)

80.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru te postavke so planirana za obnovitev in postavitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je osvojeni obseg, ki zajema: obnovitev in postavitev prometnih znakov in cestnih ogledal, obnova in izvedba talnih
označb na lokalnih cestah in javnih poteh.

00193 Projekt Sava-Krka bike

20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt Sava –Krka Bike je regijski projekt Posavja in dela Dolenjske, v katerega je vključeno 14 občin (6 posavskih in 8 dolenjskih).
Cilj projekta je vzpostaviti državno kolesarsko mrežo, ki teče ob rekah (oz. v njihovi bližini) Savi, Krki in tudi Sotli. Projekt zajema
dejavnosti potrebne za izgradnjo sledečih državnih daljinskih kolesarskih povezav
KRKA – D2: Žužemberk – Dvor – Soteska – Podturn pri Dolenjskih Toplicah – Dolenjske Toplice – Straža – Novo mesto – Otočec
– Škocjan Šentjernej – Kostanjevica na Krki – Cerklje ob Krki – Čatež – Brežice – Mokrice – Obrežje – Bregana (R Hrvaška);
Sotla – D6: Brežice – Bizeljsko – Bistrica ob Sotli – Podčetrtek;
Sava – G19: Radeče – Sevnica – Brestanica – Krško – Brežice – Dobova – Rigonce – Harmica (R Hrvaška);
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G – 21: Sevnica – Mokronog - Trebelno – Šmarješke Toplice - Novo mesto
Državno kolesarsko omrežje tvori hrbtenico kolesarskega omrežja, ki ga občine skladno s svojimi zmožnostmi lahko sočasno z
državnim omrežjem ali pa naknadno dopolnjujemo s kolesarskimi povezavami občinskega ranga. Konec leta 2014 je bila izdelana
idejna zasnova za celotno omrežje, kar bo osnova za uvrstitev postavke državni proračun. Iz idejne zasnove je razvidno, da je v
Občini Brežice predvidenih približno 68,5km državnih kolesarskih povezav. Sredstva na postavki v 2016 so predvidena za
morebitne potrebne finančne vložke občine ob izdelavi dokumentacije in kritjem drugih stroškov, do katerih bi prišlo v okviru
uvrstitve v državni proračun. Prav tako so namenjena manjšim posegom v prometno omrežje, ki bi prispevali k vzpostavitvi
posameznih delov kolesarskega omrežja.
Kratka kronologija zasnove skupnega projekta:
Občine so 17.6.2013 sklenile »Pismo o dobri nameri za ustanovitev Daljinske kolesarske povezave Sava – Krka bike«. Za vodilno
občino so imenovale Občino Krško. Občine pa sta med seboj koordinirali RRA Posavje in RRC Novo mesto. V decembru 2013 je
Občina Krško sklenila z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, Direkcijo RS za ceste pismo o nameri o uvrstitvi projekta med
državne projekte. Naloga sodelujočih občin je bila, da v prvi fazi v letu 2014 pripravijo investicijsko dokumentacijo in idejne zasnove,
ki so podlaga za vnos postavke v državni načrt razvojnih programov. V nadaljevanju naj bi Direkcija RS za ceste poskrbela tako
za izdelavo potrebnih načrtov kot tudi za izgradnjo državnih kolesarskih stez (preko EU sredstev), občine pa bi svoje dejavnosti
širile še na občinsko kolesarsko omrežje. Projekt naj bi trajal v obdobju 2014-2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-13-0035 Projekt Sava – Krka Bike.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00194 Parkirišče ob pokopališču Ponikva

30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ob pokopališču Ponikva v KS Velika Dolina obstaja velika potreba po urejenem parkirišču za potrebe krajanov. Krajevna skupnost
smatra ureditev tega parkirišča kot nujno in potrebno prednostno nalogo v letu 2016 v okviru proračunskih zmožnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-13-0036 Parkirišče ob pokopališču Ponikve.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00195 Celostna prometna strategija

76.765 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Celostna prometna strategija (CPS) občine je dokument, ki bo celostno obravnaval vse vrste prometne infrastrukture na območju
občine, kar dolgoročno vodi v boljše izkoriščanje prometne infrastrukture, nižjim stroškov za mobilnost v proračunih občine, podjetij
in gospodinjstev, manjšim zastojem, bolj učinkovitim naložbam, večjemu zadovoljstvu in manjšemu onesnaževanju. Dokument je
tudi eden izmed potrebnih pri možnostih pridobivanja in izkoriščanja EU sredstev v obdobju 2014 – 2020. Konec leta 2015 je
izveden razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje izdelave tovrstne dokumentacije čemur so tudi namenjena sredstva
v tej postavki. Januarja 2016 je bil izdan pozitiven sklep Ministrstva za infrastrukturo, da se operacija, ki jo je prijavila Občina na
omenjen razpis sofinancira v višini 70.000EUR v obdobju dveh let. Postopek izdelave CPS naj bi potekal do konec junija 2017.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt se vodi v NRP OB 009-15-0022 Celostna prometna strategija.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00196 Parkirišča ob Jurčičevi pri OŠ Brežice

100.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Kratkočasno parkiranje pri OŠ Brežice se kaže kot večja težava v zadnjih letih, zato smo v letu 2015 pristopili k celoviti prometni
rešitvi ob Jurčičevi in Šolski ulici. Za ta namen se je izdelala projektna dokumentacija, da se uredijo nova vzdolžna parkirišča ob
Jurčičevi ulici na parc. št. 303/3 k.o. Brežice. Ob Jurčičevi ulici se med obstoječimi parkirišči in Šolsko ulico izvede pločnik za
pešce, ter predvidita dva nova obračališča; in sicer »Obračališče Levstikova« in »Obračališče Šolska ulica«. Po projektu je
predvidenih tudi 5 poševnih parkirišč ob vozišču na Jurčičevi ulici.
Ob parkiriščih se predvidijo površine za pešce s povezovalno potjo do Vodnikove ulice. Dela se izvedejo po izdelani projektni
dokumentaciji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt se vodi v NRP OB 09-15-0024 Parkirišča ob Jurčičevi pri OŠ Brežice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00198 Vzpostavitev katastra

60.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena za vzpostavitev in vzdrževanje katastra GJI (gospod. javne inf.), naloge po javnih pooblastilih
in priprava strokovnih podlag ter aktov na področju GJS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Priprava strokovnih podlag ter aktov na področju GJS temelji na veljavni zakonodaji RS.

00199 Vzdrževanje BCP in prekategorizacija cest

5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru te postavke so planirana za vzdrževanje in posodobitev baze podatkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so zlasti: vodenje evidenc občinskih cest v programu BCP in digitalizacija cest, različni programi za vodenje vzdrževalnih
del na področju zelenic, javne razsvetljave in cest in druge naloge določene z zakoni in drugimi predpisi.

00200 Ukrepi za umirjanje prometa

9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena za izvedbo ukrepov za umirjanje prometa predvsem v okolici šol ter tudi na drugih
izpostavljenih cestnih odsekih z namenom zagotavljanja večje prometne varnosti otrok oziroma drugih šibkejših udeležencev v
prometu. Izvedeni bodo ukrepi v okviru predvidenih sredstev, tam kjer se pojavljajo pobude, tudi izven šolskih okolišev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvidena sredstva so določena na podlagi realizacije preteklih let.

00201 Urejanje AP v občini Brežice

20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz postavke se bodo črpala sredstva za ureditev avtobusnih postajališč po celotnem območju občine. Gre predvsem za dokončno
ureditev le-teh, npr. postavitev čakalnih hišic, manjkajoča signalizacija in označitev AP ter ostale potrebne ureditve AP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0075 Urejanje AP v občini Brežice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00409 Parkirišče v Ulici pod obzidjem

30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena dokončanju dela parkirišča v ulici Pod obzidjem v Brežicah, v območju pod stavbo Pošte
Brežice, kjer v času izvedbe preostalega parkirišča v ulici Pod obzidjem niso bila rešena lastniška vprašanja. Sredstva so
namenjena pripravi potrebne dokumentacije in sami izvedbi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt je v NRP-ju prikazan pod številko OB009-16-0006: Parkirišča v Ulici pod obzidjem.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13029004 Cestna razsvetljava

480.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029004 Cestna razsvetljava: 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
- odlok o javni razsvetljavi v Občini Brežice
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem
programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje
z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe
za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.
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00203 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave

150.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave in izgradnjo novih prižigališč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

00204 Tokovina javne razsvetljave

230.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za plačilo tokovine in uporabo elektroenergetskih omrežij za javno razsvetljavo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu 2016.

00205 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice

100.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena obnovi neustrezne, neučinkovite in dotrajane javne razsvetljave v občini Brežice. V večini primerov je
potrebna kompletna obnova omrežja javne razsvetljave (kabli, stebri, svetilke, prižigališča,..). v nekaterih primerih pa je možna
samo zamenjava svetilk skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0206 Obnova JR po občini Brežice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

316.000 €
Opis podprograma
Sofinanciranje investicij in investicijska vzdrževalna dela na državnih cestah.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost državnih cest na območju občine Brežice.

00206 Pločnik Bukošek

20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2010 se je začelo urejanje lastninskih vprašanj (geodeti…), kar se je nadaljevalo tudi v letih 2011 - 2013, s tem da se je
sprotno prilagajala projektna dokumentacija. Projektna dokumentacija je bila v začetku leta 2014 tudi zaključena. V letu 2014 je
bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo 4ih od 7ih faz projekta. Ta del izvedbe je bil zaključen in prevzet poleti 2015. Po dokončani
gradnji se uredijo tudi lastniška vprašanja, čemur so namenjena sredstva v letu 2016.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0071 Pločnik Bukošek.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00208 Pločnik Globoko ob R3-667

20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letih 2005 in 2006 je bila izdelana dokumentacija za pločnik Globoko ob regionalni cesti R3-676, ki je bil razdeljen v tri faze. V
letu 2006 se je izvedla prva faza projekta (Lipe-Strgar), nato je projekt zastal. Ker je predvsem na odseku od priključka za osnovno
šolo Globoko v smeri priključka za Bojsno vedno več pešcev (predvsem otroci), je Krajevna skupnost dala pobudo, da se z
izgradnjo pločnika nadaljuje tudi v tej fazi (2.faza po projektu). Prav tako je zaradi varnosti smiselno izvesti tudi 3.fazo (Pri Lipah,
Mali vrh). Sredstva v letu 2016 so namenjena za ureditev dokumentacije ter urejanje lastniških vprašanj in pripravo na gradnjo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt se vodi v NRP OB 009-15-0017 Pločnik Globoko ob R3-667.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel. postaje do žel. prehoda

10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika ob obremenjeni regionalni cesti R1 220 na odseku
od železniške postaje Brežice proti železniškemu prehodu v Šentlenartu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka je v NRP-ju prikazana pod številko OB009-11-0006: Pločnik ob CBC od žel.postaje do žel.prehoda.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00210 Pločnik ob regionalni cesti R2 419 Grič-Odcep za Velike Malence

10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izvedbo projekta pločnik ob državni cesti na odseku od naselja Krška vas, odcep za Velike Malence
mimo skupine hiš nasproti športno rekreacijskega centra Grič v smeri Čatež, predvsem kritju stroškov priprave dokumentacije in
urejanju lastniških vprašanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka je v NRP-ju prikazana pod številko OB009-15-0057: Pločnik ob R2 419 Grič - odcep Vel.Mal.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00211 Podvoz Dobova in pločnik

1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2009 je bila na podlagi sporazuma o sofinanciranju med Direkcijo RS za ceste in Občino , sklenjena pogodba za izvedbo
izvennivojskega križanja v Dobovi. Potekala je v letih 2009-2012. Občina sama nadaljuje dela za izgradnjo pločnika med prvo hišo
v Dobovi (iz smeri Brežic) in gostiščem Humek, kjer se pločnik naveže na ureditve izvennivojskega križanja ob cesti R2-420. V
letu 2013 je bila zaključena projektna dokumentacija. V letih 2014 in 2015 so se izvedela potrebna gradbena dela na terenu.
Sredstva na postavki so namenjena še odprtim lastniškim vprašanjem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0043 Podvoz Dobova in pločnik.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00212 Pločnik Župelevec

30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pločnik Župelevec je pločnik ob ozki obremenjeni regionalni cesti, kjer pešci ne najdejo svojega prostora. Iz teh razlogov je bila
pripravljena projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika ob tej cesti. V letih 2013 in 2014 se je izvedla 1. faza projekta, ki je bila
sicer prevzeta, vendar je na nekaj odsekih še potrebno urediti lastniška vprašanja. V letu 2016 se nadaljujejo aktivnosti za fazo 2
izgradnje pločnika - uskladitev projektne dokumentacije ter ureditev lastniških vprašanj s pripravo na gradnjo v letu 2017.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0051 Pločnik Župelevec.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00213 Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje

175.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za ureditev zemljiškoknjižnega stanja ter nadaljevanje izvedbe površin za pešce in kolesarje ob Cesti
Svobode za izboljšanje prometne varnosti pešcev in kolesarjev, ki predstavljajo najbolj ranljive udeležence v prometu. V letu 2016
se nadaljuje z izgradnjo hodnika za pešce in kolesarske steze ob regionalni cesti R1-219 Bizeljsko Čatež od semaforiziranega
križišča do krožišča v Trnju. Prav tako se nadaljuje s projektno dokumentacijo od semaforiziranega križišča do krožišča Črnc ter v
nadaljevanju z izvedbo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0033 Pločnik rondo Tuš – Trnje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00214 Pločnik v Trebežu R3-676

50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Poveže se površine za pešce med pločnikom v Artičah in krožiščem v Spodnji Pohanci, čez del naselja Trebež ob regionalni cesti.
V letu 2013 se je pripravljala projektna dokumentacij, ki se je v prvi polovici leta 2014 tudi zaključila. Predvideva se sklenitev
sporazuma o sofinanciranju z DRSI ter začetek izgradnje ene izmed faz, ki vključuje tudi pločnik. Predvidena sredstva so
namenjena reševanju lastniških vprašanj ter delno za izgradnjo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-11-0048 Pločnik v Trebežu R3-676 – dokumentacija.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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14 GOSPODARSTVO

385.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije
- Regionalni razvojni program regije Posavje
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Razvoj malih in srednje velikih podjetij, izgradnja poslovno-industrijskih con. Ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva in turizma.
Cilj je povečanje prenočitvenih kapacitet in s tem št. nočitev ter povečanje obiska turistov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

370.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1402 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.
Sredstva so namenja za dodeljevanje pomoči podjetjem na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih investicijskih
programov, svetovalnih storitev, promocije in izobraževanj v podjetjih, ki se ukvarjajo s tržno dejavnostjo. Sredstva se namenjajo
tudi za storitve in aktivnosti, ki jih izvajajo s strani občine ustanovljeni zavodi na področju podjetništva ter sofinanciranju regionalnih
razvojnih programov, štipendijske sheme, garancijske sheme.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečanje števila nočitev, št. podeljenih štipendij, št. podeljenih garancij podjetjem preko garancijske sheme.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

370.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za
razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev
enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr.), zagotavljanje sredstev
za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o podpornem okolju za podjetništvo
- zakon o spremljanju državnih pomoči
- pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS
- pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, mladino in turizem Brežice
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 planiranem letu se bodo izvajali programe za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v okviru javnega razpisa, z zagotavljanjem sredstev za garancijsko shemo Posavja
in Posavsko štipendijsko shemo.

00228 Urejanje obrtne cone Dobova

370.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena za izgradnjo komunalne infrastrukture v obrtni coni Dobova. Dela komunalnega urejanja obrtne
cone zajemajo ureditev prometne infrastrukturo – izvedbo nove dvosmerne cestne povezave, izvedbo omrežja javne razsvetljave
ob Obrtni ulici (trasa cca 800m), nadgradnjo vodovodnega sistema in izgradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema (200m) z
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navezavo na obstoječo javno kanalizacijo. V skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in izdelano projektno dokumentacijo, ki
jo je izdelalo podjetje Region, Projektivni biro Brežice d.o.o.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-12-0011 Ureditev obrtne cone Dobova.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

15.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje
turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje
vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Za oblikovanje dobre turistične
ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma.
S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečanje št. nočitev in št. turistov, povečanje št. turističnih ponudnikov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

15.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih
društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih
vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti,
vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
- strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, mladino in turizem Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Postopno vlaganje v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov
javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so usmerjeni v sofinanciranje razvojnih aktivnosti na področju turizma, posredovanje turističnih informacij, v označevanje
turistično zanimivih točk, v izvajanje strategije razvoja turizma na našem območju, sofinanciranje programov turističnih organizacij
na našem in regijskem območju.

00236 Postajališče za avtodome

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sodelovanju v projektu "Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji", katerega nosilka je Občina Mirna ter
v njem sodeluje vsaj 51 občin iz cele Sloveniji. Del sredstev je namenjeno tudi za ureditev pogojev za manjše postajališča za
avtodome, kjer ni potrebno prevelikih posegov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt se vodi v NRP pod številko OB009-15-0047: Postajališče za avtodome.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

2.445.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v
zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- pravilnik o ravnanju z odpadki
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- pravilnik o odlaganju odpadkov
- pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
- nacionalni program varstva okolja
- operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Brežice
- državni operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- izboljšanje stanja okolja
- izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
- povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naslednje glavne programe:
- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

2.395.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in
ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je
posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje
ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu
usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in
preventive.
Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba
naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja,
izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne
učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Vsak poseg v okolje mora biti
načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti
emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih
regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati
vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja.
Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na
podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša
obremenjenost okolja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

340.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: 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 vodah
- zakon o ohranjanju narave
- odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega podjetja CeROD, d.o.o.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na
odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine
zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in
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odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin
odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih
odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to
področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju
uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih
odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.

00242 Sanacija črnih odlagališč

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sanaciji črnih odlagališč in ostalim stroškom s področja odlaganja komunalnih odpadkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvidena sredstva so določena na podlagi realizacije preteklih let in predvidenih del v letu 2016.

00243 Nabava nadomest.osnov.sred.na področ. komun. odpadkov

20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nabavi nadomestnih osnovnih sredstev na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. Osnovna sredstva
so v najemu pri izvajalcu javne službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-11-0002 Nabava nadomestnih OS na področ. kom. odpadkov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00244 Taksa-finan. kom. objektov s področ. komun. odpad. v občini

300.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za izvajanje dejavnosti oziroma sofinanciranje investicijskih projektov na področju obveznih gospodarskih
lokalnih javnih služb - Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0093 Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na osnovi sprejetih strategij in programov, kot tudi podpisa medobčinske pogodbe, se na področju okolja izvaja investicija za
zmanjšanje vplivov na okolje na področju ravnanja s komunalnimi odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

2.055.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: 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
- pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode
- odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Komunalna ureditev aglomeracij predpisanih v državnem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.
Dolgoročni cilji so varovanje podtalnih zalog pitne vode, urejena komunalne ureditev naselij ter približevanje izpolnitvi pogoja
operativnega programa do leta 2017.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sledijo dolgoročnim ciljem.

00246 Nabava nadomes.osnov.sred.na področ. odpad. voda

40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena za nadomeščanje osnovnih sredstev Občine Brežice na področju odpadnih voda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-11-0003 Nabava nado. OS na področ. odpad. Voda.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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00248 Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice
1.865.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izgradnjo ustreznih kanalizacijskih omrežij ali malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, kjer je
Občina Brežice dolžna zagotavljati sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda. Cilj je s čim nižjimi stroški povečati
stopnjo priključenosti na obstoječa omrežja in zgrajene čistilne naprave. Tam, kjer ta možnost ni racionalna, pa bo Občine
predvidela celovito reševanje odpadne vode tudi z malimi čistilnimi napravami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt se vodi v NRP OB 009-15-0018 Reševanje problematike odpadne vode v Občini Brežice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na obveznostih Občine, da izpolni zakonske obveznosti glede zagotavljanja sistemov za odvajanje in čiščenje
odpadne komunalne vode ter roke za doseganje navedenih ciljev.
00249 Sofinancir. izgradnje malih kom. čistilnih naprav(MKČN)

150.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini in sicer v območjih, kjer
ne bo zgrajena javna komunalna infrastruktura.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-13-0005 Sofinanciranje MKČN
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za višino planiranih sredstev je lanskoletna poraba na tej postavki in zanimanja občanov za sofinanciranje MKČN.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

50.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s
sistemom vodotokov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Prevzem vseh vodovodnih sistemov, ki niso v lastništvu Občine Brežice in upravljanju upravljavca javne službe oskrbe s pitno
vodo oziroma so trenutno v upravljanju KS Skupnosti, vaških odborov oziroma katerega drugega upravljavca.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

50.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma je naslednja:
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o oskrbi s pitno vodo
- odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prevzem vseh vodovodnih sistemov, ki niso v lastništvu Občine Brežice in upravljanju upravljavca javne službe oskrbe s pitno
vodo oziroma so trenutno v upravljanju KS Skupnosti, vaških odborov oziroma katerega drugega upravljavca.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prevzem v lastništvo in upravljanje obstoječih vodovodnih sistemov, ki še niso v lasti Občine Brežice.

00250 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in analiza pitne vode

50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena za prevzeme vodovodnih sistemov, ki so v upravljanju vaških vodovodnih odborov ali krajevnih
skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA
1.700.546 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Brežice.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne
programe:
- 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)

1603 Komunalna dejavnost

1.609.546 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo
v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so realizirane predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

927.500 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
- 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
- pravilnik o oskrbi s pitno vodo
- statut občine Brežice
- odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izgrajeni tekoči metri sistema oskrbe s pitno vodo, skladno s programom izvedbe v planiranem letu, za drugi cilj pa izdelana
tehnično investicijska dokumentacija za investicijske projekte.
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00253 Vodovod Križe

40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za vodovod Križe-Pečice, kjer se je izkazalo, da ni
mogoče najti ustreznega vodnega vira v bližini obstoječega vodohrana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-11-0057 Vodovod Križe.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00254 Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena za nadomeščanje osnovnih sredstev Občine Brežice na področju oskrbe s pitno vodo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00255 Vrtina Glogov brod

250.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena za izgradnjo črpališča nad novozgrajeno vrtino Glogov Brod ter njeno povezavo z obstoječo
vrtino.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka je vezana na NRP OB 009-12-0018 Vrtina Glogov Brod.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00256 Vodovod Pišece

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo vodovoda Veseli vrh.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka je vezana na NRP OB009-15-0048 Vodovod Pišece.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00257 Vodovod Cerina

70.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo navezave vodovodnega sistema Cerina na
območju pod Šentvidom na javni vodovodni sistem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka je vezana na OB009-15-0055 Vodovod Cerina.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00258 Vodovod Cirnik

80.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena za nakup zemljišča, izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo vodohrana na Cirniku.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka je vezana na OB009-15-0056 Vodovod Cirnik.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00259 Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje

62.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena za obnovo in izgradnjo povezave do vodovodnega sistema Brezje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0013 Vodovod Ribnica-Gaj
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00260 Vodovod Cerklje III. faza

120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena za pripravo projektne dokumentacije in gradnjo vodovodnega sistema Cerklje - desni breg.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0010 Vodovod Cerklje.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00261 Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave

200.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena za gradnjo sekundarnih vodov vodovoda ob projektu Hidravlične izboljšave vodovodnega
sistema na območju občine Brežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-14-0003 Sek. Vodovod po projektu Hidravlične izboljšave.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00262 Stroški pobir. takse za obremenj. pitne vode

20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke se Javnemu podjetju Komunala Brežice d.o.o. plačuje strošek storitve pobiranja takse za obremenjevanje pitne
vode glede na višino zaračunane takse.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je predvidena glede na realizacijo v lanskem letu.

00263 Hidravl. izboljšave vodov. sistema na območju občine Brežice

15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena za dela koordinatorja na projektu, ki jih je dolžen izvesti skladno s sklenjeno pogodbo v okviru
izvedenega projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja. Operacija se je izvajala v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013, razvoj prioritete Varstvo okolja
področje voda, prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

70.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic,
vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
- 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
- odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev dejavnosti javne službe.
Z izvajanjem proračuna in ostalimi aktivnostmi zagotavljamo pogoje dejavnosti javne službe.

00264 Razširitev pokopališča Brežice

70.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v letu 2016 so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za razširitev pokopališča in za odkupe potrebnih parcel
na pokopališču, ki niso v lasti Občine Brežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0002 Razširitev pokopališča Brežice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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16039003 Objekti za rekreacijo

110.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039003 objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
- 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
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Urejenost zelenih površin v mestu Brežice in s tem prispevanje k boljšemu videzu celotne občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje zelenih površin skladno z razpoložljivimi sredstvi.

00267 Vzdrževanje zelenih površin

100.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena vzdrževanju zelenih površin (košnja zelenic, grabljenje listja, čiščenje in pobiranje odpadkov, zasaditve)
in obrezovanju dreves.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je predvidena glede na realizacijo preteklih let in dejanske potrebe.

00270 Ureditev otroških igrišč

10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena pregledom otroških javnih igrišč ter rednemu vzdrževanju, manjšim popravilom igral, da se zagotavlja
stanje kot ga predpisuje zakonodaja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-11-0058 Ureditev otroških igrišč.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16039005 Druge komunalne dejavnosti

502.046 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039005 Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
- odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
- odlok o oglaševanju v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opremljenost stavbnih zemljišč s potrebnim cestnim omrežjem ter zagotavljanje urejenosti občine na področju stavbnih zemljišč,
ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč,
tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj gospodarske dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00271 Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi

8.346 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena KS Cerklje kot odškodnina za sobivanje z Romi. Sredstva so namenjena obnovi infrastrukture.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvidena sredstva so določena na podlagi realizacije preteklih let in predvidenih del v letu 2016.
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00272 Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek. dokum.

45.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena za stroške izdaje projektnih pogojev in soglasij k projektni dokumentaciji, ki jih izdaja izvajalec
gospodarskih javnih služb v imenu Občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00273 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS

420.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
»V skladu z načelom, da povzročitelj onesnaževanja plača vse stroške onesnaževanja okolja, mora lokalna skupnost izvajalcem
javnih služb obračunavati najemnino za vso komunalno infrastrukturo v njeni lasti za izvajanje javnih služb oskrba s pitno vodo,
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov zbiranja komunalnih. Uredba
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in
109/12, v nadaljevanju Uredba) v 3. členu določa, da občina izvajalcem javne službe obračunava najemnino za vso javno
infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini
obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe, če se ob potrditvi cene
pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine, pa mora v skladu z določbo
2. odstavka 3. člena Uredbe za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine. Ker potrjena cena ne pokriva celotne
najemnine, so zato v skladu s 3. členom Uredbe v tej proračunski postavki oblikovana sredstva za subvencijo, in sicer za
uporabnike gospodarskih javnih služb, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.«
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0087 Subvencioniranje najemnine za infrast. GJS
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00274 Obnova vaškega središča Čatež

10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu preteklih letih se je uredila Zagrebška cesta na vhodu v naselje Čatež. V nadaljevanju pa se planira projektno in izvedbeno
urediti vaško središče s čimer se izboljša prometna varnost ter ureditev centra naselja Čatež ob Savi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-11-0011 Obnova vaškega središča Čatež.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00275 Polnilnica za električna vozila

9.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za nabavo in postavitev še ene polnilnice za električna vozila v mestu Brežice oziroma iskanju možnosti
vzpostavitve mreže električnih polnilnic, kar bo dolgoročno zmanjšalo onesnaževanje okolja in spodbujalo uporabo električnih vozil.
Del sredstev pa je namenjen za plačilo porabljene električne energije na že postavljeni el. Polnilnici.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka se vodi v NRP pod številko OB009-15-0045: Polnilnica za električna vozila.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

00276 Stroški izvedbe dok.za občin.in držav. razpise

9.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za izdelavo projektne ali investicijske dokumentacije v primeru pridobivanja sredstev na raznih razpisih,
ko je potrebno izdelati ali dopolniti dokumentacijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih projektov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu 2016.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna
in stavbna zemljišča)
91.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje
sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Osnovni cilj glavnega programa je kvalitetnejše življenje in zadovoljevanje potreb naših občanov na področjih, ki jih je občinam
opredelil Zakon o lokalni samoupravi (obvezne in neobvezne gospodarske javne službe, prostorsko načrtovanje). Program
opredeljuje urejevanje zemljiškoknjižnih stanj predvsem v sferi že obstoječe komunalne infrastrukture (neurejena lastniška
razmerja iz preteklih obdobij) in projekti, ki gredo v realizacijo v bližnji prihodnosti. Skladno s prostorsko politiko se v tem programu
zagotavljajo sredstva za opremljanje stavbnih zemljišč, uveljavljanje predkupnih pravic, odkupe vezane na izgradnjo posamezne
javne infrastrukture in reševanje drugih premoženjsko pravnih zadev vezanih na nepremičnine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč
- 16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

91.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o evidentiranju nepremičnin
- zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
- zakon o kmetijskih zemljiščih
- zakon o stavbnih zemljiščih
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o denacionalizaciji
- zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic
- zakon o zemljiški knjigi
- stvarnopravni zakonik
- zakon o dedovanju
- zakon o društvih
- zakon o gasilstvu
- zakon o športu
- zakon o pravdnem postopku
- zakon o nepravdnem postopku
- uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o prostorskem načrtovanju
- zakon o notariatu
- obligacijski zakonik
- zakon o javnih cestah
- zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- zakon o davku na promet nepremičnin
- zakon o dohodnini
- zakon o davku na dodano vrednost
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je urejanje zemljiškoknjižnih stanj za nepremičnine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kazalec s katerim se merijo doseganje ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi
proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč.

00277 Komunalno opremljanje zemljišč

40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ob pripravi Občinskih podrobnih prostorskih načrtov in ob aktivnejšem poseganju v prostor posameznih investitorjev je potrebno
za izgradnjo komunalne infrastrukture pripraviti programe opremljanja stavbnih zemljišč, ki so osnova za odmero komunalnega
prispevka in osnova za izgradnjo komunalne infrastrukture, katere nosilec je občina.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt je vezan na NRP OB 009-12-0019 Komunalno opremljanje zemljišč.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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00278 Sistemska ekspropr. javnega dobra, odkupi zemljišč in vrisi objektov

51.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena odmeri in odkupu zemljišč po katerih potekajo kategorizirane javne ceste v občini Brežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0001 Sistemske eks .jav. dobra, odkupi zemljišč.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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4600 ODDELEK ZA PROSTOR
16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

195.000 €

STANOVANJSKO

KOMUNALNA
195.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS,
120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr in 22/14
- Odl. US)
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in
50/14)
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12,
57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - Skl. US in 76/14 - Odl. US)
Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/94 - ZN, 40/94 - Odl.
US, 82/94 - ZN-B, 117/00 - Odl. US, 67/01, 83/01 - OZ, 73/04 - ZN-C, 31/13 - Odl. US in 99/13)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13,
101/13 - ZIPRS1415 in 38/14 - ZIPRS1415-A)
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 - ZUJF)
Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 89/99 in 107/99 - popr.)
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US, 56/11 - odl.
US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A in 40/12 - ZUJF)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilj proračunske porabe je aktivno opremljati stavbna zemljišča s potrebnim cestnim omrežjem ter zagotavljanje urejenosti občine
na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo in opremljenih
ter urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj gospodarske dejavnosti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne
programe:
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
- 1603 Komunalna dejavnost
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
175.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1602 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
Delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju prioritet in ciljev razvojnih programov:
- Stanovanjska in komunalna politika ter urejanje prostora
- Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju okoljske in prostorske politike
- Upravljanje sistemov javne uprave na državni in lokalni ravni.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
- 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave
- 16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 Prostorsko načrtovanje

175.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS,
120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr in 22/14
- Odl. US)
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in
50/14)
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12,
57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - Skl. US in 76/14 - Odl. US)
Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/94 - ZN, 40/94 - Odl.
US, 82/94 - ZN-B, 117/00 - Odl. US, 67/01, 83/01 - OZ, 73/04 - ZN-C, 31/13 - Odl. US in 99/13)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13,
101/13 - ZIPRS1415 in 38/14 - ZIPRS1415-A)
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 - ZUJF)
Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 89/99 in 107/99 - popr.)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora,
revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu s prostorsko zakonodajo ter sprejetim Občinskim prostorskim načrtom Občine Brežice - OPN (Ur.l. RS, št. 61/14)
pričnemo z izdelavo novih Občinskih podrobnih prostorskih načrtov, s katerimi se zagotavlja komunalno opremljanje ter vzpodbuja
demografski in gospodarski razvoj občine. Potrebno bo pričeti tudi s postopkom sprememb in dopolnitev OPN-ja in slediti državnim
investicijam v občinski prostor skrbeti za nadaljnji prostorski razvoj občine.

00251 Spremljanje izgradnje hidroelektrarne

15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Spremljanje izvajanja ureditev po Državnih prostorskih načrtov s strani zunanjih izvajalcev - (Odbor za izgradnjo HE na Spodnji
Savi, projektne skupine za spremljanje gradnje državnih in občinskih investicij iz državnih prostorskih načrtov).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-14-0001 Obv. Občine po sprejetih DPN.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Večinoma gre za plačila predsedniku Odbora za gradnjo HE na Spodnji Savi ter delo projektnih skupin in delovnih teles, ki so
ustanovljene za spremljanje teh investicij in imajo nalogo, da se državne investicije usklajujejo z lokalno skupnostjo. Osnova je
sklenjena pogodba ali Sklep o imenovanju v projektno skupino.

00281 Strokovne podlage za prostorske akte

30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Področje zajema izdelavo strokovnih podlag za izdelavo prostorskih aktov. Osnovna naloga strokovnih podlag je preveritev
prostora in umestitev določenih posegov v prostor. Strokovne podlage podajo možnost izkoriščanja prostora, podajo usmeritve
kako ravnati na varovanih področjih, z njimi se preverjajo prostorske zmožnosti in sprejemljivost glede na okolje in okolico ipd.
Vrednost izdelave strokovnih podlag je odvisna od stanja izdelanih strokovnih podlag in načrtovanja v varovana območja. V letu
2015 predvidevamo pristopiti k spremembi in dopolnitvi občinskega prostorskega načrta. Za potrebe realizacije sprememb
namenske rabe zemljišč je v skladu z veljavno zakonodajo potrebno izvesti elaborate za predstavitev in analizo vseh posegov na
kmetijska zemljišča, če so ti posegi večji od 0,5 hektarja je potrebno pripraviti tudi variantne rešitve. Za potrebe priprave sprememb
in dopolnitve OPN bo potrebno izvesti okoljsko poročilo ter po potrebi dodatno analizo za posege na naravne vrednote in območja
Nature2000.
Zaradi ugodnih vremenski razmer se je izvedel nadomestni habitat v sklopu priprave OPPN IPC Brezina. Habitat je skoraj v celoti
izveden. V naslednjo leto zapade plačilo zadnje faze izvedbe oziroma odprava morebitnih napak, ki se bodo pokazale po preteku
zime - nihanje temperatur.
V sklop te postavke zapadejo strokovne podlage, ki bodo potrebne za odločanje oziroma bodo predmet pogajanj pri pripravi
sprememb in dopolnitev OPN ter se preko njih predhodno preveri možnosti za načrtovanje in umeščanje objektov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V skladu z Uredbo o prostorskem redu Slovenije, Zakonom o prostorskem načrtovanju in njegovimi podzakonskimi akti je za vse
prostorske ureditve, ki se vnašajo v prostor potrebno predhodno izdelati strokovno podlago, katere utemelji predviden poseg. V
okviru te proračunske postavke se izvajajo osnovne naloge, ki služijo kot pomoč pri realiziranju nalog OPN in drugih prostorskih
aktov v pristojnosti občine pa tudi države.
Podlaga za pripravo postavk so pridobljene ponudbe in sklenjene pogodbe, ter naloge ki sledijo, ko se sprejmejo nadrejeni akti.
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00282 Izdelava novih občinskih prostorskih aktov

60.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena izdelavi občinskega prostorskega načrta - OPN ter njegovih sprememb in dopolnitev. OPN je temeljni
prostorski akt za občino. Občinski prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih
aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske
ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor (v nadaljnjem besedilu: prostorski izvedbeni pogoji).
Občinski prostorski načrt je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
Postavka je namenjena pričetku izdelave sprememb in dopolnitev OPN-ja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune je zagotoviti del sredstev, ki omogoča pričetek izdelave dokumenta v tem letu.

00283 Občinski prostorski izvedbeni akti

40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Področje zajema izdelavo Občinskih prostorskih izvedbenih načrtov (OPPN).
Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje kompleksnejše ureditve oz. kadar to določajo
področni predpisi. Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) in drugi prostorski izvedbeni akti se izdelujejo za prostorske enote,
določene v OPN, lahko pa tudi na drugih območjih, če se za to izkaže potreba po tem, ko je bil sprejet občinski prostorski načrt.
OPPN se izdela tudi za prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi posledic naravnih ali drugih nesreč, ki niso določene v
občinskem prostorskem načrtu.
Prostorski izvedbeni akti se lahko spreminjajo in dopolnjujejo v skladu s postopki, ki jih določa Zakon o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt).
Občinski podrobni prostorski načrt je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Postavka zajema tudi izdelavo strokovnih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov. Njihova izdelava je potrebna, kadar so
v postopku zahtevane s strani nosilcev urejanja prostora ali z drugimi področnimi predpisi. Osnovni namen strokovnih podlag je
analiza strokovnih možnosti za oblikovanje prostorskih odločitev na podlagi usklajevanj gospodarskih, družbenih, kulturnih in
okoljskih vidikov prostorskega razvoja, in da zagotavljajo strokovno argumentiranost prostorskih odločitev.
V letu 2016 se pristopi k izdelavi aktov glede na zaznane potrebe in v skladu s kriteriji Smernic za pripravo OPPN (z dne 9.7.2015).
V kolikor je zahtevano, se za te akte izdelajo tudi strokovne podlage.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0124 Občinski prostorski izvedbeni akti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune so pridobljene ponudbe in sklenjene pogodbe.

00284 Državne in občinske ureditve

30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški spremljanja državnih ureditev (DPN-ji), ki se izvajajo v Občini Brežice in zajemajo stroške dela komisij, stroške zunanjih
sodelavcev, stroške izdelave projektnih dokumentacij za občinske ureditve, ki se navezujejo na državne projekte in stroške
investicij. Vključeni so tudi stroški eventuelnih strokovnih podlag, ki bi jih zahtevali od Občine Brežice v okviru sprejemanja državnih
prostorskih aktov.
Sredstva so namenjena potrebnim aktivnostim ob sprejemanju DPN-jev (DPN za povezovalno cesto Krško – Brežice, DPN za
izvennivojsko križanje Dobova zahod) in ureditvam ob državnih investicijah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune so pridobljene ponudbe, porabijo se vsa planirana sredstva.

1603 Komunalna dejavnost

10.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1603 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
Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotavljanje vodooskrbe ter čim večje priključevanje prebivalcev na kanalizacijsko omrežje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
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- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

10.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039005 Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS,
120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr in 22/14
- Odl. US)
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12,
57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - Skl. US in 76/14 - Odl. US)
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 - ZUJF)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opremljenost stavbnih zemljišč s potrebnim cestnim omrežjem ter zagotavljanje urejenosti občine na področju stavbnih zemljišč,
ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč,
tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj gospodarske dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glede na predvidene izgradnje kanalizacijskega omrežja ter priključevanja nanj.

00285 Nadomeščanje olajšav iz komunal. prispevka

10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne infrastrukture. Občina je dolžna oprostitve, ki jih je predvidela
v Odloku o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Brežice
nadomestiti iz nenamenskih sredstev občinskega proračuna.
Na osnovi Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Brežice
so uporabniki deležni vzpodbude ob čim prejšnji priključitvi na kanalizacijo. Olajšave pri plačilu komunalnega prispevka
nadomeščamo in zagotavljamo v proračun s te postavke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog je oblikovan glede na predvidene izgradnje kanalizacijskega omrežja ter priključevanja nanj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna
in stavbna zemljišča)
10.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1606 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
Osnovni cilj glavnega programa je kvalitetnejše življenje in zadovoljevanje potreb naših občanov na področjih, ki jih je občinam
opredelil Zakon o lokalni samoupravi (obvezne in neobvezne gospodarske javne službe, prostorsko načrtovanje). Program
opredeljuje urejevanje zemljiškoknjižnih stanj predvsem v sferi že obstoječe komunalne infrastrukture (neurejena lastniška
razmerja iz preteklih obdobij) in projekti, ki gredo v realizacijo v bližnji prihodnosti. Skladno s prostorsko politiko se v tem programu
zagotavljajo sredstva za opremljanje stavbnih zemljišč, uveljavljanje predkupnih pravic, odkupe vezane na izgradnjo posamezne
javne infrastrukture in reševanje drugih premoženjsko pravnih zadev vezanih na nepremičnine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč
- 16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

10.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o evidentiranju nepremičnin
- zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
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- zakon o kmetijskih zemljiščih
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o denacionalizaciji
- zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic
- zakon o zemljiški knjigi
- stvarnopravni zakonik
- zakon o dedovanju
- zakon o pravdnem postopku
- zakon o nepravdnem postopku
- uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o prostorskem načrtovanju
- zakon o notariatu
- obligacijski zakonik
- zakon o cestah
- zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- zakon o davku na promet nepremičnin
- zakon o dohodnini
- zakon o davku na dodano vrednost
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je urejanje zemljiškoknjižnih stanj za nepremičnine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kazalec s katerim se merijo doseganje ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi
proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč.

00291 Komunalna infrastruktura Brezina

10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Naloga zajema urejanje komunalne infrastrukture za ustrezno oskrbo IC Brezina. IPC Brezina se je z OPN-jem razširila, hkrati
vanjo prihajajo investitorji z novimi programi, nekateri obstoječi pa širijo te, ki so že v prostoru. Na postavki se ohranjajo minimalna
sredstva za sodelovanje občine pri urejanju javne komunalne infrastrukture ter za ohranitev postavke v prihodnjih letih, ko bo
zagotavljanje sredstev še bolj potrebno.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0097 Komunalna ureditev IPC cone Brezina.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračune potrebnih sredstev bodo pridobljene ponudbe.
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4700 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
139.010 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
9.010 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 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.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Za vse proračunske uporabnike je enotno urejeno opravljanje plačilnega prometa z zakoni in podzakonskimi akti, ki jih je dolžna
Občina spoštovati in upoštevati pri svojem delu, kot na primer:
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike,
- Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
- Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov,
- Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (Zakon o Banki Slovenije)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, nemoteno finančno poslovanje organov občine ter vzpostavitev
učinkovitejših kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa, in sicer:
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

9.010 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih
deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvajanje plačilnega prometa Občine Brežice in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 002029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

9.010 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 002029001 Urejanje na področju fiskalne politike je naslednja: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev,
stroški plačilnega prometa, provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje
občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks...), vračila finančne
izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na
področju plačevanja in razpolaganja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu in postopku vodenja
računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnih in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Plačane obveznosti do organizacij plačilnega prometa in banke.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tekoče plačevanje obveznosti do organizacij plačilnega prometa in banke.

00294 Stroški plačilnega prometa

9.010 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za plačevanje obveznosti, ki nastajajo v zvezi s plačilnim prometom v okviru
zakladniškega podračuna Občine Brežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za izračun predloga pravic so ocenjeni odhodki v letu 2015.
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

130.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje
občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje
uravnoteženega izvrševanja proračuna občine na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje za izvrševanje
občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Javni dolg je potrebno planirati v višini in za namene, določene v vsakoletnem veljavnem odloku o proračunu skladno z
amortizacijskimi načrti in omejitvami, ki jih določa Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih
zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin ter
drugimi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna Občine Brežice, s ciljem doseganja čim nižjih stroškov
servisiranja dolga.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:
- 2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

130.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 2201 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 programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vodenje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki bodo omogočale spremljanje zadolženosti občine in
oseb javnega prava na ravni Občine Brežice.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
130.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje:
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
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Brežice, servisiranje dolga, nastalega zaradi izpeljave investicijskih
projektov. Zaradi izvedbe teh projektov se je občina v preteklosti zadolževala z najemanjem kreditov. Obveznosti iz tega naslova
so vključene v navedeni podprogram. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh
obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Poplačilo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v planiranem letu v skladu s kreditnimi pogodbami.

00295 Razno-obresti od kreditov

130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki je predvideno odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v odplačilo v letu 2016 in odplačilo raznih
bančnih stroškov. Zaradi padanja obrestnih mer in ne zadolževanja v letu 2015, so se sredstva planirana za odplačilo obresti glede
na leto 2015 zmanjšala. Če bodo začele obrestne mere naraščati bo potrebno postavko uskladiti z predvidenimi večjimi odplačili.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vezana na projekt v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračun je poraba postavke v letu 2015, ki je zmanjšana za odplačila obresti glavnic, ki so se v letu 2015 odplačali.
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5001 KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

67.668 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
19.637 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine
Brežice, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so vzdrževanje poslovnih prostorov in povečan obseg oddaje poslovnih prostorov v najem.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne
programe:
- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

19.637 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe 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
Dolgoročni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

19.637 €
Opis podprograma
Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: stroške izvršb in drugih sodnih postopkov,
pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko
vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- stanovanjski zakon
- stvarnopravni zakonik
- obligacijski zakonik
- uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
- pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- odlok o določanju najemnin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi prostori je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov za zadovoljevanje
potrebe neprofitne družbene sfere, lokalne in regionalne uprave ter tudi podjetništva in obrti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov za zadovoljevanje potrebe neprofitne družbene sfere, lokalne in regionalne
uprave ter tudi podjetništva in obrti. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
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00297 Vzdrževanje PD KS Artiče

12.637 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju prosvetnega doma, za pokrivanje stroškov ogrevanja, elektrike, vode in komunalnih
storitev.
Prav tako so sredstva namenjena za nakup premičnih miz v dvorani PD (potrebe delujočih društev v KS in za lastne potrebe),
razvlažilcev zraka za kletne prostore (prisotnost vlage), nakup komarnikov za okna na PD, nakup monitorja za avlo v PD
(predvajanje dogodkov v KS) in nakup pomivalnega stroja v kuhinji PD.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-14-0015 Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Artiče.
Sredstva so namenjena za nakup premičnih miz v dvorani PD (potrebe delujočih društev v KS in za lastne potrebe), razvlažilcev
zraka za kletne prostore (prisotnost vlage), nakup komarnikov za okna na PD, nakup monitorja za avlo v PD (predvajanje dogodkov
v KS) in nakup pomivalnega stroja v kuhinji PD.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

00298 Sredstva za Banovo domačijo

7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Porabljajo se izvirni prihodki krajevne skupnosti Artiče in delno proračunska sredstva za tekoče vzdrževanje etnološkega muzeja
Banove domačije (košnje, obrezovanje dreves in grmičevja, mulčenja travnika, ureditve dovozne poti, manjša popravila strehe na
kmečki hiši in zunanji ograji…) za pokrivanje stroškov električne energije, vode in komunalnih storitev ter stroškov zavarovanja
objektov na celotnem kompleksu. Prav tako so sredstva namenjena za izdelavo zunanje kmečke mize in klopi, za nakup opreme
v sanitarijah, nakup potrebnega elektro materiala ter za izdelavo projektne dokumentacije in izdelavo oz. nakup informacijskih
tabel za učno gozdno pot.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-15-0002 Oprema Banove domačije KS Artiče.
Planirana je izdelava oziroma obnova zunanje mize in klopi.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

14.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje krajevne skupnosti ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi, ki
povezujejo občino.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

14.100 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov
občin in zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti optimalno izvajanje tistih nalog, ki določene storitve približajo krajanom na eni strani, na drugi strani pa
omogočajo racionalno porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin
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06029001 Delovanje ožjih delov občin

14.100 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje KS ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi, ki povezujejo občino.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v tekočem letu. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.

00299 Sredstva za delovanje KS Artiče

14.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Artiče, ki zajemajo stroške pisarniškega materiala, poštnih
storitev, stroškov v zvezi z informiranjem prebivalstva - Artiške novice, letaki, zavarovalnih premij, plačil po podjemnih pogodbah
ter druge operativne stroške. Prav tako so na tej postavki na podlagi ugotovitev o zastarelosti in neuporabnosti dosedanje opreme
predvideni nakupi nove opreme (npr. nakup novih zložljivih piknik miz in klopi, gorilca za premični kotel za kuhanje, drugo).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-13-0008 Nakup opreme KS Artiče.
Na podlagi ugotovitev o zastarelosti in neuporabnosti dosedanje opreme predvideni nakupi nove opreme (npr. nakup novih
zložljivih piknik miz in klopi, gorilca za premični kotel za kuhanje, drugo).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

19.330 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek KS, nanašajo pa se predvsem na izboljšanje prometne varnosti,
zagotavljanje varne poti v šolo, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura
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1302 Cestni promet in infrastruktura

19.330 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje
propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje
škodljivih vplivov prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne
varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev, modernizacije, ureditve cest skozi naselja,
rekonstrukcije cest ter preplastitve cest.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji so redno vzdrževanje cest, zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa, realizacija sprejetega
proračuna, izboljšanje prometne varnosti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

19.330 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem
izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje
prometa, omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj za planirano leto je redno vzdrževanje javnih poti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu in realizacija sprejetega proračuna.
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00300 Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče

19.330 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacijo poti po neurjih,
tekoča vzdrževanja - gramoziranja, košnjo bankin, obrezovanje vejevja ob JP ter čiščenje jarkov ter za investicijsko vzdrževanje:
Sofinanciranje JP št.526342 Lipej - Lapuh Glogov Brod (cca 260m) , JP št.526521 pri hiši Barbič- Čanžar v Arnovem selu
(odvodnjavanje).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se navezuje na projekt št. OB009-13-0034 – Modernizacija JP v izvedbi KS Artiče.
Planira se izdelava določenih muld ob JP in vgradna jaškov za odvajanje meteorne vode ter obnova škarpe ob lokalni cesti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

14 GOSPODARSTVO

3.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije
- Regionalni razvojni program regije Posavje
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

3.500 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje
turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

3.500 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih
društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih
vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti,
vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
- strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, mladino in turizem Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.

00301 Urejanje krajev KS Artiče

3.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena za vzdrževanje zelenih - cvetočih površin po krajevni skupnosti in vzdrževanje drugih objektov
po KS.
Predvideva se namestitev informacijske table pred vstopom v center Artiče (informiranost obiskovalcev).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-15-0005 Nakup opreme za urejanje krajev v KS Artiče.
Predvideva se namestitev informacijske table pred vstopom v center Artiče (informiranost obiskovalcev).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA
10.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne
programe:
- 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)

1603 Komunalna dejavnost

10.600 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1603 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
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so realizirane predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Kazalec doseganja letnih
ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

10.600 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic,
vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
- 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
- odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00302 PIP-vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

10.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena za porabo izvirnih prihodkov KS za vzdrževanje pokopališča z okolico in mrliške vežice,
pokrivanje stroškov ogrevanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, stroškov zavarovanja objekta ter nabavo
potrošnega materiala.
Predvideva se izdelava projekta za škarpo, napeljava in postavitev razsvetljave na glavnih poteh in izdelava novih glavnih poti
zaradi dotrajanosti in predvsem nevarnosti obstoječih ter nakup novega betonskega korita za vodo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-13-0029 Nakup opreme na pokopališču in MV KS Artiče.
Predvideva se izdelava projekta za škarpo, napeljava in postavitev razsvetljave na glavnih poteh in izdelava novih glavnih poti
zaradi dotrajanosti in predvsem nevarnosti obstoječih ter nakup novega betonskega korita za vodo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino
in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o športu
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
- zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- nacionalni program za kulturo
- nacionalni program športa v RS
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve kulture, športa, nevladnih organizacij. Cilj je, da se občanom
zagotavlja dostopnost do kulturnih, športnih in vseh drugih programov s področja mladih in dela nevladnih organizacij. Gre tako za
ustrezno skrb za objekte, v katerih se izvajajo programi s tega področja, skrb za varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine, kakor
tudi za vsebinske programe, ki dvigajo kakovost življenja prebivalstva (duhovno in fizično). Cilj je, da občani programe bodisi
sprejemajo, bodisi v njihovem ustvarjanju aktivno sodelujejo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
naslednje glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

500 €

Opis glavnega programa
Področje porabe 18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
naslednje glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj ljubiteljske kulture v KS, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje
doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
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- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039003 Ljubiteljska kultura

500 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: 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)
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00303 Sofinanciranje društev KS Artiče

500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju društev v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

155.951 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

40.479 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

40.479 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov
občin in zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

40.479 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
-odlok o financiranju KS s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje ožjih delov občine ter njihovo sodelovanje z občinsko upravo ter sodelovanje z združenji, zvezami
in skupnostmi, ki povezujejo občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v letu tekočem letu.

00304 Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

40.479 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Bizeljsko, ki zajemajo: stroške energije, vode in
komunalnih storitev ter druge tekoče odhodke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

42.971 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
157

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

42.971 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

42.971 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00305 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko

42.971 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacija po neurjih, tekoče
vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

14 GOSPODARSTVO

2.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

2.500 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje
turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

2.500 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih
društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih
vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti,
vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
- strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, mladino in turizem Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00306 Urejanje krajev KS Bizeljsko

2.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena za urejanje zelenih površin po krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA
70.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne
programe:
- 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)

1603 Komunalna dejavnost

70.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1603 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
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

60.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
- 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
- pravilnik o oskrbi s pitno vodo
- statut občine Brežice
- odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00307 Vzdrževanje vodovodov KS Bizeljsko

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena porabi izvirnih prihodkov za tekoče vzdrževanje vodovodov v KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na oceni prihodkov vodovoda in drugih lastnih prihodkov za leto 2015 in predstavlja osnovo za porabo v letu 2016.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

10.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic,
vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
- 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
- odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00308 Vzdrževanje pokop.in MV Bizeljsko

10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Poraba izvirnih prihodkov krajevne skupnosti za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na oceni prihodkov za pokopališko dejavnost in drugih lastnih prihodkov za leto 2015 in predstavlja osnovo za
porabo v letu 2016.
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5003 KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

100.725 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE2.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine
Brežice, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne
programe:
- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

2.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe 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
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

2.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: 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 o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00309 Krajevni praznik KS Brežice

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov ob krajevnem prazniku KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

9.123 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
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- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

9.123 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov
občin in zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

9.123 €
Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje ožjih delov občine ter njihovo sodelovanje z občinsko upravo ter sodelovanje z združenji, zvezami
in skupnostmi, ki povezujejo občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v letu tekočem letu.

00310 Sredstva za delovanje KS Brežice

9.123 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Brežice, ki zajemajo: stroške pisarniškega materiala,
stroške energije, vode in komunalnih storitev, stroške ogrevanja poslovnega prostora, stroške najemnin za poslovni prostor, plačila
storitev opravljenih po podjemnih pogodbah ter druge operativne stroške.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

62.602 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura
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1302 Cestni promet in infrastruktura

62.602 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

62.602 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem
izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Dolgoročni cilji podprograma so:
- učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa,
- učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po
drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo na celotnem
območju občine z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih območij,
Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih kategorijah cest),
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih vzdrževalnih območjih),
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih vzdrževalnih delih),
- produktivnost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev,
- učinkovitost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji za planirano leto so:
- redno vzdrževanje lokalnih cest
- redno vzdrževanje javnih poti
- izdaja projektnih pogojev
- izdaja soglasij
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- vzdrževanje parkomatov
- izdaja dovoljenj za zapore občinskih cest
- izdaja dovoljenj za izredne prevoze
Kazalci doseganja letnih izvedbenih cilje so:
- obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu,
- število prejetih vlog za soglasja in dovoljenja v poseg v varovalni pas, cestno telo, postavitev neprometne signalizacije in
priključkov na občinske ceste in njihov status,
- število prejetih vlog za zapore na občinskih cestah in njihov status,
- število prejetih vlog za izredne prevoze in njihov status
- število prejetih vlog za izdajo dovolilnice za parkiranje v območju, kjer se pobira parkirnina
- število prejetih vlog za izdajo dovolilnice za rezervacijo parkirnega mesta v območju, kjer se pobira parkirnina.

00405 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Brežice

62.602 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacija po neurjih, tekoče
vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-16-0002
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA
25.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne
programe:
- 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)

1603 Komunalna dejavnost

25.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1603 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
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039003 Objekti za rekreacijo

25.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039003 objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
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- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00319 Postavitev igral v KS Brežice

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za postavitev igral v KS Brežice
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se navezuje na projekt št. OB009-15-0012 - Postavitev igral v KS Brežice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino
in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

2.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1803 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
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039003 Ljubiteljska kultura

2.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: 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)
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00322 Sofinanciranje društev KS Brežice

2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju društev v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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5004 KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE

70.328 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

11.550 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin, Odlok o ustanovitvi skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško,
Radeče in Sevnica.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje krajevne skupnosti ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi, ki
povezujejo občino.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

11.550 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov
občin in zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti optimalno izvajanje tistih nalog, ki določene storitve približajo krajanom na eni strani, na drugi strani pa
omogočajo racionalno porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

11.550 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje KS ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi, ki povezujejo občino.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v tekočem letu. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.

00323 Sredstva za delovanje KS Cerklje

11.550 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Cerklje, ki zajemajo: stroške pisarniškega materiala,
telefona, stroške energije, vode in komunalnih storitev, nakupa pisarniške opreme (stol, računalnik) ter druge operativne stroške
in stroške tekočega vzdrževanja poslovnega prostora ter okolice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se navezuje na projekt št. OB009-13-0030 – Nakup opreme v KS Cerklje.
Planira se nabava pisarniškega stola in računalnika.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

33.741 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek KS, nanašajo pa se predvsem na izboljšanje prometne varnosti,
zagotavljanje varne poti v šolo, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

33.741 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje
propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje
škodljivih vplivov prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne
varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev, modernizacije, ureditve cest skozi naselja,
rekonstrukcije cest ter preplastitve cest.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji so redno vzdrževanje cest, zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa, realizacija sprejetega
proračuna, izboljšanje prometne varnosti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

33.741 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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
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- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem
izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje
prometa, omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj za planirano leto je redno vzdrževanje javnih poti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu in realizacija sprejetega proračuna.

00324 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerklje

33.741 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacija po neurjih, tekoče
vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

14 GOSPODARSTVO

1.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije
- Regionalni razvojni program regije Posavje
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1.500 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje
turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1.500 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih
društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih
vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti,
vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
- strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, mladino in turizem Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00325 Urejanje krajev KS Cerklje

1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena za urejanje zelenih površin po krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA
20.687 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne
programe:
- 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)

1603 Komunalna dejavnost

20.687 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1603 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
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so realizirane predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Kazalec doseganja letnih
ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
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- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

20.687 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic,
vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
- 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
- odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00327 Vzdrževanje pokopališča Cerklje

20.687 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Poraba izvirnih prihodkov krajevne skupnosti za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice. Sredstva so namenjena predvsem za
pokrivanje stro. elektrike, komunalnih storitev in stroškov rednega vzdrževanja pokopališča in MV ter za adaptacijo strehe MV.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-15-0058 Vzdrževanje pokopališča Cerklje.
Sredstva so namenjena adaptaciji MV.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.850 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino
in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o športu
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
- zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- nacionalni program za kulturo
- nacionalni program športa v RS
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve kulture, športa, nevladnih organizacij. Cilj je, da se občanom
zagotavlja dostopnost do kulturnih, športnih in vseh drugih programov s področja mladih in dela nevladnih organizacij. Gre tako za
ustrezno skrb za objekte, v katerih se izvajajo programi s tega področja, skrb za varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine, kakor
tudi za vsebinske programe, ki dvigajo kakovost življenja prebivalstva (duhovno in fizično). Cilj je, da občani programe bodisi
sprejemajo, bodisi v njihovem ustvarjanju aktivno sodelujejo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
naslednje glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti
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1803 Programi v kulturi

2.850 €
Opis glavnega programa
Področje porabe 18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
naslednje glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj ljubiteljske kulture v KS, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje
doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039003 Ljubiteljska kultura

2.850 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: 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)
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00328 Sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki

2.850 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju društev v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

172

5005 KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ

43.334 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

8.339 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

8.339 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov
občin in zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

8.339 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje ožjih delov občine ter njihovo sodelovanje z občinsko upravo ter sodelovanje z združenji, zvezami
in skupnostmi, ki povezujejo občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v letu tekočem letu.

00329 Sredstva za delovanje KS Čatež

8.339 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Čatež, ki zajemajo: stroške energije, vode in komunalnih
storitev, telefonskih storitev, tekočega vzdrževanja poslovnih in drugih objektov ter druge operativne stroške.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

30.745 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

30.745 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

30.745 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00330 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež

30.745 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacija po neurjih, tekoče
vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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14 GOSPODARSTVO

750 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

750 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje
turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

750 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih
društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih
vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti,
vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
- strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, mladino in turizem Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00332 Urejanje krajev KS Čatež

750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena za urejanje zelenih površin po krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

3.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne
programe:
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
- 1603 Komunalna dejavnost
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- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1603 Komunalna dejavnost

3.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1603 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
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic,
vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
- 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
- odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00333 Urejanje pokopališča in MV Čatež

3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka se porabi za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v KS Čatež ob Savi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na oceni prihodkov za pokopališko dejavnost za leto 2015 in predstavlja osnovo za porabo v letu 2016.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

500 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino
in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
naslednje glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti
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1803 Programi v kulturi

500 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1803 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
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039003 Ljubiteljska kultura

500 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: 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)
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00334 Sofinanciranje društev KS Čatež ob Savi

500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju društev v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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5006 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

105.579 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

28.755 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o financiranju občin, Odlok o financiranju Krajevnih skupnosti.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje lokalne skupnosti ,ožjih delov občine ter njihovo sodelovanje z občinsko upravo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

28.755 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 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 področju ožjih delov
lokalne skupnosti - krajevnih skupnosti. S prenosom dela sredstev na KS je potrebno zagotoviti optimalno izvajanje tistih nalog, ki
določene storitve približajo občanom na eni strani, na drugi strani pa omogočajo racionalno porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

28.755 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje ožjih delov občine ter njihovo sodelovanje z občinsko upravo ter sodelovanje z združenji, zvezami
in skupnostmi, ki povezujejo občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje KS v letu tekočem

00335 Sredstva za delovanje KS Dobova

28.755 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Dobova, ki zajemajo: stroške energije, vode in
komunalnih storitev, telefona in drugih tekočih stroškov. Na tej postavki pa je planirana tudi nabava opreme za prosvetni dom
Dobova in manjša vzdrževalna dela .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-14-0007 Vzdrževanje prosvetnega doma v KS Dobova in nabava nove opreme..
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

42.654 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

42.654 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

42.654 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
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- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje javnih poti
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00336 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova

42.654 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacija po neurjih, tekoče
letno vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016

14 GOSPODARSTVO

4.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije
- Regionalni razvojni program regije Posavje
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

4.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine
in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih
društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih
vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti,
vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
- strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, mladino in turizem Brežice
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00337 Urejanje krajev KS Dobova

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena za urejanje zelenih površin po krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na porabi v preteklih letih in je osnova za izračun porabe v letu 2016.

16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

25.270 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne
programe:
- 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)

1603 Komunalna dejavnost

25.270 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1603 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
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so realizirane predvidene naloge na področju dejavnosti - pokopališki dejavnosti KS Dobova.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

25.270 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic,
vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
- 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
- odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izvajanjem proračuna in ostalimi aktivnostmi zagotavljamo pogoje dejavnosti.

00338 Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

25.270 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Poraba izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice – postavka se porabi za tekoče
vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v KS Dobovi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke se vodi projekt Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Dobova št. NRP OPB009-14-0008.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na oceni prihodkov za pokopališko dejavnost za leto 2015 in predstavlja osnovo za porabo v letu 2016.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

4.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino
in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
naslednje glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1804 Podpora posebnim skupinam

4.900 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1804 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
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18049001 Programi veteranskih organizacij
- 18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
- 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim
- 18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

4.900 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov je naslednja:
- 18049004 Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00339 Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS Dobova

4.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Poraba te postavke, je namenjena vaškim skupnostim in društvom za hortikulturno urejanje kraja in različne prireditve .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na porabi v preteklih letih.
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5007 KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

47.909 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE4.050 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine
Brežice, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1314).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so vzdrževanje poslovnih prostorov in povečan obseg oddaje poslovnih prostorov v najem.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne
programe:
- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

4.050 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe 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
Dolgoročni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4.050 €
Opis podprograma
Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: stroške izvršb in drugih sodnih postopkov,
pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko
vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- stanovanjski zakon
- stvarnopravni zakonik
- obligacijski zakonik
- uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
- pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- odlok o določanju najemnin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi prostori je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov za zadovoljevanje
potrebe neprofitne družbene sfere, lokalne in regionalne uprave ter tudi podjetništva in obrti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov za zadovoljevanje potrebe neprofitne družbene sfere, lokalne in regionalne
uprave ter tudi podjetništva in obrti. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
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00340 Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko

4.050 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov in vzdrževanje poslovnega prostora ter okolice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

12.870 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje krajevne skupnosti ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi, ki
povezujejo občino.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

12.870 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov
občin in zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti optimalno izvajanje tistih nalog, ki določene storitve približajo krajanom na eni strani, na drugi strani pa
omogočajo racionalno porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

12.870 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje KS ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi, ki povezujejo občino.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v tekočem letu. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.

00341 Sredstva za delovanje KS Globoko

12.870 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Globoko, ki zajemajo stroške elektrike, ogrevanja,
telefona, vode, komunalnih storitev in izdatke za reprezentanco.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

28.989 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek KS, nanašajo pa se predvsem na izboljšanje prometne varnosti,
zagotavljanje varne poti v šolo, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

28.989 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje
propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje
škodljivih vplivov prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne
varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev, modernizacije, ureditve cest skozi naselja,
rekonstrukcije cest ter preplastitve cest.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji so redno vzdrževanje cest, zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa, realizacija sprejetega
proračuna, izboljšanje prometne varnosti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

28.989 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem
izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje
prometa, omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj za planirano leto je redno vzdrževanje javnih poti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu in realizacija sprejetega proračuna.

00342 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko

28.989 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacija po neurjih, tekoče
vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino
in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o športu
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
- zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- nacionalni program za kulturo
- nacionalni program športa v RS
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve kulture, športa, nevladnih organizacij. Cilj je, da se občanom
zagotavlja dostopnost do kulturnih, športnih in vseh drugih programov s področja mladih in dela nevladnih organizacij. Gre tako za
ustrezno skrb za objekte, v katerih se izvajajo programi s tega področja, skrb za varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine, kakor
tudi za vsebinske programe, ki dvigajo kakovost življenja prebivalstva (duhovno in fizično). Cilj je, da občani programe bodisi
sprejemajo, bodisi v njihovem ustvarjanju aktivno sodelujejo.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
naslednje glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

2.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1803 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 ljubiteljske kulture v KS, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje
doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039003 Ljubiteljska kultura

2.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: 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)
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00343 Sofinanciranje društev KS Globoko

2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju društev v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE500 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine
Brežice, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1314).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so vzdrževanje poslovnih prostorov in povečan obseg oddaje poslovnih prostorov v najem.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne
programe:
- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

500 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe 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
Dolgoročni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

500 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: 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 o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj izvedbe protokolarnih dogodkov je zagotavljanje kakovostnega predstavljanja občine ob različnih pomembnih
dogodkih same občine (proslave, svečani podpisi pogodb, sporazumov, dogovorov, pisem o nameri) ter njenih javnih zavodov,
društev, ipd..
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00344 Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem

500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstev so namenjena za prireditve v KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA

15.514 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje krajevne skupnosti ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi, ki
povezujejo občino.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

15.514 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov
občin in zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti optimalno izvajanje tistih nalog, ki določene storitve približajo krajanom na eni strani, na drugi strani pa
omogočajo racionalno porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

15.514 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje KS ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi, ki povezujejo občino.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v tekočem letu. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.

00346 Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

15.514 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Jesenice na Dolenjskem, ki zajemajo: stroške
pisarniškega materiala, stroške energije, vode in komunalnih storitev, stroške telefona, sofinanciranje društev ter tekočega
vzdrževanja okolice in poslovnih prostorov ter nakup računalniške opreme in večopravilne naprave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se navezuje na projekt št. OB009-15-0016 Nakup opreme za prostore KS Jesenice na Dol.
Planira se nakup računalniške opreme in večopravilne naprave.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

189

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

10.634 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek KS, nanašajo pa se predvsem na izboljšanje prometne varnosti,
zagotavljanje varne poti v šolo, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

10.634 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje
propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje
škodljivih vplivov prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne
varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev, modernizacije, ureditve cest skozi naselja,
rekonstrukcije cest ter preplastitve cest.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji so redno vzdrževanje cest, zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa, realizacija sprejetega
proračuna, izboljšanje prometne varnosti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

10.634 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 gospodarskih javnih službah
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- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem
izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje
prometa, omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj za planirano leto je redno vzdrževanje javnih poti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu in realizacija sprejetega proračuna.

00347 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice

10.634 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacija po neurjih, tekoče
vzdrževanje
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA
10.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne
programe:
- 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)

1603 Komunalna dejavnost

10.500 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1603 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.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so realizirane predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Kazalec doseganja letnih
ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

10.500 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic,
vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
- 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
- odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00348 Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.

10.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvirnih prihodki krajevne skupnosti so namenjeni za pokrivanje rednih stroškov pokopališča in mrliške vežice ter pokrivanje
stroškov podjemnih pogodb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.200 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino
in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o športu
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
- zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- nacionalni program za kulturo
- nacionalni program športa v RS
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve kulture, športa, nevladnih organizacij. Cilj je, da se občanom
zagotavlja dostopnost do kulturnih, športnih in vseh drugih programov s področja mladih in dela nevladnih organizacij. Gre tako za
ustrezno skrb za objekte, v katerih se izvajajo programi s tega področja, skrb za varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine, kakor
tudi za vsebinske programe, ki dvigajo kakovost življenja prebivalstva (duhovno in fizično). Cilj je, da občani programe bodisi
sprejemajo, bodisi v njihovem ustvarjanju aktivno sodelujejo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
naslednje glavne programe:
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- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

1.200 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1803 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 ljubiteljske kulture v KS, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje
doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039003 Ljubiteljska kultura

1.200 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: 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)
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00349 Sofinanciranje društev KS Jesenice/Dol.

1.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju društev v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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5009 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

60.726 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE6.874 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine
Brežice, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so vzdrževanje poslovnih prostorov in povečan obseg oddaje poslovnih prostorov v najem.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne
programe:
- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

6.874 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe 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
Dolgoročni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

6.874 €
Opis podprograma
Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: stroške izvršb in drugih sodnih postopkov,
pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko
vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- stanovanjski zakon
- stvarnopravni zakonik
- obligacijski zakonik
- uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
- pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- odlok o določanju najemnin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi prostori je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov za zadovoljevanje
potrebe neprofitne družbene sfere, lokalne in regionalne uprave ter tudi podjetništva in obrti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov za zadovoljevanje potrebe neprofitne družbene sfere, lokalne in regionalne
uprave ter tudi podjetništva in obrti. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
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00350 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

6.874 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje poslovne stavbe, zgradbe stare šole ter razglednega stolpa v Jovsih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

10.518 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje krajevne skupnosti ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi, ki
povezujejo občino.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

10.518 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov
občin in zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti optimalno izvajanje tistih nalog, ki določene storitve približajo krajanom na eni strani, na drugi strani pa
omogočajo racionalno porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

10.518 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje KS ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi, ki povezujejo občino.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v tekočem letu. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.

00351 Sredstva za delovanje KS Kapele

10.518 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Kapele, ki zajemajo: stroške pisarniškega materiala,
stroške energije, vode in komunalnih storitev ter druge operativne stroške.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

38.334 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek KS, nanašajo pa se predvsem na izboljšanje prometne varnosti,
zagotavljanje varne poti v šolo, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

38.334 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje
propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje
škodljivih vplivov prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne
varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev, modernizacije, ureditve cest skozi naselja,
rekonstrukcije cest ter preplastitve cest.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji so redno vzdrževanje cest, zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa, realizacija sprejetega
proračuna, izboljšanje prometne varnosti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

38.334 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem
izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje
prometa, omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji za planirano leto so redno vzdrževanje javnih poti
Kazalci doseganja letnih ciljev bo obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu in realizacija sprejetega proračuna.

00352 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele

38.334 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacija po neurjih, tekoče
vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

5.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne
programe:
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
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- 1603 Komunalna dejavnost
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1603 Komunalna dejavnost

5.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1603 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
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so realizirane predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Kazalec doseganja letnih
ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic,
vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
- 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
- odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00353 Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele

5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvirni prihodki krajevne skupnosti so namenjeni za pokrivanje rednih stroškov pokopališča in mrliške vežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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5010 KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

15.480 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.284 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin, Odlok o ustanovitvi skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško,
Radeče in Sevnica.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje krajevne skupnosti ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi, ki
povezujejo občino.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

2.284 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov
občin in zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti optimalno izvajanje tistih nalog, ki določene storitve približajo krajanom na eni strani, na drugi strani pa
omogočajo racionalno porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

2.284 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje krajevne skupnosti ter sodelovanje z občinsko upravo ter sodelovanje z društvi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v tekočem letu. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.

00354 Sredstva za delovanje KS Križe

2.284 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Križe, ki zajemajo: stroške energije, vode in komunalnih
storitev, telefona ter zavarovalnih premij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13.197 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek KS, nanašajo pa se predvsem na izboljšanje prometne varnosti,
zagotavljanje varne poti v šolo, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

13.197 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje
propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje
škodljivih vplivov prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne
varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev, modernizacije, ureditve cest skozi naselja,
rekonstrukcije cest ter preplastitve cest.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji so redno vzdrževanje cest, zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa, realizacija sprejetega
proračuna, izboljšanje prometne varnosti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13.197 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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
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- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem
izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje
prometa, omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj za planirano leto je redno vzdrževanje javnih poti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu in realizacija sprejetega proračuna.

00355 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe

13.197 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacija po neurjih, tekoče
vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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5011 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

29.956 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE7.709 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine
Brežice, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so vzdrževanje poslovnih prostorov in povečan obseg oddaje poslovnih prostorov v najem.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne
programe:
- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

7.709 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe 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
Dolgoročni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

7.709 €
Opis podprograma
Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: stroške izvršb in drugih sodnih postopkov,
pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko
vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- stanovanjski zakon
- stvarnopravni zakonik
- obligacijski zakonik
- uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
- pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- odlok o določanju najemnin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi prostori je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov za zadovoljevanje
potrebe neprofitne družbene sfere, lokalne in regionalne uprave ter tudi podjetništva in obrti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
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00357 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas

7.709 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in za nabavo opreme ter vlaganja v poslovne prostore.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se navezuje na projekt št. OB009-13-0013 - Vzdrževanje poslov. prostorov v KS Krška vas.
Sredstva so namenjena nabavi potrebne opreme za poslovne prostore.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.966 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje krajevne skupnosti ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi, ki
povezujejo občino.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

2.966 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov
občin in zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti optimalno izvajanje tistih nalog, ki določene storitve približajo krajanom na eni strani, na drugi strani pa
omogočajo racionalno porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

2.966 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje KS ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi, ki povezujejo občino.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v tekočem letu. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.

00358 Sredstva za delovanje KS Krška vas

2.966 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Krška vas, ki zajemajo: stroške pisarniškega materiala,
stroške energije, vode in komunalnih storitev ter stroške po podjemnih pogodbah.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

8.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek KS, nanašajo pa se predvsem na izboljšanje prometne varnosti,
zagotavljanje varne poti v šolo, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

8.700 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje
propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje
škodljivih vplivov prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne
varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev, modernizacije, ureditve cest skozi naselja,
rekonstrukcije cest ter preplastitve cest.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji so redno vzdrževanje cest, zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa, realizacija sprejetega
proračuna, izboljšanje prometne varnosti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8.700 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem
izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje
prometa, omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj za planirano leto je redno vzdrževanje javnih poti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu in realizacija sprejetega proračuna.

00359 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas

8.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacija po neurjih, tekoče
vzdrževanje
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

14 GOSPODARSTVO

5.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije
- Regionalni razvojni program regije Posavje
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Razvoj malih in srednje velikih podjetij, izgradnja poslovno-industrijskih con. Ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva in turizma.
Cilj je povečanje prenočitvenih kapacitet in s tem št. nočitev ter povečanje obiska turistov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

5.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje
turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje
vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Za oblikovanje dobre turistične
ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma.
S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečanje št. nočitev in št. turistov, povečanje št. turističnih ponudnikov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

5.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih
društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih
vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti,
vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
- strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, mladino in turizem Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Postopno vlaganje v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov
javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so usmerjeni v sofinanciranje razvojnih aktivnosti na področju turizma, posredovanje turističnih informacij, v označevanje
turistično zanimivih točk, v izvajanje strategije razvoja turizma na našem območju, sofinanciranje programov turističnih organizacij
na našem in regijskem območju.

00360 Urejanje krajev KS Krška vas

5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena za urejanje zelenih površin po krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA
5.080 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne
programe:
- 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)

1603 Komunalna dejavnost

5.080 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1603 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
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so realizirane predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Kazalec doseganja letnih
ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.080 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic,
vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
- 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
- odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev dejavnosti javne službe.
Z izvajanjem proračuna in ostalimi aktivnostmi zagotavljamo pogoje dejavnosti javne službe.

00361 Vzdrževanje pokopališča Krška vas

5.080 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Poraba izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino
in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o športu
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
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- zakon o knjižničarstvu
- zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
- zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- nacionalni program za kulturo
- nacionalni program športa v RS
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve kulture, športa, nevladnih organizacij. Cilj je, da se občanom
zagotavlja dostopnost do kulturnih, športnih in vseh drugih programov s področja mladih in dela nevladnih organizacij. Gre tako za
ustrezno skrb za objekte, v katerih se izvajajo programi s tega področja, skrb za varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine, kakor
tudi za vsebinske programe, ki dvigajo kakovost življenja prebivalstva (duhovno in fizično). Cilj je, da občani programe bodisi
sprejemajo, bodisi v njihovem ustvarjanju aktivno sodelujejo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
naslednje glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

500 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1803 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 ljubiteljske kulture v KS, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje
doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039003 Ljubiteljska kultura

500 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: 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)
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostoru, tako pri profesionalnih kot pri ljubiteljskih izvajalcih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

00362 Sofinanciranje društev KS Krška vas

500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju društev v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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5012 KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

18.680 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE1.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine
Brežice, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so:
- zaposlovati čim boj strokoven kader
- smotrno zaposlovanje
- večje število zasedenih poslovnih prostorov glede na preteklo leto
- vzdrževanje poslovnih prostorov v solidnem stanju
- povečan obseg oddaje poslovnih prostorov v najem
- povečane aktivnosti glede dostopnosti invalidnim osebam v poslovne prostore občinske uprave
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne
programe:
- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe 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
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog
ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog ter
razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1.000 €
Opis podprograma
Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: stroške izvršb in drugih sodnih postopkov,
pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko
vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- stanovanjski zakon
- stvarnopravni zakonik
- obligacijski zakonik
- uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
- pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- odlok o določanju najemnin
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi prostori Občine Brežice je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov za
zadovoljevanje potrebe neprofitne družbene sfere in politike, lokalne in regionalne uprave, državnih institucij ter tudi podjetništva
in obrti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je vzdrževati poslovne prostore krajevne skupnosti v primernem stanju za potrebe delovanja KS.

00363 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva, ki jih bo KS Mrzlava vas namenila za vzdrževanje svojih poslovnih prostorov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-15-0021.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic porabe temelji na osnovi ocene predvidenih stroškov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje lokalne skupnosti ,ožjih delov občine ter njihovo sodelovanje z občinsko upravo, sodelovanje z
združenji, zvezami in skupnostmi, ki povezujejo občine ter učinkovito delovanje skupnega prekrškovnega organa.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

2.500 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 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 področju ožjih delov
lokalne skupnosti - krajevnih skupnosti. S prenosom dela sredstev na KS je potrebno zagotoviti optimalno izvajanje tistih nalog, ki
določene storitve približajo občanom na eni strani, na drugi strani pa omogočajo racionalno porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

2.500 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje ožjih delov občine ter njihovo sodelovanje z občinsko upravo ter sodelovanje z združenji, zvezami
in skupnostmi, ki povezujejo občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v letu tekočem letu.

00364 Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

2.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Mrzlava vas, ki zajemajo: stroške pisarniškega materiala,
stroške energije, vode in komunalnih storitev ter druge operativne stroške.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

14.280 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:
• povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja,
• izboljšanje prometne varnosti,
• zagotavljanje primerne pretočnosti,
• zagotavljanje varne poti v šolo,
• omogočanje mobilnosti prebivalstva,
• zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
• izboljšanje energijske učinkovitosti prometa.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

14.280 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
-Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti preprečevanje
propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje
škodljivih vplivov prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
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- izboljšanje voznih pogojev.
- novogradnje cest,
- novogradnje objektov,
- izgradnje nadomestnih objektov,
- sanacije objektov,
- rekonstrukcije objektov,
- modernizacije,
- izgradnja obvoznice,
- izgradnje kolesarskih poti,
- ureditve cest skozi naselje,
- rekonstrukcije cest,
- preplastitve cest ,
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi
standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- realizacija sprejetega proračuna,
- prihranek stroškov uporabnikov,
- izboljšanje prometne varnosti
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

14.280 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem
izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Dolgoročni cilji podprograma so:
- učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa,
- učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po
drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo na celotnem
območju občine z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih območij,
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Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih kategorijah cest),
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih vzdrževalnih območjih),
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih vzdrževalnih delih),
- produktivnost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev,
- učinkovitost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji za planirano leto so:
- redno vzdrževanje javnih poti

00365 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas

14.280 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacijo po neurjih, ter
delno na investicijsko vzdrževanje in izboljšave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se navezuje na projekt št. OB009-13-0031 – Modernizacija JP v izvedi KS Mrzlava vas.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

14 GOSPODARSTVO

500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije
- Regionalni razvojni program regije Posavje
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Razvoj malih in srednje velikih podjetij, izgradnja poslovno-industrijskih con. Ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva in turizma.
Cilj je povečanje prenočitvenih kapacitet in s tem št. nočitev ter povečanje obiska turistov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

500 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje
turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje
vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Za oblikovanje dobre turistične
ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma.
S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

500 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih
društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih
vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti,
vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
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- strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, mladino in turizem Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Postopno vlaganje v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov
javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so usmerjeni v sofinanciranje razvojnih aktivnosti na področju turizma, posredovanje turističnih informacij, v označevanje
turistično zanimivih točk, v izvajanje strategije razvoja turizma na našem območju, sofinanciranje programov turističnih organizacij
na našem in regijskem območju.

00366 Urejanje krajev KS Mrzlava vas

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena za urejanje zelenih površin in krajev po krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

400 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino
in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o športu
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
- zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- nacionalni program za kulturo
- nacionalni program športa v RS
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve kulture, športa, nevladnih organizacij in področja mladih v
področni zakonodaji in opredelitvah v nacionalnih strategijah. Cilj je, da se občanom zagotavlja dostopnost do kulturnih, športnih
in vseh drugih programov s področja mladih in dela nevladnih organizacij. Gre tako za ustrezno skrb za objekte, v katerih se
izvajajo programi s tega področja, skrb za varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine, kakor tudi za vsebinske programe, ki
dvigajo kakovost življenja prebivalstva (duhovno in fizično). Cilj je, da občani programe bodisi sprejemajo, bodisi v njihovem
ustvarjanju aktivno sodelujejo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
naslednje glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

400 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1803 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.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18039003 Ljubiteljska kultura
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18039003 Ljubiteljska kultura

400 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: 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)
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostoru, tako pri profesionalnih kot pri ljubiteljskih izvajalcih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

00367 Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas

400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju društev v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016
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5013 KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

9.194 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

7.928 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje krajevne skupnosti ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi, ki
povezujejo občino.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

7.928 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov
občin in zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti optimalno izvajanje tistih nalog, ki določene storitve približajo krajanom na eni strani, na drugi strani pa
omogočajo racionalno porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

7.928 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje KS ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi, ki povezujejo občino.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v tekočem letu. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.

00368 Sredstva za delovanje KS Pečice

7.928 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Pečice, ki zajemajo: stroške energije, vode in komunalnih
storitev, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter za nakup kuhinje z aparati.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-14-0009 Nabava opreme za KS Pečice.
Planira se nabava pohištva in aparatov za kuhinjo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.266 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek KS, nanašajo pa se predvsem na izboljšanje prometne varnosti,
zagotavljanje varne poti v šolo, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.266 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje
propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje
škodljivih vplivov prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne
varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev, modernizacije, ureditve cest skozi naselja,
rekonstrukcije cest ter preplastitve cest.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji so redno vzdrževanje cest, zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa, realizacija sprejetega
proračuna, izboljšanje prometne varnosti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.266 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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
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- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem
izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje
prometa, omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj za planirano leto je redno vzdrževanje javnih poti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu in realizacija sprejetega proračuna.

00369 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice

1.266 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacija po neurjih, tekoče
vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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5014 KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

75.288 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
11.200 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine
Brežice, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so:
- večje število zasedenih poslovnih prostorov glede na preteklo leto
- vzdrževanje poslovnih prostorov v solidnem stanju
- povečan obseg oddaje poslovnih prostorov v najem
- povečane aktivnosti glede dostopnosti invalidnim osebam v poslovne prostore občinske uprave
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne
programe:
- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

11.200 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe 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
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog
ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog ter
razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

11.200 €
Opis podprograma
Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: stroške izvršb in drugih sodnih postopkov,
pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko
vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- stanovanjski zakon
- stvarnopravni zakonik
- obligacijski zakonik
- uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
- pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- odlok o določanju najemnin
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi prostori Občine Brežice je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov za
zadovoljevanje potrebe neprofitne družbene sfere in politike, lokalne in regionalne uprave, državnih institucij ter tudi podjetništva
in obrti. Kazalci merjenja uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev bo uspešnost reševanja vlog za dodelitev primernih prostorov v
najem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je vzdrževati poslovne prostore krajevne skupnosti v primernem stanju za potrebe delovanja KS.

00370 Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

11.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva, ki jih bo KS Pišece namenila za tekoče in investicijsko vzdrževanje Večnamenskega doma
Pišece.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se delno navezuje na projekt št .OB009-13-0014 - Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na osnovi ocene predvidenih stroškov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

15.230 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin,.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje lokalne skupnosti, ožjih delov občine ter njihovo sodelovanje z občinsko upravo, sodelovanje z
združenji, zvezami in skupnostmi, ki povezujejo občine ter učinkovito delovanje skupnega prekrškovnega organa.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

15.230 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 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 področju ožjih delov
lokalne skupnosti - krajevnih skupnosti. S prenosom dela sredstev na KS je potrebno zagotoviti optimalno izvajanje tistih nalog, ki
določene storitve približajo občanom na eni strani, na drugi strani pa omogočajo racionalno porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

15.230 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje ožjih delov občine ter njihovo sodelovanje z občinsko upravo ter sodelovanje z združenji, zvezami
in skupnostmi, ki povezujejo občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v letu tekočem letu.

00371 Sredstva za delovanje KS Pišece

15.230 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje tekočih stroškov delovanja KS Pišece, ki zajemajo: stroške energije, vode,
komunalnih storitev, drugih operativnih odhodkov ter nakup opreme v poslovnih prostorih .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se delno navezuje na projekt št. OB009-13-0016 - Nakup opreme v poslov. prostorih KS Pišece.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

30.858 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:
• povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja,
• izboljšanje prometne varnosti,
• zagotavljanje primerne pretočnosti,
• zagotavljanje varne poti v šolo,
• omogočanje mobilnosti prebivalstva,
• zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
• izboljšanje energijske učinkovitosti prometa.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

30.858 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
-Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti preprečevanje
propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje
škodljivih vplivov prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
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- izboljšanje voznih pogojev.
- novogradnje cest,
- novogradnje objektov,
- izgradnje nadomestnih objektov,
- sanacije objektov,
- rekonstrukcije objektov,
- modernizacije,
- izgradnja obvoznice,
- izgradnje kolesarskih poti,
- ureditve cest skozi naselje,
- rekonstrukcije cest,
- preplastitve cest ,
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi
standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- realizacija sprejetega proračuna,
- prihranek stroškov uporabnikov,
- izboljšanje prometne varnosti
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

30.858 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem
izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Dolgoročni cilji podprograma so:
- učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa,
- učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po
drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo na celotnem
območju občine z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih območij,
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Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih kategorijah cest),
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih vzdrževalnih območjih),
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih vzdrževalnih delih),
- produktivnost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev,
- učinkovitost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji za planirano leto so:
- redno vzdrževanje javnih poti
Kazalci doseganja letnih izvedbenih cilje so:
- obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu,

00372 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece

30.858 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacija po neurjih, tekoče
in investicijsko vzdrževanje cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se delno navezuje na projekt št. OB009-16-0003 - Modernizacija cest v izvedbi KS Pišece.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
14 GOSPODARSTVO
1.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije
- Regionalni razvojni program regije Posavje
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Razvoj malih in srednje velikih podjetij, izgradnja poslovno-industrijskih con. Ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva in turizma.
Cilj je povečanje prenočitvenih kapacitet in s tem št. nočitev ter povečanje obiska turistov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje
turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje
vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Za oblikovanje dobre turistične
ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma.
S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečanje št. nočitev in št. turistov, povečanje št. turističnih ponudnikov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih
društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih
vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti,
vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
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Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
- strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, mladino in turizem Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Postopno vlaganje v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov
javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so usmerjeni v sofinanciranje razvojnih aktivnosti na področju turizma, posredovanje turističnih informacij, v označevanje
turistično zanimivih točk, v izvajanje strategije razvoja turizma na našem območju, sofinanciranje programov turističnih organizacij
na našem in regijskem območju.

00373 Urejanje krajev KS Pišece

1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena za urejanje krajev po krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

14.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne
programe:
- 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)

1603 Komunalna dejavnost

14.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1603 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
Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so realizirane predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

224

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

14.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic,
vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
- 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
- odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev dejavnosti javne službe.
Z izvajanjem proračuna in ostalimi aktivnostmi zagotavljamo pogoje dejavnosti javne službe.

00374 Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

14.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Poraba izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se delno navezuje na projekt št. OB009-13-0017 - Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

3.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino
in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o športu
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
- zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- nacionalni program za kulturo
- nacionalni program športa v RS
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve kulture, športa, nevladnih organizacij in področja mladih v
področni zakonodaji in opredelitvah v nacionalnih strategijah. Cilj je, da se občanom zagotavlja dostopnost do kulturnih, športnih
in vseh drugih programov s področja mladih in dela nevladnih organizacij. Gre tako za ustrezno skrb za objekte, v katerih se
izvajajo programi s tega področja, skrb za varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine, kakor tudi za vsebinske programe, ki
dvigajo kakovost življenja prebivalstva (duhovno in fizično). Cilj je, da občani programe bodisi sprejemajo, bodisi v njihovem
ustvarjanju aktivno sodelujejo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
naslednje glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti
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1803 Programi v kulturi

3.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1803 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.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039003 Ljubiteljska kultura

3.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: 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)
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostoru, tako pri profesionalnih kot pri ljubiteljskih izvajalcih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

00375 Sofinanciranje društev KS Pišece

3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju društev v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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5015 KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

12.655 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE513 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine
Brežice, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1314).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so vzdrževanje poslovnih prostorov in povečan obseg oddaje poslovnih prostorov v najem.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne
programe:
- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

513 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe 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
Dolgoročni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

513 €
Opis podprograma
Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: stroške izvršb in drugih sodnih postopkov,
pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko
vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- stanovanjski zakon
- stvarnopravni zakonik
- obligacijski zakonik
- uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
- pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- odlok o določanju najemnin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi prostori je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov za zadovoljevanje
potrebe neprofitne družbene sfere, lokalne in regionalne uprave ter tudi podjetništva in obrti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
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00376 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice

513 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju poslovnih prostorov ter okolice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

6.185 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje krajevne skupnosti ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi, ki
povezujejo občino.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

6.185 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov
občin in zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti optimalno izvajanje tistih nalog, ki določene storitve približajo krajanom na eni strani, na drugi strani pa
omogočajo racionalno porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

6.185 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje KS ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi,ki povezujejo občino.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v tekočem letu. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.

00377 Sredstva za delovanje KS Skopice

6.185 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Skopice, ki zajemajo: stroške energije, vode in
komunalnih storitev, telefona ter druge operativne stroške.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se navezuje na projekt št. OB009-13-0019 – Nakup opreme v KS Skopice.
Planira se nabava nove kuhinje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

4.957 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek KS, nanašajo pa se predvsem na izboljšanje prometne varnosti,
zagotavljanje varne poti v šolo, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

4.957 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje
propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje
škodljivih vplivov prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne
varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev, modernizacije, ureditve cest skozi naselja,
rekonstrukcije cest ter preplastitve cest.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji so redno vzdrževanje cest, zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa, realizacija sprejetega
proračuna, izboljšanje prometne varnosti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4.957 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem
izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje
prometa, omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj za planirano leto je redno vzdrževanje javnih poti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu in realizacija sprejetega proračuna.

00378 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice

4.957 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacija po neurjih, tekoče
vzdrževanje
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

14 GOSPODARSTVO

1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije
- Regionalni razvojni program regije Posavje
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

230

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje
turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih
društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih
vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti,
vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
- strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, mladino in turizem Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00379 Urejanje krajev KS Skopice

1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za urejanje okolice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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5016 KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

39.083 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

13.446 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

13.446 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov
občin in zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

13.446 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje ožjih delov občine ter njihovo sodelovanje z občinsko upravo ter sodelovanje z združenji, zvezami
in skupnostmi, ki povezujejo občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v letu tekočem letu.

00380 Sredstva za delovanje KS Sromlje

13.446 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Sromlje, ki zajemajo: stroške pisarniškega materiala,
stroške energije, vode in komunalnih storitev, plačila storitev opravljenih po podjemnih pogodbah, stroške kuriv, telefona ter druge
operativne stroške.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

21.638 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

21.638 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

21.638 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00381 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje

21.638 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacija po neurjih, tekoče
vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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14 GOSPODARSTVO

600 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

600 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje
turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

600 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih
društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih
vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti,
vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
- strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, mladino in turizem Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00382 Urejanje krajev KS Sromlje

600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena za urejanje zelenih površin po krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA
2.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne
programe:
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
- 1603 Komunalna dejavnost
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- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1603 Komunalna dejavnost

2.600 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1603 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
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

2.600 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic,
vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
- 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
- odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00383 Vzdrževanje pokopališča Sromlje

2.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka se porabi za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v KS Sromlje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na oceni prihodkov za pokopališko dejavnost za leto 2015 in predstavlja osnovo za porabo v letu 2016.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino
in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
naslednje glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti
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1803 Programi v kulturi

800 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1803 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
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039003 Ljubiteljska kultura

800 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: 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)
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00384 Sofinanciranje društev KS Sromlje

800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju društev v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

39.160 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE2.500 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine
Brežice, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1314).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so vzdrževanje poslovnih prostorov in povečan obseg oddaje poslovnih prostorov v najem.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne
programe:
- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

2.500 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe 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
Dolgoročni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

2.500 €
Opis podprograma
Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: stroške izvršb in drugih sodnih postopkov,
pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko
vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- stanovanjski zakon
- stvarnopravni zakonik
- obligacijski zakonik
- uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
- pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- odlok o določanju najemnin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi prostori je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov za zadovoljevanje
potrebe neprofitne družbene sfere, lokalne in regionalne uprave ter tudi podjetništva in obrti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
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00385 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart

2.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju poslovnih prostorov v krajevni skupnosti in nabavi potrebnega pohištva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se navezuje na projekt št. OB009-13-0020 – Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart.
Planira se nabava kuhinje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

10.110 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

10.110 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov
občin in zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti optimalno izvajanje tistih nalog, ki določene storitve približajo krajanom na eni strani, na drugi strani pa
omogočajo racionalno porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

10.110 €
Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje KS ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi, ki povezujejo občino.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v tekočem letu. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.

00386 Sredstva za delovanje KS Šentlenart

10.110 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Šentlenart, ki zajemajo: stroške energije, vode in
komunalnih storitev, stroške reprezentance, telefona ter tekočega vzdrževanja okolice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

26.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek KS, nanašajo pa se predvsem na izboljšanje prometne varnosti,
zagotavljanje varne poti v šolo, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

26.550 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje
propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje
škodljivih vplivov prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne
varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev, modernizacije, ureditve cest skozi naselja,
rekonstrukcije cest ter preplastitve cest.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji so redno vzdrževanje cest, zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa, realizacija sprejetega
proračuna, izboljšanje prometne varnosti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

26.550 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem
izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje
prometa, omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj za planirano leto je redno vzdrževanje javnih poti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu in realizacija sprejetega proračuna.

00387 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart

26.550 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacija po neurjih, tekoče
vzdrževanje
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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5018 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

49.114 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

17.401 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje krajevne skupnosti ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi, ki
povezujejo občino.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

17.401 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov
občin in zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti optimalno izvajanje tistih nalog, ki določene storitve približajo krajanom na eni strani, na drugi strani pa
omogočajo racionalno porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

17.401 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje KS ter sodelovanje z občinsko upravo, društvi in krajevnimi skupnostmi,ki povezujejo občino.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v tekočem letu. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.

00388 Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

17.401 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Velika Dolina, ki zajemajo: stroške pisarniškega
materiala, stroške energije, vode in komunalnih storitev, telefona ter druge operativne stroške in za nakup računalnika in
računalniške opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-14-0006 Nakup opreme KS Velika Dolina
Planira se nabava računalnika in računalniške opreme.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

22.213 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek KS, nanašajo pa se predvsem na izboljšanje prometne varnosti,
zagotavljanje varne poti v šolo, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

22.213 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje
propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje
škodljivih vplivov prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne
varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev, modernizacije, ureditve cest skozi naselja,
rekonstrukcije cest ter preplastitve cest.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji so redno vzdrževanje cest, zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa, realizacija sprejetega
proračuna, izboljšanje prometne varnosti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

22.213 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem
izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje
prometa, omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj za planirano leto je redno vzdrževanje javnih poti.
Kazalec doseganja letnih ciljev bo obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu in realizacija sprejetega proračuna.

00389 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina

22.213 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacija po neurjih, tekoče
vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

8.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne
programe:
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
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- 1603 Komunalna dejavnost
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1603 Komunalna dejavnost

8.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1603 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
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so realizirane predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Kazalec doseganja letnih
ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

1.100 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
- 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
- pravilnik o oskrbi s pitno vodo
- statut občine Brežice
- odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00390 Vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V.Dolina

1.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Poraba izvirnih prihodkov za vzdrževanje vodovodov v lasti krajevnih skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6.900 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic,
vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
- 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
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- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00391 Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina

6.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Poraba izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.500 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino
in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o športu
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
- zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- nacionalni program za kulturo
- nacionalni program športa v RS
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
naslednje glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

1.500 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1803 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 ljubiteljske kulture v KS, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje
doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039003 Ljubiteljska kultura

1.500 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: 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.
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Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00392 Sofinanciranje društev KS Velika Dolina

1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju društev v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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5019 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE 1 9 . 6 8 3 €
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE100 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine
Brežice, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so:
- zaposlovati čim boj strokoven kader
- smotrno zaposlovanje
- večje število zasedenih poslovnih prostorov glede na preteklo leto
- vzdrževanje poslovnih prostorov v solidnem stanju
- povečan obseg oddaje poslovnih prostorov v najem
- povečane aktivnosti glede dostopnosti invalidnim osebam v poslovne prostore občinske uprave
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne
programe:
- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

100 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe 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
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog
ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog ter
razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

100 €
Opis podprograma
Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: stroške izvršb in drugih sodnih postopkov,
pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko
vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- stanovanjski zakon
- stvarnopravni zakonik
- obligacijski zakonik
- uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
- pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- odlok o določanju najemnin
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi prostori Občine Brežice je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov za
zadovoljevanje potrebe neprofitne družbene sfere in politike, lokalne in regionalne uprave, državnih institucij ter tudi podjetništva
in obrti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je vzdrževati poslovne prostore krajevne skupnosti v primernem stanju za potrebe delovanja KS.

00393 Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence

100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva, ki jih bo KS Velike Malence namenila za izgradnjo Doma krajanov KS Velike Malence.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se navezuje na projekt št. OB009-13-0032 – Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje lokalne skupnosti ,ožjih delov občine ter njihovo sodelovanje z občinsko upravo, sodelovanje z
združenji, zvezami in skupnostmi, ki povezujejo občine ter učinkovito delovanje skupnega prekrškovnega organa.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

4.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 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 področju ožjih delov
lokalne skupnosti - krajevnih skupnosti. S prenosom dela sredstev na KS je potrebno zagotoviti optimalno izvajanje tistih nalog, ki
določene storitve približajo občanom na eni strani, na drugi strani pa omogočajo racionalno porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

4.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje ožjih delov občine ter njihovo sodelovanje z občinsko upravo ter sodelovanje z združenji, zvezami
in skupnostmi, ki povezujejo občine.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v letu tekočem letu.

00394 Sredstva za delovanje KS Velike Malence

4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Velike Malence, ki zajemajo: stroške pisarniškega
materiala, stroške energije, vode in komunalnih storitev ter druge operativne stroške.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

12.883 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:
• povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja,
• izboljšanje prometne varnosti,
• zagotavljanje primerne pretočnosti,
• zagotavljanje varne poti v šolo,
• omogočanje mobilnosti prebivalstva,
• zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
• izboljšanje energijske učinkovitosti prometa.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

12.883 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
-Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti preprečevanje
propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje
škodljivih vplivov prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.
- novogradnje cest,
- novogradnje objektov,
- izgradnje nadomestnih objektov,
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- sanacije objektov,
- rekonstrukcije objektov,
- modernizacije,
- izgradnja obvoznice,
- izgradnje kolesarskih poti,
- ureditve cest skozi naselje,
- rekonstrukcije cest,
- preplastitve cest ,
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi
standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- realizacija sprejetega proračuna,
- prihranek stroškov uporabnikov,
- izboljšanje prometne varnosti
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8.883 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem
izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Dolgoročni cilji podprograma so:
- učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa,
- učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po
drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo na celotnem
območju občine z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih območij,
Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih kategorijah cest),
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih vzdrževalnih območjih),
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih vzdrževalnih delih),
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- produktivnost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev,
- učinkovitost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji za planirano leto so:
- redno vzdrževanje javnih poti
Kazalci doseganja letnih izvedbenih cilje so:
- obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu,
-

00395 Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence

8.883 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacija po neurjih, tekoče
vzdrževanje cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se navezuje na projekt OB 009-16-0004 Modernizacija cest v izvedbi KS Velike Malence.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih
cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o javnih cestah
- zakon o prostorskem načrtovanju
- zakon o graditvi objektov
- zakon o javnih cestah
- zakon o javnih naročilih
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- novogradnje ceste,
- novogradnje objektov
- izgradnja nadomestnega objekta
- sanacije objektov
- rekonstrukcije objektov:
- modernizacije
- izgradnja obvoznice
- izgradnja kolesarskih poti: gradnja
- ureditve cest skozi naselje
- rekonstrukcije cest
- preplastitve cest in obnove cest
- ureditve zemljiškoknjižnega stanja za objekte komunalne infrastrukture
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji za planirano leto so naslednji:
- novogradnje ceste,
- novogradnje objektov,
- izgradnja nadomestnega objekta,
- sanacije objektov,
- rekonstrukcije objektov:
- modernizacije,
- izgradnja obvoznice,
- izgradnja kolesarskih poti: gradnja,
- ureditve cest skozi naselje,
- rekonstrukcije cest,
- preplastitve cest in obnove cest,
- ureditve zemljiškoknjižnega stanja za objekte komunalne infrastrukture.
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Kazalci doseganja izvedbenih ciljev so naslednji:
- realizacija sprejetega proračuna,
- fizični učinki podprograma,
- rezultati podprograma: prihranek stroškov uporabnikov, izboljšanje prometne varnosti,
- odprava "črnih" mest v prometu.

00396 Izgradnja pločnika Tomič-Horvatič ob cesti R-419 KS Velike Malence

4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka Izgradnja pločnika Tomič-Horvatič ob cesti R-419 KS Velike Malence je namenjena za izdelavo idejne zasnove projekta,
ki je potreben za predstavitev projekta in zbiranje sredstev.
Na podlagi idejne zasnove se planira izdelava gradbenega dovoljenja in izvedba.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se navezuje na projekt OB 009-15-0023 Izgradnja pločnika Tomič-Horvatič ob cesti R-419 KS Velike
Malence.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14 GOSPODARSTVO

2.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije
- Regionalni razvojni program regije Posavje
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Razvoj malih in srednje velikih podjetij, izgradnja poslovno-industrijskih con. Ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva in turizma.
Cilj je povečanje prenočitvenih kapacitet in s tem št. nočitev ter povečanje obiska turistov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

2.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje
turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje
vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Za oblikovanje dobre turistične
ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma.
S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečanje št. nočitev in št. turistov, povečanje št. turističnih ponudnikov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

2.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih
društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih
vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti,
vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
- strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, mladino in turizem Brežice
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Postopno vlaganje v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov
javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so usmerjeni v sofinanciranje razvojnih aktivnosti na področju turizma, posredovanje turističnih informacij, v označevanje
turistično zanimivih točk, v izvajanje strategije razvoja turizma na našem območju, sofinanciranje programov turističnih organizacij
na našem in regijskem območju.

00397 Urejanje krajev KS Velike Malence

2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena za urejanje krajev v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

700 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino
in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o športu
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
- zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- nacionalni program za kulturo
- nacionalni program športa v RS
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve kulture, športa, nevladnih organizacij in področja mladih v
področni zakonodaji in opredelitvah v nacionalnih strategijah. Cilj je, da se občanom zagotavlja dostopnost do kulturnih, športnih
in vseh drugih programov s področja mladih in dela nevladnih organizacij. Gre tako za ustrezno skrb za objekte, v katerih se
izvajajo programi s tega področja, skrb za varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine, kakor tudi za vsebinske programe, ki
dvigajo kakovost življenja prebivalstva (duhovno in fizično). Cilj je, da občani programe bodisi sprejemajo, bodisi v njihovem
ustvarjanju aktivno sodelujejo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
naslednje glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

700 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1803 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.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi
253

- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039003 Ljubiteljska kultura

700 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: 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)
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostoru, tako pri profesionalnih kot pri ljubiteljskih izvajalcih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

00398 Sofinanciranje društev KS Velike Malence

700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju društev v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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5020 KRAJEVNA
TRNJE

SKUPNOST

ZAKOT-BUKOŠEK28.097 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE2.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine
Brežice, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so vzdrževanje poslovnih prostorov in povečan obseg oddaje poslovnih prostorov v najem.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne
programe:
- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

2.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe 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
Dolgoročni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je razpolaganje in upravljanje s premoženjem. Kazalec doseganja letnih ciljev bo realizacija sprejetega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

2.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: 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 o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj izvedbe protokolarnih dogodkov je zagotavljanje kakovostnega predstavljanja občine ob različnih pomembnih
dogodkih same občine (proslave, svečani podpisi pogodb, sporazumov, dogovorov, pisem o nameri) ter njenih javnih zavodov,
društev, ipd..
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

00399 Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo namenjena obeležitvi krajevnega praznika v KS Zakot-Bukošek-Trnje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA

11.863 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o
financiranju občin.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti nemoteno delovanje lokalne skupnosti ,ožjih delov občine ter njihovo sodelovanje z občinsko upravo, sodelovanje z
združenji, zvezami in skupnostmi, ki povezujejo občine ter učinkovito delovanje skupnega prekrškovnega organa.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

11.863 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 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 področju ožjih delov
lokalne skupnosti - krajevnih skupnosti. S prenosom dela sredstev na KS je potrebno zagotoviti optimalno izvajanje tistih nalog, ki
določene storitve približajo občanom na eni strani, na drugi strani pa omogočajo racionalno porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 06029002 Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

11.863 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06029001 Delovanje ožjih delov občin je naslednja: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega
dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
- statut Občine Brežice
- odlok o financiranju KS s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje ožjih delov občine ter njihovo sodelovanje z občinsko upravo ter sodelovanje z združenji, zvezami
in skupnostmi, ki povezujejo občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje sveta KS v letu tekočem letu.

00400 Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje

11.863 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Zakot - Bukošek - Trnje, ki zajemajo: stroške pisarniškega
materiala, stroške energije, vode in komunalnih storitev ter druge operativne stroške.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

12.134 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:
• povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja,
• izboljšanje prometne varnosti,
• zagotavljanje primerne pretočnosti,
• zagotavljanje varne poti v šolo,
• omogočanje mobilnosti prebivalstva,
• zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
• izboljšanje energijske učinkovitosti prometa.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

12.134 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
-Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti preprečevanje
propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje
škodljivih vplivov prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.
- novogradnje cest,
- novogradnje objektov,
- izgradnje nadomestnih objektov,
- sanacije objektov,
- rekonstrukcije objektov,
- modernizacije,
- izgradnja obvoznice,
- izgradnje kolesarskih poti,
- ureditve cest skozi naselje,
- rekonstrukcije cest,
- preplastitve cest ,
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi
standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:
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- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- realizacija sprejetega proračuna,
- prihranek stroškov uporabnikov,
- izboljšanje prometne varnosti
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

12.134 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 gospodarskih javnih službah
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o varstvu okolja
- zakon o prostorskem načrtu
- zakon o graditvi objektov
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- statut občine Brežice
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem
izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Dolgoročni cilji podprograma so:
- učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa,
- učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po
drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo na celotnem
območju občine z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih območij,
Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih kategorijah cest),
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih vzdrževalnih območjih),
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih vzdrževalnih delih),
- produktivnost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev,
- učinkovitost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji za planirano leto so:
- redno vzdrževanje javnih poti
Kazalci doseganja letnih izvedbenih cilje so:
- obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu,

00401 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje

12.134 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, sanacija po neurjih ter
tekoče in investicijsko vzdrževanje javnih poti.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se delno navezuje na projekt št. OB009-13-0023 - Modernizacija cest v izvedbi KS Zakot-Bukošek-Trnje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.

16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

1.600 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne
programe:
- 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)

1603 Komunalna dejavnost

1.600 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1603 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
Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so realizirane predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039003 Objekti za rekreacijo

1.600 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039003 objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
- 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
- odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Urejenost zelenih površin v mestu Brežice in s tem prispevanje k boljšemu videzu celotne občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje zelenih površin skladno z razpoložljivimi sredstvi.
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00402 Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-Bukošek -Trnje

1.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V naselju Trnje na otroškem igrišču KS planira ureditev Eko urbanega vrta (podobni projekt v Mariboru v okviru Evropske
prestolnice kulture 2012). V okviru tega projekta se bo nabavila primerna oprema .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-14-0011 Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-Bukošek-Trnje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
500 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino
in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- zakon o športu
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
- zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- nacionalni program za kulturo
- nacionalni program športa v RS
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve kulture, športa, nevladnih organizacij in področja mladih v
področni zakonodaji in opredelitvah v nacionalnih strategijah. Cilj je, da se občanom zagotavlja dostopnost do kulturnih, športnih
in vseh drugih programov s področja mladih in dela nevladnih organizacij. Gre tako za ustrezno skrb za objekte, v katerih se
izvajajo programi s tega področja, skrb za varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine, kakor tudi za vsebinske programe, ki
dvigajo kakovost življenja prebivalstva (duhovno in fizično). Cilj je, da občani programe bodisi sprejemajo, bodisi v njihovem
ustvarjanju aktivno sodelujejo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
naslednje glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

500 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1803 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.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039003 Ljubiteljska kultura

500 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: 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.
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Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostoru, tako pri profesionalnih kot pri ljubiteljskih izvajalcih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

00403 Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje

500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju društev v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu
2016.
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C. RAČUN FINANCIRANJA
4700 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
875.000 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

875.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje
občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje
uravnoteženega izvrševanja proračuna občine na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje za izvrševanje
občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Javni dolg je potrebno planirati v višini in za namene, določene v vsakoletnem veljavnem odloku o proračunu skladno z
amortizacijskimi načrti in omejitvami, ki jih določa Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih
zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin ter
drugimi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna Občine Brežice, s ciljem doseganja čim nižjih stroškov
servisiranja dolga.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:
- 2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

875.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 2201 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 programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vodenje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki bodo omogočale spremljanje zadolženosti občine in
oseb javnega prava na ravni Občine Brežice.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
875.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje:
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
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Brežice, servisiranje dolga, nastalega zaradi izpeljave investicijskih
projektov. Zaradi izvedbe teh projektov se je občina v preteklosti zadolževala z najemanjem kreditov. Obveznosti iz tega naslova
so vključene v navedeni podprogram. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh
obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Poplačilo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v planiranem letu v skladu s kreditnimi pogodbami.
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00296 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

875.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 je predvideno odplačilo glavnice v znesku 875.000,00 EUR naslednjim bankam: SKB Banki Ljubljana, Hypo Alpe Adria
Bank Ljubljana, UniCredit Bank Ljubljana ter NLB Banki.
Namen

Leto

Znesek kredita

Odplačilo glavnice

OŠ Brežice
Hypo-Alpe-Adria Bank

2009

1.165.000,00

122.800,00

Obnova mestnega jedra, ČN Globoko, Kanalizacija Dobova,
Mladinski hotel, Mladinsko krožišče
SKB Banka

2009

930.000,00

102.500,00

OŠ Brežice
Hypo-Alpe-Adria Bank

2010

1.300.000,00

143.300,00

Obnova Gradu, Večnamenska dvorana Brežice
UniCredit Bank

2011

2.000.000,00

207.000,00

Investicije po planu proračuna za leto 2012
NLB

2012

NLB SID 126.251,39
NLB EIB 873.748,61

12.600,00
86.800,00

Investicije po planu proračuna za leto 2013
NLB

2013

NLB EIB 1.000.000,00

100.000,00

Investicije po planu proračuna za leto 2014
SKB

2014

1.000.000,00

100.000,00

Skupaj

875.000,00

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na amortizacijskih načrtih po posameznih kreditnih pogodbah.
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
4100 KABINET ŽUPANA
OB009-10-0120 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

60.000 €

Namen in cilj
Ažurno zagotavljanje ustrezne računalniške opreme, ki vsebuje strojno in programsko opremo.
Stanje projekta
Evidentiranje zastarele opreme.

OB009-10-0123 Oprema in OS za CZ

9.000 €
Namen in cilj
V skladu s tretjim odstavkom 1. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, država, občine in druge samoupravne
lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem v državi.
V skladu z osmo alinejo drugega odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, je v občinski
pristojnosti določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč v občini.
V skladu s prvim odstavkom 33. člena Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice, občina
zagotavlja denarna sredstva za opravljanje svojih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami tako, kot za druge potrebe
javne porabe. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se financira s sredstvi iz občinskega proračuna in drugimi
sredstvi. Opremljanje Civilne zaščite občine Brežice poteka v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11), Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot,
služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08), Sklepom o določitvi kadrovske in materialne formacije enot, služb in
organov vodenja Civilne zaščite občine Brežice, št. 846-0003/2016, Letnim načrtom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
za leto 2016 ter ostalimi nenačrtovanimi potrebami.
Vsa nabava opreme se izvaja v skladu s predpisi o javnih naročilih.
Stanje projekta
Potreba po redni nabavi sredstev.

OB009-14-0005 Požarna taksa-inv. transfer Gasilski zvezi Brežice

62.000 €
Namen in cilj
V skladu z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom se iz proračuna Republike Slovenije zagotavljajo sredstva za sofinanciranje
delovanja in opremljanja gasilskih enot zagotavljajo iz sredstev požarne takse. Del teh sredstev, ki ne more biti manjši od 70%
ocenjenih letnih prihodkov požarne takse in ki ga določi Vlada, se nameni izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter
gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Občina Brežice na podlagi petega odstavka 7. člena Pogodbe o
opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice do konca leta 2018 št. P-0060-2015 z dne 06.03.2015, prejeta denarna sredstva
iz naslova požarne takse nakaže na transakcijski račun Gasilske zveze Brežice, ki jih v skladu s sprejetim finančnim planom
Gasilske zveze Brežice uporabi namensko za nabavo gasilske tehnike in opreme.
Stanje projekta
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4200 ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
OB009-10-0101 Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč

120.000 €
Namen in cilj
Sredstva namenjena za urejanje zemljiškoknjižnih stanj, pravno urejenost in nakupe zemljišč. Skladno s prostorsko politiko, se s
to postavko zagotavljajo sredstva za opremljanje stavbnih zemljišč, uveljavljanje predkupnih pravic, odkupe vezane na izgradnjo
posamezne infrastrukture in reševanje drugih premoženjsko pravnih zadev vezanih na nepremičnine. Naloge nakupa zemljišč se
izvajajo v skladu s sprejetim letnim planom nakupa zemljišč.
Stanje projekta
Tekoče izvajanje nalog.
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4300 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ
OB009-10-0084 Razvojni programi kmetij

100.000 €

Namen in cilj
Sredstva se bodo dodeljevala na osnovi novo sprejetega pravilnika za novo programsko obdobje 2014 - 2020.
Stanje projekta
Kmetijska gospodarstva imajo zastarelo kmetijsko mehanizacijo, ker se niso prilagodila tržnim razmeram.

OB009-10-0085 Investicijska oprema - podjetništvo

1.530 €

Namen in cilj
Postavka zajema opremo za izvajanje redne dejavnosti (računalniška oprema, različni pripomočki za predstavitev na sejmih..)
Stanje projekta
Oprema predvsem računalniška hitro zastari in je nekompatibilna z novimi programi , zato jo je potrebno menjati in posodabljati.

OB009-10-0086 Investicijska oprema - turizem

1.770 €
Namen in cilj
Zajema nabavo klimatske opreme v mestni hiši zaradi vzpostavljanja temperaturnih pogojev v vinoteki in pa tudi zaradi drugih
produktov, ki se prodajajo v Mestni hiši.
Stanje projekta
Temperaturne razmere v vinoteki Mestne hiše ne omogočajo normalnih pogojev za skladiščenje vina in drugih produktov, ki se
prodajajo.

OB009-10-0089 Sredstva za vzpodbujanje podjetništva

120.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za sofinanciranje investicij, odpiranja novih delovnih mest v majhnih in srednje velikih podjetij v Občini
Brežice, sodelovanje na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov, sofinanciranje najemnin v starem mestnem jedru in
sofinanciranje socialnega podjetništva. Sredstva se bodo dodeljevala preko javnega razpisa.
Stanje projekta
Zaradi gospodarske krize je izražena potreba po sofinanciranju odpiranja novih delovnih mest kakor tudi sofinanciranje investicij.
V preteklem letu se je začelo tudi sofinanciranje socialnega podjetništva kot nov način zaposlovanja in razvijanje podjetniških idej.

OB009-15-0001 Podjetniška subv.za nakup zemljišč v PC057

100.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa zemljišč v poslovno industrijskih conah in sicer za mikro, mala in srednje velika
podjetja do 40% vrednosti zemljišča brez ddv in za velika podjetja do 30% vrednosti zemljišča brez ddv.
Stanje projekta
Zaradi recesije se uvaja nov inštrument pomoči, s katerim se želi doseči prodajo komunalno opremljenih zemljišč v lasti Občine
Brežice.
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4400
ODDELEK
ZA
INVESTICIJE,OBČINSKO
PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA
OB009-10-0081 Večnamenski dom Skopice

22.000 €

Namen in cilj
Po izvedenih delih na objektu je potrebno urediti tudi parkirišče
Stanje projekta
Objekt je obnovljen. Ob objektu ni dovolj parkirišč.

OB009-10-0083 Invest. vzdrž. večnamen. objektov v občini Brežice

10.000 €

Namen in cilj
Z investicijskim vzdrževanjem se bo ohranila vrednost nepremičnin.
Stanje projekta
Določeni objekti so dotrajani in potrebni obnove.

OB009-10-0090 Investicijski vložki v poslovne prostore

2.000 €

Namen in cilj
Z investicijo se bo ohranila vrednost nepremičnine.
Stanje projekta
Potrebna so redna vzdrževalna dela poslovnih prostorov.

OB009-10-0094 Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

60.000 €

Namen in cilj
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave stanovanj v lasti občine.
Stanje projekta
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave se izvajajo v skladu s potrebami in proračunskimi zmožnostmi.

OB009-10-0104 OŠ Cerklje ob Krki

2.750.000 €

Namen in cilj
Na OŠ Cerklje je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje osnovnošolskega programa in predšolske vzgoje. Šola ne
razpolaga z ustreznimi prostori za jedilnico, knjižnico in športno vzgojo. Manjkajo ji tudi drugi prostori za izvajanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti, zato je šolo potrebno dograditi, obstoječi del rekonstruirati, najstarejši del šole pa tudi statično sanirati.
Stanje projekta
V letu 2016 je predviden pričetek izgradnje novega objekta.

OB009-10-0114 Nogometni stadion - sofinan. posod.obj.

45.000 €
Namen in cilj
Namen projekta je posodobitev celotnega kompleksa nogometnega stadiona vključno s travnatim nogometnim igriščem z izvedbo
namakalnega sistema, ki bo omogočal učinkovitejšo in kvalitetnejšo pripravo igrišča, s tem pa tudi boljše pogoje za trženje le-tega.
Z vlaganjem v objekt nogometni stadion, se izboljšujejo pogoji za delo domačih društev, omogoča širše trženje objekta, pri tem pa
se zmanjšujejo stroški obratovanja objekta. Del projekta je tudi odkup zemljišč, ki so v lasti Športne unije Slovenije.
Stanje projekta
V letu 2016 so sredstva namenjena dokončnemu pridobivanju projektne dokumentacije za celovito prenovo kompleksa ter prvemu
dele kupnine za zemljišča v lasti ŠUS.

OB009-10-0115 Grad Brežice - obnova

95.000 €
Namen in cilj
Grad Brežice je eden izmed najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine v Sloveniji. Cilj projekta je postopna sanacija in celovita
obnova gradu Brežice ter ohranitev kulturnega spomenika državnega pomena, zagotovitev primernih prostorskih pogojev za
izvajanje dejavnosti Posavskega muzeja Brežice in organizacijo raznovrstnih prireditev (razstave, poroke, sprejemi, koncerti ) s
tem pa tudi bogatitev turistične ponudbe v Posavju, ki se lahko primerja s tovrstno ponudbo v Evropi.
Stanje projekta
V letu 2016 bo urejena recepcija za sprejem obiskovalcev, sanitarije za obiskovalce ter vgrajeno dvigalo, ki ga muzej nujno
potrebuje, da svoje zbirke in druge dogodke približa tudi starejšim in invalidom.
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OB009-10-0122 Investicijsko vzdrževanje

12.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela na občinske stavbe ter s tem zagotavljanje urejenih delovnih razmer za zaposlene
kot tudi za občane.
Stanje projekta
Izražena potreba po rednih investicijsko vzdrževalnih delih.

OB009-10-0128 Mladinski kulturni center

100.000 €

Namen in cilj
Cilj projekta je zagotovitev infrastrukture za trajno in nemoteno izvajanje javnega interesa na področju dejavnosti za mlade v občini
Brežice. S posodobitvijo in energetsko sanacijo objekta Mladinski kulturni center (Gubčeva 10a), s katerim upravlja Zavod za
podjetništvo, turizem in mladino Brežice, se izboljšujejo pogoji za delo tako zavoda, kot drugih uporabnikov (npr. društev..),
omogoča širše trženje objekta, pri tem pa se zmanjšujejo stroški obratovanja objekta.
Stanje projekta
V letu 2016 so sredstva namenjena preureditev kotlovnice s prehodom na okolju prijaznejši vir energije (sedaj kurilno olje) zamenjava vira in sistema ogrevanja.

OB009-11-0014 Obnova doma krajanov Pečice

30.000 €

Namen in cilj
KS Pečice bo planirana sredstva namenila za investicijsko vzdrževalna dela na objektu.
Stanje projekta
Dom krajanov Pečice je potreben celovite obnove.

OB009-12-0003 Ureditev prostorov za KS Bukošek

15.000 €

Namen in cilj
Planirana sredstva se bodo namenila za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v prostorih KS ZBT.
Stanje projekta

OB009-13-0002 Obnova večnamenskega doma Jes./Dol.

85.000 €

Namen in cilj
V okviru razpoložljivih sredstev se načrtujejo investicijsko vzdrževalna dela na objektu.
Stanje projekta
Objekt krajevne skupnosti je v slabem stanju in je potrebno pristopiti k obnovi.

OB009-13-0028 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)

200.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena energetski sanaciji objekta, ki predvideva zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijo podstrešja, krovska
dela, ureditev kotlovnice, hidroizolacijo in toplotno izolacijo kleti in druga dela. V letu 2015 je bila urejena kotlarna in zunanja
ureditev. V 2016 se predvideva zamenjava stavbnega pohištva.
Stanje projekta
Objekt je energetsko izredno potraten in bi ga bilo primerno energetsko obnoviti.

OB009-15-0003 Vzdrževanje poslovnih prostorov

30.800 €

Namen in cilj
Gre za vzdrževanje in upravljanje poslovnih prostorov v lasti Občine Brežice. Zajema izvedbo manjših popravil in del na objektu
kot celoti ali prostorih, ki se nahajajo v objektu in se izvajajo glede na tekoče potrebe in razpoložljiva sredstva v proračunu občine.
Stanje projekta
Občina Brežice ima v lastni nekaj poslovnih objektov in poslovnih prostorov, ki jih je potrebno vzdrževati.

OB009-15-0006 Investicijsko vzdrževanje na objektih v Slovenski vasi 20.000 €
Namen in cilj
Občina je oddala v najem vse poslovne prostore v Slovenski vasi razen dveh stanovanjskih objektov, ki niso primerni za oddajo.
Sredstva na postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje teh objektov.
Stanje projekta
Občina Brežice je pridobila od MORSA nepremičnine v Slovenski vasi.
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OB009-15-0009 Vodni center Brežice

430.000 €

Namen in cilj
Vzpostaviti športno rekreacijsko območje državnega pomena.
Stanje projekta
Izdelana investicijska dokumentacija - DIIP.

OB009-15-0013 Ureditev zahodne fasade mesta Brežice

200.000 €

Namen in cilj
Vzpostavitev zaščite javne infrastrukture.
Stanje projekta
Pridobljene ponudbe za projekte.

OB009-15-0026 Obnova opreme zobozdravstvenih ambulant na OŠ

24.000 €

Namen in cilj
Cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje zobozdravstvenih storitev v šolskih ambulantah, kjer dejavnost izvaja
Zdravstveni dom Brežice in sicer predvsem z obnovo obstoječe opreme.
Stanje projekta
V letu 2016 je cilj projekta zagotovitev zamenjave vsaj enega zobozdravstvenega stola v šolski ambulanti na OŠ Artiče. V kolikor
bodo skupna sredstva z ZD Brežice zadostovala, pa tudi zamenjava zobozdravstvenega stola na OŠ Cerklje ob Krki - v kolikor bi
napredek investicije to dovoljeval. Nabavo bo izvedel ZD Brežice.

OB009-15-0027 OŠ Dobova-obnova objekta

50.000 €

Namen in cilj
Zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja z investicijsko-vzdrževalnimi deli, ki bodo vplivala tudi
na energetsko učinkovitost stavbe.
Stanje projekta
V letu 2016 so sredstva namenjena sanacije strehe na novejšem delu OŠ (neizvedeno v letu 2015).

OB009-15-0039 Vrbinske rekreacijske površine

50.000 €

Namen in cilj
Izvedejo se pripravljalna dela, ki zajemajo predhodne raziskave, geodetske storitve in cenitve zemljišč.
Stanje projekta
V skladu z napredovanjem del je predviden začetek odkupov zemljišč.

OB009-15-0040 Dom krajanov Kapele

17.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo in nujna vzdrževalna dela na objektu.
Stanje projekta
Objekt je v slabem stanju, potreben obnove in statične preverbe.

OB009-15-0041 Večnamenske zunanje površine v KS Velika Dolina

20.000 €

Namen in cilj
S sredstvi na postavki se bodo pričele urejati zunanje rekreativne površine na območju, kjer je stala stara šola, ki je bila zrušena
v letu 2015.
Stanje projekta
Objekt je v slabem stanju zato ga je potrebno porušiti.

OB009-15-0051 OŠ Globoko - zunanja igrišča

35.000 €
Namen in cilj
Namen projekta je ureditev oz. sanacija površin za atletiko in sicer: - tekaška steza 200 m s 60m ravninskim delom, - skok v daljino
z doskočno jamo, s čimer bodo zagotovljene dodatne urejene rekreativne površine za prebivalce Globokega in širše krajevne
skupnosti. Investicija bo bistveno izboljšala pogoje za rekreativno vadbo krajanov, omogočila nadgradnjo športnih programov za
mlade s strani društev, kot tudi delo v učnem procesu, predvsem pri športni vzgoji.
Stanje projekta
V letu 2016 se načrtuje izvedba sanacije atletske steze.
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OB009-15-0052 Mednarodni center - turizem

50.000 €
Namen in cilj
Cilj: Ustanovitev Mednarodnega centra za eksperimentalne raziskave v turizmu/International Center forExperimental Research in
Tourism (ICERT Namen: - Pridobivanje lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih partnerjev, sklepanje sporazumov o
sodelovanju, - Oblikovanje projektne skupine za pripravo smernic za izdelavo projektne dokumentacije (strategija, vizija, cilji,
projekcije, itd.) skupaj s predstavniki partnerjev in gospodarstva, - Izdelava projektne dokumentacije za ustanovitev centra Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo potrebnih prostorov centra, - Pridobivanje ustreznih kadrov (direktor,
raziskovalci, strokovno osebje), - Izdelava izhodiščnih vsebin za začetek delovanja temeljnih stebrov centra, - Ustanovitev centra,
- Zagon aktivnosti in promocija centra, - Izvedba projekta Nove tehnologije v turizmu. - Izgradnja potrebne infrastrukture - objekta
za delovanje centra na lokaciji bivšega Dijaškega doma Brežice.
Stanje projekta
V letu 2016 se predvideva pridobitev pričetek pridobivanja ustrezne projektne dokumentacije.

OB009-16-0001 Ureditev bivalnih enot in energetska sanacija objektov1.180.000 €
Namen in cilj
Namen in cilj investicije je brezplačna pridobitev lastništva na objektu bivši Dom upokojencev od ministrstva, nato pa z osnovnimi
vlaganji v objekt v objektu zagotovitev ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti:
- Varstveno delovnega centra Krško – Leskovec – enota Brežice,
- Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o.
- manjših stanovanj oz. bivalnih enot za starostnike, posameznike in družine, ki trenutno
nimajo drugih možnosti za rešitev stanovanjskega problema,
- društev in Posavskega muzeja Brežice z ureditvijo depojev,
- novih podjetij za določeno časovno obdobje.
Stanje projekta
V letu 2016 se načrtuje prijava projekta za pridobitev EU sredstev in začetek izvajanja del.
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4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
OB009-10-0001 Sistemska eks. jav. dobra, odkupi zemljišč

35.700 €

Namen in cilj
Nesmiselno je samo interventno reševati delčke posameznih cest. Stroške izdelave kompletne odmere vseh javnih cest v Občini
Brežice je prevelik zalogaj za en proračun, zato je smiselno sistemsko voditi odmero posameznih javnih cest v enem kosu skozi
leta in tako uskladiti dejansko stanje.
Stanje projekta
V zadnjih letih se tudi prebivalci Občine Brežice vse bolj zavedajo privatne lastnine in sprožajo veliko vprašanj za razširitev
lastninskih vprašanj tam, kjer javno dobro v katastru in na terenu ne sovpadata. Tudi pri izvedbi posameznih investicij v javno
infrastrukturo so ta vprašanja vse pogosteje izražena in ponekod tudi ustavljajo postopke izvedbe.

OB009-10-0002 Razširitev pokopališča Brežice

70.000 €
Namen in cilj
V letu 2014 so se dokončala potrebna gradbena dela za obnovo otroškega pokopališča in obnove javne razsvetljave na celotnem
pokopališču.
Sredstva v 2015 so bila predvidena za izdelavo kipa na žarnem delu otroškega pokopališča (kot je predvideno po projektni
dokumentaciji) ter za izdelavo dokumentacije za nadaljnjo širitev pokopališča, pri čemer je kot prioriteta postavljena predvsem
izvedba cestne povezave okoli celotnega območja bodočega (obstoječi del in razširitev) pokopališča, katera dela se nadaljujejo v
letu 2016. Sredstva na postavki so predvidena tudi za odkup zemljišč.
Stanje projekta
Na pokopališču Brežice ni več zadostnih površin za grobove.

OB009-10-0010 Vodovod Cerklje

120.000 €
Namen in cilj
Sredstva na postavki so predvidena za projektno dokumentacijo in gradnjo vodovodnega sistema na območju Cerklje ob Krki.
Stanje projekta
Investicija v teku.

OB009-10-0013 Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje

62.000 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so predvidena za projektiranje in izgradnjo novega javnega vodovodnega sistem
Stanje projekta
Obstoječi vaški vodovod na območju Ribnica - Gaj je dotrajan in potreben obnove. Potrebna je tudi izgradnja novega vodohrana
na Cirniku.

OB009-10-0014 Izdelava inž.-geol. poročil in proj. za sanacijo

20.000 €
Namen in cilj
Na območju občine imamo zaradi posledic vremenskih pojavov in geološke sestave tal veliko zdrsov zemljin in novonastalih plazov.
Zaradi interventne sanacije in čimbolj hitre odprave posledic, je potrebno izdelati inženirsko geološka poročila in v nadaljevanju
projektno dokumentacijo za sanacijo plazov iz proračunskih sredstev.
Stanje projekta
Zdrse zemljin je potrebno ustrezno sanirati.

OB009-10-0015 Interventna sanacija plazov v občini Brežice

180.000 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so predvidena za izvajanje interventnih sanacij plazov, ki so posledica vremenskih pojavov predvsem v
obdobju obilnega deževja.
Stanje projekta
Prioriteta so saniranje plazov, ki ogrožajo stanovanjske objekte in občinske ceste.
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OB009-10-0017 Pločnik in JR v smeri pokopališča Bizeljsko
10.000 €
Namen in cilj
Predvidena sredstva so namenjena začetku reševanja lastniških vprašanj v območju predvidenega hodnika za pešce in javne
razsvetljave ob državni cesti R3-670/1244 na Bizeljskem.
Pripravljeni projekt je razdeljen na tri faze. 1. in 2. faza obravnavata rekonstrukcijo ceste R3-670 z izgradnjo hodnika za pešce in
javne razsvetljave od km 0,0+00,00 do km 0.5+20,00 ter faza 3. za ureditev novega parkirišča pri pokopališču Bizeljsko. Projekt
se uvrsti v NRP s fazno izvedbo v nadaljnjih letih.
Stanje projekta
Ob regionalni cesti ni pločnika kot JR, prav tako ni urejenega parkirišča.
Zaradi neurejenih površin za pešce, razen manjšega dela pred stavbo KS, je ogrožena prometna varnost šibkejših udeležencev v
prometu oz. pešcev med katerimi so posebej izpostavljeni šolarji iz bližnjih vasi, ki hodijo v šolo in obiskujejo cerkev ter morajo pri
tem uporabljati vozišče oz. bankine.

OB009-10-0027 Asfaltiranje in modernizacije cest KS Bizeljsko

40.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnove lokalnih in javnih poti po planu KS Bizeljsko.
Stanje projekta
Nekatere občinske ceste v KS Bizeljsko so dotrajane in predstavljajo nevarnost za udeležence v prometu.

OB009-10-0028 Modernizacija Vinarske poti

350.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za ureditev pravice graditi ter nadaljevanje obnove dela Vinarske ceste v območju križišča R1-219/1241
pri OŠ na Bizeljskem. V nadaljevanju se predvidi obnova lokalne ceste LC 02437 (od Vinarska cesta 2 do odcepa za Nimnik).
Projekt rešuje tudi obnovo odseka Janeževe Gorce na Vinski cesti.
Stanje projekta
Vinarska pot je dotrajana in potrebna obnove.

OB009-10-0033 Pločnik rondo Tuš - Trnje

175.000 €

Namen in cilj
Z izvedbo projekta bo omogočena večja varnost pešcev in kolesarjev ob Cesti svobode.
Stanje projekta
Cesta od rondoja Tuš do rondoja Trnje je obremenjena s prometom in predstavlja nevarnost za kolesarje in pešce.

OB009-10-0040 Modernizacije in preplastitve v KS Čatež

10.000 €

Namen in cilj
Cestišče je potrebno modernizirati in preplastiti zaradi varnosti udeležencev v prometu.
Stanje projekta
Določeni deli cestišč so potrebni obnove, saj kot taki ne zagotavljajo ustrezne varnosti v prometu in so potrebni obnove.

OB009-10-0043 Podvoz Dobova in pločnik

1.000 €
Namen in cilj
V letu 2009 je bila na podlagi sporazuma o sofinanciranju med Direkcijo RS za ceste in Občino , sklenjena pogodba za izvedbo
izvennivojskega križanja v Dobovi. Potekala je v letih 2009-2012. Občina sama nadaljuje dela za izgradnjo pločnika med prvo hišo
v Dobovi (iz smeri Brežic) in gostiščem Humek, kjer se pločnik naveže na ureditve izvennivojskega križanja ob cesti R2-420. V
letu 2013 je bila zaključena projektna dokumentacija. V letih 2014 in 2015 so se izvedla potrebna gradbena dela na terenu. V letih
2016 in 2017 se dokončno uredijo lastniška vprašanja.
Stanje projekta
Izvennivojsko križanje v Dobovi (podvoz): Na Občini se je projekt izgradnje pričel v letu 2007 z uskladitvijo projektne dokumetnacije
in odkupi zemljišč. Fizično se je gradnja podvoza pričela 2009 in se zaključila konec leta 2011.
Pločnik: po izgradnji izvennivojskega križanja je potrebno zaradi varnosti pešcev in ostalih šibkejših udeležencev v prometu zgraditi
tudi pločnik od območja izvennivojskega križanja do prve hiše v Dobovi (v smer Brežice) ob cesti R2-420. Gradnja je bila dokončana
v letu 2015.
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OB009-10-0051 Pločnik Župelevec

30.000 €
Namen in cilj
Pločnik Župelevec je pločnik ob ozki obremenjeni regionalni cesti, kjer pešci ne najdejo svojega prostora. Iz teh razlogov je bila
pripravljena projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika ob tej cesti. V letih 2013 in 2014 se je izvedla 1. faza projekta, ki je bila
sicer prevzeta, vendar je na nekaj odsekih še potrebno urediti lastniška vprašanja. V letu 2016 se nadaljujejo aktivnosti za fazo 2
izgradnje pločnika, in sicer predvsem v smislu uskladitve projektne dokumentacije in ureditve lastniških vprašanj. V letu 2017 pa
se nadaljuje z izgradnjo pločnika na 2. fazi (predvidoma odcep Kapele - odcep Bojsno ob R1-219).
Stanje projekta
Nevarna in zelo prometna cesta z večjim deležem tovornega prometa brez pločnika.

OB009-10-0057 Pločnik Vel. Malence - Krška vas

150.000 €

Namen in cilj
Zaradi varnosti udeležencev v prometu je potrebno izgraditi pločnik v Velikih Malencah. Za ta namen je bila do sedaj pridobljena
projektna dokumentacija, opravljeno je bilo večina arheoloških raziskav. Del izvedbe je bilo izvršeno v letu 2011. V 2012 se je
izvajalo usklajevanje z lastniki in s tem povezana delna prilagoditev projektne dokumentacije. Ta investicija je bila namenjena kot
predmet dogovora z MORS ob projektu posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki, vendar je izpadla iz njega. V letu 2014 so
bili izvedeni manjši ukrepi za umirjanje prometa. V letih 2016 in 2017 se nadaljuje z izgradnjo pločnika in dokončnim urejanjem
lastniških vprašanj skladno z že izdelanim projektom.
Stanje projekta
Lokalna cesta od Krške vasi do Velikih Malenc je nevarna s stališča varnosti udeležencev v cestnem prometu

OB009-10-0060 Obn. mostov preko Močnika

10.000 €

Namen in cilj
Sredstva v okviru te postavke so planirana za gradnjo premostitvenega objekta na meji z Občino Krško v Zg. Obrežu. V okviru
postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč.
Stanje projekta
Izvesti je potrebno odkupe zemljišč.

OB009-10-0061 Modernizacija LC in JP v KS Pišece

50.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnovo javnih in lokalnih cest po planu KS Pišece
Stanje projekta
Deli cest so v slabem stanju, nekje pa je celo še makedamska izvedba cestišč

OB009-10-0063 Modernizacija cest v KS Sromlje

50.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnovo lokalnih in javnih cest po planu KS
Stanje projekta
Določni deli cestišč so potrebni obnove, saj kot taki ne zagotavljajo ustrezne varnosti v prometu

OB009-10-0064 Moderniz. in prepl.cest v KS Šentlenart

40.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnovo odseka lokalne ceste LZ 026071 Čolnarska pot.
Stanje projekta
Infrastruktura je v slabem stanju in je potrebna posodobitve

OB009-10-0068 Modernizacija JP v KS Vel. Dolina

60.000 €
Namen in cilj
Z obnovo občinskih cest se bo izboljšala kvaliteta cestne infrastrukture. Zagotovila večja varnost vsem udeležencev v prometu,
predvsem šolarjev v območju predvidena novega pločnika od OŠ do centra naselja Velika Dolina.
Stanje projekta
Deli cestišč so v slabem stanju in jih je potrebno posodobiti.
Na pobudo KS Velika Dolina se je pričelo z reševanjem problematike vodenja šolarjev, krajanov v center naselja Velika Dolina.
Cilj je, da se vzpostavijo površine za pešce od osnovne šole do centra, kjer je sedež krajevne skupnosti in ostale dejavnosti naselja
ter tako zagotoviti varnost v prometu.

274

OB009-10-0070 Modernizacije, preplastitve in asfalt. v KS ZBT

40.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnovo javnih poti in lokalnih cest v KS ZBT in sicer za nadaljevanje obnove cest v naselju Bukošek.
Stanje projekta
Ceste so dotrajane in jih je potrebno rekonstruirati oz. obnoviti.

OB009-10-0071 Pločnik Bukošek

20.000 €

Namen in cilj
V letu 2010 se je začelo urejanje lastninskih vprašanj (geodeti), kar se je nadaljevalo tudi v letih 2011 - 2013, s tem da se je sprotno
prilagajala projektna dokumentacija. Projektna dokumentacija je bila v začetku leta 2014 tudi zaključena. V letu 2014 je bilo
izvedeno javno naročilo za izvedbo 4ih od 7ih faz projekta. Ta del izvedbe je bil zaključen v letu 2015, ko se je delno tudi sofinanciral
iz sredstev ZFO. Sledi dokončna ureditev lastniških vprašanj. V letu 2016 je predvideno dokončno reševanje lastniških vprašanj.
Stanje projekta
V letu 2014 je bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo 4ih od 7ih faz projekta. V letu 2015 so bile faze 1-4 tudi dokončno zgrajene.

OB009-10-0075 Urejanje AP v občini Brežice

20.000 €
Namen in cilj
Iz postavke se bodo črpala sredstva za ureditev avtobusnih postajališč po celotnem območju občine. Gre predvsem za dokončno
ureditev le-teh, npr. postavitev čakalnih hišic, manjkajoča signalizacija in označitev AP ter ostale potrebne ureditve AP
Stanje projekta
Veliko nadstrešnic na AP je poškodovanih oz. v slabem stanju. Prav tako je potrebna označitev nekaterih AP

OB009-10-0087 Subvencioniranje najemnine za infrast. GJS

420.000 €

Namen in cilj
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št.
63/09) v 31. členu, določa, da mora v skladu z načelom, da povzročitelj onesnaževanja plača vse stroške onesnaževanja okolja,
lokalna skupnost izvajalcem javnih služb pričeti obračunavati najemnino za vso komunalno infrastrukturo v njeni lasti za izvajanje
javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, najkasneje do 1. januarja 2010. V skladu
z 2. odstavkom 31. člena pravilnika se najemnina zaračunava najmanj v višini amortizacije komunalne infrastrukture, pri čemer
morajo biti vsi stroški izvajanja pokriti z veljavno ceno, razen v primeru subvencioniranja. Pravilnik v 5. členu namreč določa, da
lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitve posamezne javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne
infrastrukture, ne more pa subvencionirati cene storitve, s katero se pokrivajo stroški izvajalca in javnih dajatev. Lokalna skupnost
lahko subvencionira ceno uporabe javne infrastrukture samo za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.
Subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture lahko znaša največ do 50% cene, ki bi jo sicer moral plačevati uporabnik javne
infrastrukture po tem pravilniku. Lokalna skupnost z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, določi tudi višino in vir
subvencij.
Stanje projekta
Sedanja cena komunalnih storitev ne pokriva cene izvajanja storitev, zato je potrebno predvideti subvencioniranje.

OB009-10-0093 Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice

300.000 €

Namen in cilj
Po sklenjeni pogodbi o skupnem odlagališču komunalnih odpadkov se končuje obveznost Občine Brežice, predvidena pa je
razširitev za predelavo ostankov komunalnih odpadkov.
Stanje projekta

OB009-10-0144 Stroški izvedbe dok. za razpise

2.200 €

Namen in cilj
Sredstva so predvidena za izdelavo projektne ali investicijske dokumentacije v primeru pridobivanja sredstev na raznih razpisih,
ko je potrebno izdelati ali dopolniti dokumentacijo.
Stanje projekta

OB009-10-0206 Obnova JR po občini Brežice

100.000 €

Namen in cilj
Potrebna je obnova JR zaradi dotrajanosti in zahtev nove zakonodaje. Cilj je zamenjava starih svetilk z novimi varčnimi in
učinkovitejšimi. Izvajati ukrepe za zmanjšanje porabe električne in ukrepe za zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja.
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Stanje projekta
JR je na nekaterih območjih občine dotrajana, zastarela, neustrezna, neučinkovita in potratna.

OB009-10-0209 Kolesarska steza Čatež - Terme Čatež

100.000 €

Namen in cilj
Kolesarska steza Čatež Terme Čatež je izredno pomembna in bi se z njo izboljšala kvaliteta bivanja in pogoji za izvajanje
raznovrstnih rekreacijskih in turističnih dejavnosti in aktivnosti. Sredstva so namenjena urejanju lastniških vprašanj ter izvedbi.
Stanje projekta
Cesta Čatež - Terme Čatež, ki je izrednega turističnega pomena nima urejenih ustreznik površin za kolesarje.

OB009-11-0002 Nabava nadom. OS na področ. kom. odpadkov

20.000 €

Namen in cilj
Nabava in vzdrževanje osnovnih sredstev za področje komunalnih odpadkov.
Stanje projekta
Osnovna sredstva se z leti zamortizirajo in okvarijo.

OB009-11-0003 Nabava nado. OS na področ. odpad. voda

40.000 €
Namen in cilj
Sredstva na postavki so predvidena za nadomeščanje osnovnih sredstev Občine Brežice na področju odpadnih voda.
Stanje projekta
Osnovna sredstva se z leti zamortizirajo in okvarijo.

OB009-11-0006 Pločnik ob CBC od žel. post.do žel. prehoda

10.000 €

Namen in cilj
Z investiranjem v pločnik bo izboljšana varnost pešcev v prometu. Sredstva v 2016 bodo namenjena za pripravo potrebne projektne
dokumentacije in potrebno odmero zemljišč. V letih 2017 sledi izvedba.
Stanje projekta
Cesta bratov Cerjakov od železniške postaje proti železniškemu prehodu v Šentlenartu je zelo prometno obremenjena in
predstavlja nevarnost za pešce.

OB009-11-0010 Obnova LC024471 Artiče - Volčje

30.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena nadaljevanju obnove LC Artiče Volčje.
Stanje projekta
Cesta je na določenih odsekih v zelo slabem stanju in potrebna obnove.

OB009-11-0011 Obnova vaškega središča Čatež

10.000 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena za ureditev vaškega središča Čatež.
Stanje projekta
S ciljem izboljšati prometno varnost in zagotovitve dostopnosti do vaškega središča ter tako izboljšati kakovost bivanja, urejenost
okolja ter povečati naložbo v javno prometno infrastrukturo.

OB009-11-0048 Pločnik v Trebežu R3-676

50.000 €

Namen in cilj
Poveže se površine za pešce med pločnikom v Artičah in krožiščem v Spodnji Pohanci, čez del naselja Trebež ob regionalni cesti.
V letu 2013 se je pripravljala projektna dokumentacij, ki se je v prvi polovici leta 2014 tudi zaključila. Predvideva se sklenitev
sporazuma o sofinanciranju z DRSI ter začetek izgradnje ene izmed faz, ki vključuje tudi pločnik. Predvidena sredstva so
namenjena reševanju lastniških vprašanj ter delno za izgradnjo v letih 2016 in 2017.
Stanje projekta
Nevaren cestni odsek brez površine za pešce.

OB009-11-0050 Obnova jekl. mostov preko Save in Krke

150.000 €

Namen in cilj
Sredstva v okviru te postavke so planirana za izdelavo sanacijskih projektov in izvedbo najnujnejše sanacije starih jeklenih objektov
preko Save in Krke.
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Stanje projekta
Projektna dokumentacija je izdelana.

OB009-11-0057 Vodovod Križe

40.000 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za vodovod Križe - Pečice - Šapole ter v naslednjih letih
za njihovo izvedbo.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija v izdelavi.

OB009-11-0058 Ureditev otroških igrišč

10.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena pregledom otroških javnih igrišč ter rednemu vzdrževanju, manjšim popravilom igral, da se zagotavlja
stanje kot ga predpisuje zakonodaja.
Stanje projekta

OB009-12-0005 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

20.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnove lokalnih in javnih poti po planu KS Mrzlava vas. Infrastruktura je v slabem stanju in je potrebna
posodobitve.
Stanje projekta
Infrastruktura je v slabem stanju in je potrebna posodobitve.

OB009-12-0011 Urejanje obrtne cone Dobova

370.000 €
Namen in cilj
Sredstva na postavki so predvidena za izgradnjo komunalne infrastrukture v obrtni coni Dobova ter odkupe zemljišč z namenom
in ciljem zagotavljanja površin za spodbujane razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtnih poslovnih con v Občini
Brežice.
Stanje projekta
Z izgradnjo se je pričelo v letu 2015 ter nadaljuje v letu 2016.

OB009-12-0018 Vrtina Glogov Brod

250.000 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so predvidena za izgradnjo črpališča nad novozgrajeno vrtino Glogov Brod ter njeno povezavo z obstoječo
vrtino.
Stanje projekta
Za zagotavljanje vodnega vira in nemotene oskrbe s pitno vodo je bilo potrebno izvesti novo vodno vrtino. Potrebno je še izvesti
črpališče ter njeno povezavo z obstoječo vrtino.

OB009-12-0019 Komunalno opremljanje zemljišč

40.000 €

Namen in cilj
Izpolnjevanje zahtev in pogojev Občine Brežice iz sklenjenih pogodb.
Stanje projekta

OB009-13-0005 Sofinanciranje MKČN

150.000 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so predvidena za sofinanciranje izgradnje MKČN. Delež sofinanciranja je predviden do 50 % upravičenih
stroškov investicije. Na osnovi sprejetih strategij in programov na področju okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi plani in
projekti izvajajo investicije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.
Stanje projekta
Občani so dolžni, da na tistih območjih, kjer ne bo zgrajen javni kanalizacijski sistem, vgraditi male čistilne naprave in sicer do
2017.
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OB009-13-0015 Pločnik Mali Obrež

10.000 €
Namen in cilj
Namen investicije je ureditev pločnika ob lokalni cesti LC 024270, Kapele – Dobova, od vrtca Dobova do konca naselja Mali Obrež,
s katerim se izboljša prometna varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem pešcev.
Splošni cilji investicije so:
- izboljšanje prometne varnosti in zagotovitev dostopnosti,
- varno odvijanje prometa v delu naselja Mali Obrež,
- izboljšanje cestne infrastrukture v občini,
- povečanje dodane vrednosti in kakovosti bivanja,
- dvig ravni urejenosti okolja ter
- povečanje naložb v javno prometno infrastrukturo.
Stanje projekta
Na podlagi pripravljene projektne dokumentacije se prične s parcelacijo ter pridobitvijo pravice graditi.

OB009-13-0024 Modernizacija LC Bojsno - Brezje

30.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnovo ceste za zagotovitev varnosti vseh udeležencev v prometu.
Stanje projekta
Cesta je dotrajana in predstavlja nevarnost za udeležence v prometu.

OB009-13-0035 Projekt Sava- Krka Bike

20.000 €

Namen in cilj
Projekt Sava Krka Bike je regijski projekt Posavja in dela Dolenjske, v katerega je vključeno 14 občin (6 posavskih in 8 dolenjskih).
Cilj projekta je vzpostaviti državno kolesarsko mrežo, ki teče ob rekah (oz. v njihovi bližini) Savi, Krki in tudi Sotli. Projekt zajema
dejavnosti potrebne za izgradnjo sledečih državnih daljinskih kolesarskih povezav KRKA D2: Žužemberk Dvor Soteska Podturn
pri Dolenjskih Toplicah Dolenjske Toplice Straža Novo mesto Otočec Škocjan - Šentjernej Kostanjevica na Krki Cerklje ob Krki
Čatež Brežice Mokrice Obrežje Bregana (R Hrvaška); Sotla D6: Brežice Bizeljsko Bistrica ob Sotli Podčetrtek; Sava G19: Radeče
Sevnica Brestanica Krško Brežice Dobova Rigonce Harmica (R Hrvaška); G 21: Sevnica Mokronog - Trebelno Šmarješke Toplice
- Novo mesto Državno kolesarsko omrežje tvori hrbtenico kolesarskega omrežja, ki ga občine skladno s svojimi zmožnostmi lahko
sočasno z državnim omrežjem ali pa naknadno dopolnjujemo s kolesarskimi povezavami občinskega ranga. Konec leta 2014 je
bila izdelana idejna zasnova za celotno omrežje, kar bo osnova za uvrstitev postavke državni proračun. Iz idejne zasnove je
razvidno, da je v Občini Brežice predvidenih približno 68,5km državnih kolesarskih povezav. Sredstva na postavki so predvidena
za morebitne potrebne finančne vložke občine ob izdelavi investicijske dokumentacije oz. druge, do katerih bi prišlo v okviru
uvrstitve v državni proračun. Prav tako so namenjena manjšim posegom v prometno omrežje, ki bi prispevali k vzpostavitvi
posameznih delov kolesarskega omrežja. Sama izvedba in nadaljevanje del je odvisno od nadaljnjih dogovorov med sodelujočimi
občinami ter dejavnostmi države oz. DRSI in razpoložljivosti tudi državnih virov. Investicijska dokumentacija se še izdeluje, zato je
ta NRP samo zelo groba ocena potrebnih sredstev.
Stanje projekta
Projekt v pripravi. Stanje na terenu v naši občini pa izkazuje, da nimamo daljinskih kolesarskih stez; imamo le nekaj krajših odsekov
kolesarskih stez v področjih, kjer so se investicije izvajale v zadnjih 10ih letih. Na terenu je razvidno tudi, da je kolesarjev kar nekaj
in da bi bile kolesarske steze v naši občini dobrodošle in potrebne tako zaradi turizma kot tudi vpliva na zdravo življenje (zdravje
in okolje). Kratka kronologija zasnove skupnega projekta: Občine so 17.6.2013 sklenile Pismo o dobri nameri za ustanovitev
Daljinske kolesarske povezave Sava Krka bike. Za vodilno občino so imenovale Občino Krško. Občine pa sta med seboj koordinirali
RRA Posavje in RRC Novo mesto. V decembru 2013 je Občina Krško sklenila z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, Direkcijo
RS za ceste pismo o nameri o uvrstitvi projekta med državne projekte. Naloga sodelujočih občin je bila, da v prvi fazi v letu 2014
pripravijo investicijsko dokumentacijo in idejne zasnove, ki so podlaga za vnos postavke v državni načrt razvojnih programov. V
nadaljevanju naj bi Direkcija RS za ceste poskrbela tako za izdelavo potrebnih načrtov kot tudi za izgradnjo državnih kolesarskih
stez (preko EU sredstev), občine pa bi svoje dejavnosti širile še na občinsko kolesarsko omrežje. Izdelane so strokovne podlage
za umestitev državnega omrežja kolesarskih stez. V Projekt naj bi trajal v obdobju 2014-2020.

OB009-13-0036 Parkirišče ob pokopališču Ponikve

30.000 €
Namen in cilj
Omogočit urejeno parkirišče ob pokopališču.
Stanje projekta
Ob pokopališču Ponikva v KS Velika Dolina obstaja velika potreba po urejenem parkirišču za potrebe krajanov v času pogrebov,
ki se v tem času srečujejo s težavo parkiranja in prometno nevarnostjo.
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OB009-14-0003 Sek. Vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave

200.000 €

Namen in cilj
Izgradnja sekundarnih vodov po izvedbi projekta Hidravlične izboljšave.
Stanje projekta
V izgradnji.

OB009-14-0004 Obnova cest v mestu Brežice

100.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena obnovi Bizeljske ceste.
Stanje projekta
Predvidena je obnova cestišča in pločnika.

OB009-15-0010 Rekonstrukcija ceste Šutna Trebelnik

20.000 €

Namen in cilj
Z modernizacijo ceste bo omogočen lažji dostop prebivalcem do njihovih objektov.
Stanje projekta
Mejna cesta z Občino Krško, ki je v makedamski izvedbi, je potrebna celovite obnove.

OB009-15-0015 Obnova LC Bukošek - Dobova

100.000 €

Namen in cilj
Z izvedbo projekta bo zagotovljena večja varnosti v prometu za vse udeležence.
Stanje projekta
Cesta je v zelo slabem stanju in je potrebna celovite obnove. Prav tako je potrebno urediti križišče, ki ni ustrezno.

OB009-15-0017 Pločnik Globoko ob R3-667

20.000 €
Namen in cilj
V letih 2005 in 2006 je bila izdelana dokumentacija za pločnik Globoko ob regionalni cesti R3-676, ki je bil razdeljen v tri faze. V
letu 2006 se je izvedla prva faza projekta (Lipe-Strgar), nato je projekt zastal. Ker je predvsem na odseku od priključka za osnovno
šolo Globoko v smeri priključka za Bojsno vedno več pešcev (predvsem otroci), je Krajevna skupnost dala pobudo, da se z
izgradnjo pločnika nadaljuje v obeh še nezgrajenih fazah projekta (Globoko - Bojsno, Mali Vrh - pri Lipah). Sredstva v 2016 so
namenjena pripravi/posodobitvi projektne dokumentacije in urejanju lastniških vprašanj. V letu 2017 sledi izvedba.
Stanje projekta
Ob državni cesti, kjer poteka tudi šolska pot ni urejenih površin za pešce, zaradi česar je ta cestni odsek zelo nevaren.

OB009-15-0018 Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice 1.865.000 €
Namen in cilj
Izpolnjevanje zahtev operativnega programa za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Brežice (Jesenice na
Dolenjskem, Gaberje, Čatež, Dobova, Globoko, Brežice, Artiče, Slovenska vas, Krška vas)
Stanje projekta
Investicija je v teku.

OB009-15-0019 Pločnik Cerina

10.000 €

Namen in cilj
V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo pločnika in ureditev ceste v Cerini. V letu 2015 je bila izvedena
parcelacija. Sredstva predvidena v letu 2016 so namenjena za urejanje lastniških vprašanj.
Stanje projekta
Obstoječ odsek lokalne ceste čez Cerino je speljan v taki niveleti, da sta vsaj dva priključka na stranske ceste zelo nevarna in
neprevozna z ene smeri, prav tako je odsek zelo nevaren za pešce, saj ni pločnikov, cesta pa je v tem delu precej ovinkasta. Na
območju ni urejenih avtobusnih postajališč.

OB009-15-0022 Celostna prometna strategija

76.765 €
Namen in cilj
Celostna prometna strategija občine je dokument, ki bo celostno obravnaval vse vrste prometne infrastrukture na območju občine,
kar dolgoročno vodi v bolje izkoriščanje prometne infrastrukture, nižjim stroškov za mobilnost v proračunih občine, podjetij in
gospodinjstev, manjšim zastojem, bolj učinkovitim naložbam, večjemu zadovoljstvu in manjšemu onesnaževanju. Dokument je
tudi eden izmed potrebnih pri možnostih pridobivanja in izkoriščanja EU sredstev v obdobju 2014-2020. Jeseni 2015 je bil izveden
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razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje izdelave tovrstne dokumentacije čemur so tudi namenjena sredstva v tej
postavki. Januarja 2016 je bil s strani Ministrstva izdan pozitiven sklep za sofinanciranje izdelave CPS za Občino Brežice. Priprava
CPS bo sledila v 2016 in 2017.
Stanje projekta
Občina potrebuje dokument, ki celostno obravnava vse vidike prometa v prostoru celotne občine z enakimi kriteriji in strokovno.

OB009-15-0024 Parkirišča ob Jurčičevi pri OŠ Brežice

100.000 €

Namen in cilj
V letu 2016 se bo nadaljevalo z ureditvijo parkirnih mest pri OŠ Brežice po izdelani projektni dokumentaciji za izvedbo, katera
vključuje izgradnjo obračališča na Levstikovi in Šolski ulici, izgradnjo parkirnih površin ob Jurčičevi ulici, dograditev obstoječega
parkirišča (potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje) ter ureditev poti za pešce.
Stanje projekta
Neustrezno urejeno parkiranje ter dostop do šole za uporabnike in obiskovalce osnovne šole v Brežicah.

OB009-15-0025 Modernizacija cest v KS Kapele

45.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena obnovi Lokalne ceste LC 024332 Slogonsko - Jereslavec.
Stanje projekta
Deli občinskih cest so potrebni obnove.

OB009-15-0029 Kolesarske steze in poti

50.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena pripravi potrebne projektne dokumentacije in izgradnji kolesarskih stez in poti na območju celotne občine.
Stanje projekta
Kolesarske steze se gradijo sproti zgolj ob večjih projektih, kar pomeni da trenutno v občini nimamo vzpostavljeno kolesarsko
omrežje. V sledečih letih, bi ob pripravi celostne prometne strategije občine (na podlagi izsledkov le-te), pristopili k zasnovi in
izgradnji odsekov kolesarskih poti in stez po celi občini.

OB009-15-0045 Polnilnica za električna vozila

8.000 €
Namen in cilj
Z vzpostavitvijo polnilnic za električna vozila Občina namerava spodbujati uporabo ekološko manj obremenjujočih vozil v mestu in
s tem prispevati k postopnemu izboljševanju stanja okolja.
Stanje projekta
V mestu Brežice je bila leta 2015 postavljena električna polnilnica. Težnja je k postavitvi še večjih.

OB009-15-0046 Pločnik in kolesarska steza Trdinova ul.

30.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je zagotoviti oz. povečati prometno varnost z izgradnjo pločnika, obnovo ceste in označitvijo kolesarskih pasov.
Predvidi se izdelave projektne dokumentacije, urejanje lastniških vprašanj ter sama izvedba, vendar v obdobju nekaj let v odvisnosti
od razpoložljivih sredstev.
Stanje projekta
Na delu Trdinove ulice v Brežicah trenutno ni pločnika, prav tako je cesta v izredno slabem stanju, delno tudi brez javne
razsvetljave. Najbolj izpostavljen del ceste brez pločnika je prav gotovo ovinek v klančini proti Dobovski cesti, kjer je tudi zmanjšana
preglednost, zaradi česar je območje predvsem za pešce in tudi kolesarje nevarno in s tem tudi za vse druge udeležence v prometu.

OB009-15-0047 Postajališče za avtodome

15.000 €

Namen in cilj
Izvedba urejenega postajališča za avtodome je izrednega pomena za razvoj turizma v mestu Brežice in okolici. Sredstva so
namenjena kritju stroškov manjših gradbenih posegov in ureditev potrebnih za vzpostavitev postajališč za avtodome ter kritje
stroškov, ki nastajajo v okviru sodelovanja 51ih slovenskih občin za izvedbo projekta "Mreža postajališč za avtodome v Sloveniji.
Stanje projekta
V mestu Brežice ni postajališča namenjenega za avtodome

OB009-15-0048 Vodovod Pišece

20.000 €

Namen in cilj
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo vodovoda Veseli vrh.
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Stanje projekta
V pripravi je projektna naloga.

OB009-15-0053 Obnova Dobovske ceste

30.000 €

Namen in cilj
Predvidene so izvedbe pripravljalnih del, ki zajemajo predhodne raziskave in geodetske storitve. Predvidena je priprava projektne
dokumentacije za prestavitev kablovoda. Če bodo zaključena dela na gradnji HE Brežice so predvidena tudi sanacijska dela.
Stanje projekta
Predvidena je priprava projektne dokumentacije za prestavitev kablovoda. Če bodo zaključena dela na gradnji HE Brežice so
predvidena tudi sanacijska dela.

OB009-15-0055 Vodovod Cerina

70.000 €
Namen in cilj
Izdelava projektne dokumentacije in izvedba navezave vodovodnega sistema Cerina na območju pod Šentvidom na javni
vodovodni sistem.
Stanje projekta
V pripravi je projektna naloga.

OB009-15-0056 Vodovod Cirnik

80.500 €

Namen in cilj
Nakup zemljišča, izdelava projektne dokumentacije in izvedba vodohrana na Cirniku.
Stanje projekta
V pripravi je projektna naloga.

OB009-15-0057 Pločnik ob R2 419 Grič-odcep Vel.Mal.

10.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izvedbo projekta pločnik ob državni cesti na odseku od naselja Krška vas, odcep za Velike Malence
mimo skupine hiš nasproti športno rekreacijskega centra Grič v smeri Čatež. Dinamika bo sledila razpoložljivim sredstvom.
Stanje projekta
Ob državni cesti R2-419 ni površin za pešce ali kolesarje, na območju pa se razvija znaten in hiter promet, kar še poslabšuje
prometno varnostne razmere.

OB009-16-0005 Infrastruktura ob hidroelektrarni

55.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena izgradnji infrastrukture, ki je v pristojnosti občine ob izgradnji hidroelektrarne.
Stanje projekta
Vzporedno z izgradnjo infrastrukture oh HE Brežice bo Občina Brežice gradila infrastrukturo, ki je v njeni pristojnosti.

OB009-16-0006 Parkirišča v Ulici pod obzidjem

30.000 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena dokončanju dela parkirišča v ulici Pod obzidjem v Brežicah, v območju pod stavbo Pošte
Brežice, kjer v času izvedbe preostalega parkirišča v ulici Pod obzidjem niso bila rešena lastniška vprašanja. Sredstva so
namenjena pripravi potrebne dokumentacije in sami izvedbi.
Stanje projekta
V ulici Pod obzidjem je nedokončan del parkirišča pod območjem Pošte, in sicer v neposredni bližini križišča s Kržičnikovo ulico.
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4600 ODDELEK ZA PROSTOR
OB009-10-0097 Komunalna ureditev IPC cone Brezina

10.000 €

Namen in cilj
Naloga zajema pripravo dokumentacije za izvedbo industrijskega tira v IPC Brezini.
Stanje projekta
Postavka je rezervirana za izvedbo industrijskega tira v IPC Brezini, ko bo aktualno.

OB009-10-0124 Občinski prostorsko izvedbeni akti

40.000 €

Namen in cilj
Prostorsko izvedbeni pogoji se določijo že v OPN oziroma v/s: - PUP - OPPN - spremembe in dopolnitve UN, ZN. OPPN Občinski
podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih iz petega odstavka
39. člena tega zakona, lahko pa tudi na drugih območjih, če se za to izkaže potreba po tem, ko je bil sprejet občinski prostorski
načrt. Občinski podrobni prostorski načrt se izdela tudi za prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi posledic naravnih ali drugih
nesreč, ki niso določene v občinskem prostorskem načrtu. Občinski podrobni prostorski načrt je podlaga za pripravo projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja. UN, ZN ZN in UN sodijo med občinske prostorske izvedbene načrte, kateri se lahko spreminjajo
in dopolnjujejo po določba ZPNačrt ki urejajo OPPN. V tej postavki so zajeti stroški izdelave občinskih prostorsko izvedbenih aktov,
ki so v pripravi ali pa so zanje že podpisane pogodbe (Dobova sever, OPPN IPC Brezina in Zasap).
Stanje projekta
V sklopu postavke je potrebno pripraviti prostorsko izvedbene načrte za ureditev prostora občine Brežice.
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5001 KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE
OB009-13-0008 Nakup opreme KS Artiče

1.000 €

Namen in cilj
Za potrebe delovanja Krajevne skupnosti Artiče se nabavi nova računalniška oprema.
Stanje projekta

OB009-13-0029 Nakup opreme na pokop.in MV KS Artiče

8.000 €

Namen in cilj
V okviru postavke je del sredstev namenjen za investicijsko vzdrževanje in izboljšave pokopališča.
Stanje projekta

OB009-13-0034 Modernizacija JP v izvedbi KS Artiče

6.000 €

Namen in cilj
Planira se investicijsko vzdrževanje javnih poti v Krajevni skupnosti Artiče.
Stanje projekta

OB009-14-0015 Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Artiče

5.100 €

Namen in cilj
Planira se nabava opreme za delovanje Prosvetnega doma Artiče.
Stanje projekta

OB009-15-0002 Oprema Banova domačija

2.500 €

Namen in cilj
Na Banovi domačiji se bo nabavila nova oprema.
Stanje projekta

OB009-15-0005 Nakup opreme za urejanje krajev v KS Artiče

2.500 €

Namen in cilj
Planira se nakup opreme za ureditev krajev v krajevni skupnosti.
Stanje projekta
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5003 KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE
OB009-15-0012 Postavitev igral v KS Brežice

25.000 €

Namen in cilj
Načrtuje se nakup igral za otroška igrišča v KS Brežice.
Stanje projekta

OB009-16-0002 Modernizacija cest v izvedbi KS Brežice

20.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za modernizacijo cest v KS Brežice.
Stanje projekta
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5004 KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE
OB009-13-0030 Nakup opreme v KS Cerklje

500 €

Namen in cilj
V okviru postavke 00323 Sredstva za delovanje KS Cerklje so planirana sredstva za nakup računalniške opreme.
Stanje projekta

OB009-15-0058 Vzdrževanje pokopališča Cerklje

17.137 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnovo mrliške vežice.
Stanje projekta
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5006 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA
OB009-14-0007 Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova

7.300 €

Namen in cilj
Za Prosvetni dom Dobova bo nabavljena nova oprema in opravljena bodo manjša investicijsko vzdrževalna dela.
Stanje projekta

OB009-14-0008 Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Dobova

8.000 €

Namen in cilj
Načrtuje se investicijsko vzdrževanje in izboljšave na pokopališču in mrliški vežici v KS Dobova.
Stanje projekta
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5008
KRAJEVNA
DOLENJSKEM

SKUPNOST

JESENICE

OB009-15-0016 Nakup opreme za prostore KS Jesenice/Dol.

NA

400 €

Namen in cilj
Planira se nakup računalnika za potrebe krajevne skupnosti.
Stanje projekta
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5011 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS
OB009-13-0013 Vzdrževanje poslov. prostor. v KS Krška vas

5.000 €

Namen in cilj
V poslovnih prostorih KS Krška vas se bodo izvedla investicijska vzdrževalna dela.
Stanje projekta
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5012 KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS
OB009-13-0031 Modernizacija JP v izvedbi KS Mrzlava vas

5.410 €
Namen in cilj
V okviru postavke Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas se planira modernizacija cest na območju te krajevne
skupnosti.
Stanje projekta
Javne poti so potrebne delne obnove.

OB009-15-0021 Nabava opreme v KS Mrzlava vas

1.000 €

Namen in cilj
Planira se nabava opreme za poslovne prostore za KS Mrzlava vas.
Stanje projekta
Oprema je stara in dotrajana.
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5013 KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE
OB009-14-0009 Nabava opreme za KS Pečice

4.000 €

Namen in cilj
Za potrebe delovanja Krajevne skupnosti Pečice se nabavi nova oprema.
Stanje projekta
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5014 KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE
OB009-13-0014 Vzdrževanje Večnamen. doma Pišece

6.500 €

Namen in cilj
Načrtuje se investicijsko vzdrževanje in izboljšave Večnamenskega doma Pišece.
Stanje projekta

OB009-13-0016 Nakup opreme v poslov. prostorih KS Pišece

2.000 €

Namen in cilj
Načrtuje se nabava opreme potrebne za delovanje krajevne skupnosti.
Stanje projekta

OB009-13-0017 Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece

8.000 €

Namen in cilj
Načrtuje se investicijsko vzdrževanje in izboljšave na pokopališču in mrliški vežici v KS Pišece.
Stanje projekta

OB009-16-0003 Modernizacija cest v izvedbi KS Pišece

15.000 €

Namen in cilj
V okviru postavke Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece se planira modernizacija cest na območju te krajevne skupnosti.
Stanje projekta
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5015 KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE
OB009-13-0019 Nakup opreme za KS Skopice

2.000 €

Namen in cilj
Planira se nakup kuhinje in drugega pohištva za potrebe krajevne skupnosti.
Stanje projekta
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5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART
OB009-13-0020 Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Šentlenart

2.500 €

Namen in cilj
Načrtuje se nabavo kuhinje v poslovnih prostorih KS Šentlenart.
Stanje projekta
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5018 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA
OB009-13-0021 Modernizacija cest v izvedbi KS Velika Dolina

6.000 €

Namen in cilj
Planira se iz sredstev KS Velika Dolina modernizacija nekaterih javnih poti.
Stanje projekta

OB009-14-0006 Nakup opreme KS Velika Dolina

2.000 €

Namen in cilj
Za potrebe delovanja Krajevne skupnosti KS Velika Dolina se nabavi nova računalniška oprema.
Stanje projekta
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5019 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE
OB009-13-0032 Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence

100 €
Namen in cilj
V okviru postavke Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence so načrtovana sredstva za pričetek izgradnje doma krajanov.
Stanje projekta

OB009-15-0023 Izgr. ploč. Tomič-Horvatič KS Velike Malence

4.000 €

Namen in cilj
Načrtuje se pričetek priprave idejne zasnove projekta.
Stanje projekta

OB009-16-0004 Modernizacija cest v izvedbi KS Velike Malence

7.000 €

Namen in cilj
V okviru postavke Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velike Malence se planira modernizacija cest na območju te krajevne
skupnosti.
Stanje projekta
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5020 KRAJEVNA
TRNJE

SKUPNOST

ZAKOT-BUKOŠEK-

OB009-13-0023 Moderniz.JP v izvedbi KS Zakot-Bukošek-Trnje

6.567 €

Namen in cilj
Krajevna skupnost načrtuje modernizacijo javnih poti na svojem območju.
Stanje projekta

OB009-14-0011 Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-Bukošek-Trnje

1.600 €
Namen in cilj
V naselju Trnje na otroškem igrišču krajevna skupnost planira urediti eko urbani vrt. Sredstva so namenjena za nabavo opreme v
sklopu tega projekta.
Stanje projekta
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PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINSKE UPRAVE OBČINE BREŽICE ZA LETO 2016
I. UVOD
Na podlagi 1. odstavka 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07- uradno prečiščeno besedilo, 69/08ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 65/08 in 40/12-ZUJF) poda predstojnik ob pripravi proračuna predlog kadrovskega načrta, ki mora
biti usklajen s predlogom proračuna.
II. PRAVNE PODLAGE




Zakon o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavarE, 65/08 in 40/12-ZUJF)
Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. list RS, št. 60/06, 83/06,
70/07 in 96/09),
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice (Ur. list RS, št. 78/15).

III. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2016
Zap. št.

Skupina kadrov

Število zaposlenih
na dan 31.12.2014

1.

Zaposleni funkcionarji

2

Dovoljeno št.
zaposlenih na dan
31.12.2015 (po KN
za leto 2015)
2

2.

Zaposleni za določen čas v
kabinetu po 72. čl. ZJU

1

1

1

3.

Zaposleni za nedoločen čas

51

52

52

4.
5.

Zaposleni za določen čas
Pripravniki za določen čas
SKUPAJ

1
1
56

2
2
59

4
2
61

Predlog
dovoljenega št.
zaposlenih na dan
31.12.2016
2

Ob smiselni uporabi Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov so v kadrovskem načrtu
zajeti:







Pod tč. 1 – zaposleni funkcionarji (župan, podžupanja),
Pod tč. 2 – zaposleni za določen čas v kabinetu po 72. členu Zakona o javnih uslužbencih,
Pod tč. 3 – javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas. V tej skupini je tudi delovno mesto direktorice
občinske uprave, katere mandat traja 5 let),
Pod tč. 4 – javni uslužbenci zaposleni za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne
uslužbence in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev organa (projekti,
sofinancirani iz sredstev EU in drugih virov, bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni),
Pod tč. 5 – pripravniki za določen čas.

Kot izhaja iz predloga kadrovskega načrta za leto 2016 se glede na sprejeti kadrovski načrt za leto 2015 pri zaposlitvah v
letu 2016 predvideva povečanje števila zaposlenih za določen čas za 2 zaposlitvi, predvideni v okviru odobrenih projektov,
sofinanciranih iz sredstev EU in drugih virov.
Občina je bila vnovič uspešna na razpisu Evropske Komisije. Za projekt Feel the freedom of the water (Šport za invalide) bo
prejela 617.642,28 EUR. Projekt bo trajal 3 leta (1.01.2016 – 31.12.2018). Že v prijavi smo predvidevali zaposlitev
projektnega koordinatorja, saj gre za vsebinsko zelo zahteven projekt. Projektni koordinator bo skrbel za komunikacijo s
projektnimi partnerji iz Hrvaške, Francije, Irske, Češke in Slovenije ter sodeloval pri izvedbi vseh 20ih aktivnostih.
V letu 2014 je Občina Brežice obnovo PD Artiče prijavila na razpis za EU sredstva, kjer je med cilji projekta opredelila tudi
eno bruto zaposlitev. Zaposlitev je potrebno realizirati v roku dveh let po končanju projekta in sicer za najmanj za 5 let. V letu
2016 se zato v kadrovskem načrtu planira realizacija ene zaposlitve za določen čas, ki bo izvajala vsebine povezane z
upravljanjem in uporabo obnovljenega objekta.
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NAMENSKA RABA TURISTIČNE TAKSE IN KONCESIJ OD IGER NA SREČO
EUR
Prihodki turistična taksa
Prihodki-koncesija od iger na srečo
Odhodki turistična taksa
Postavka
00230-plače turizem
00321-drugi osebni prejemki-T
00232-dodatno pokojninsko zavarovanje T
00233-prispevki delodajalca za socialno varnost T
00234-materialni stroški-T
00235-investicijska oprema-T
00229-promocija turizem
00239-projekti turizem
00236-postajališča za avtodome
00239-programi turističnih društev in OTZ
00240-oblikovanje turističnih paketov
00227-obrtno kmetijski sejem
00193-projekt Sava-Krka bike
00187-kolesarska steza Čatež -Terme Čatež
00072-Festival Brežice
00054-Celovita obnova gradu Brežice
Odhodki-koncesija od iger na srečo
00154 Vzdrževanje ulic in pločnikov

450.000,00
50.000,00
535.945,00
EUR
60.000,00
10.500,00
500,00
10.300,00
29.000,00
1.770,00
44.000,00
100.000,00
15.000,00
22.875,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
17.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00

Zakon o spodbujanju razvoja turizma opredeljuje turistično takso in prihodek od
koncesijskih dajatev od iger na srečo kot namenski prihodek, zato mora biti v
vsakoletnem proračunu opredeljena njena poraba. V zgornji tabeli so navedene
postavke, ki so namenjene neposredno turizmu. To so postavke, ki so opredeljene v
programu Zavoda za podjetništvo in turizem in sicer izključno postavke, ki so vezane za
področje turizma. Iz področja kulture je tako sofinanciranje festivala stare glasbe
"Festival Brežice" ter celovita obnova gradu Brežice. Posredno se za turizem še
namenjajo sredstva iz postavk kot so vzdrževanje ulic in trgov ter zelenic, izgradnja
pločnikov, kolesarskih stez, parkirišč za avtodome in parkirišč. V proračunu za leto 2016
je dejansko planiranih bistveno več odhodkov kot pa je prihodkov iz turistične takse.
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SEZNAM PLANIRANIH PROJEKTOV, S KATERIMI SE BO ZAGOTAVLJALA NAMENSKA RABA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 2016
Rač.

Plan (EUR)

OBČINA (EUR)

DRUGI VIRI

Post. OPIS DEJAVNOSTI
-

Ravnanje z odpadno vodo
00249 Sofinanciranje izgradnje malih kom. Čistilnih naprav

150.000

300

150.000

-

MOŽNA VIŠINA ODHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V LETU 2016

V€

št. Zadeve

SM

Krajevna skupnost

saldo na TRR +
depozit 31.12.2015

Lastni prihodki KS 2016 +
sofinanciranje po pogodbah

Planirana dotacija občine
2016*

Možna višina
odhodkov v letu
2016-2.branje

PLAN ODHODKOV KS 2016 -1.branje

razlika

1

2

3

4= 1+2+3

5

6=4-5

1

5001

KS ARTIČE

2.500,00

20.000,00

45.167,59

67.667,59

62.603,62

5.063,97

2

5002

KS BIZELJSKO

5.800,00

70.000,00

80.150,71

155.950,71

145.471,48

10.479,23

3

5003

KS BREŽICE

74.000,00

0,00

26.724,61

100.724,61

96.237,29

4.487,32

4

5004

KS CERKLJE

20.000,00

9.000,00

41.327,61

70.327,61

61.883,64

8.443,97

5

5005

KS ČATEŽ

2.500,00

7.500,00

33.334,05

43.334,05

38.156,21

5.177,84

6

5006

KS DOBOVA

25.000,00

33.000,00

47.578,69

105.578,69

86.913,80

18.664,89

7

5007

KS GLOBOKO

5.300,00

7.000,00

35.608,59

47.908,59

41.641,21

6.267,38

8

5008

KS JESENICE NA DOL.

6.000,00

10.000,00

22.347,76

38.347,76

35.485,44

2.862,32

9

5009

KS KAPELE

16.000,00

18.804,00

25.921,70

60.725,70

43.565,56

17.160,14

10

5010

KS KRIŽE

4.800,00

150,00

10.530,27

15.480,27

11.802,75

3.677,52

11

5011

KS KRŠKA VAS

7.900,00

11.000,00

11.055,50

29.955,50

24.134,21

5.821,29

12

5012

KS MRZLAVA VAS

5.000,00

100,00

13.579,70

18.679,70

13.048,07

5.631,63

13

5013

KS PEČICE

100,00

0,00

9.093,52

9.193,52

8.835,72

357,80

14

5014

KS PIŠECE

11.700,00

15.000,00

48.587,96

75.287,96

62.538,96

12.749,00

15

5015

KS SKOPICE

2.300,00

1.200,00

9.155,18

12.655,18

10.592,25

2.062,93

5016

KS SROMLJE

600,00

3.500,00

34.983,24

39.083,24

38.067,97

1.015,27

5017

KS ŠENTLENART

12.000,00

200,00

26.959,75

39.159,75

34.913,10

4.246,65

5018

KS VELIKA DOLINA

4.900,00

7.000,00

37.213,89

49.113,89

43.112,73

6.001,16

5019

KS VELIKE MALENCE

6.200,00

100,00

13.382,92

19.682,92

14.267,67

5.415,25

5020

KS ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

800,00

0,00

27.296,77

28.096,77

25.022,05

3.074,72

213.400,00

213.554,00

600.000,01

1.026.954,01

898.293,73

16

SKUPAJ

* Planirane dotacije občine za leto 2016 krajevnim skupnostim po Odloku o financiranju KS - podatkov se ne sme spreminjati

Odlok o financiranju KS sprejet na OS Občine Brežice dne 23.9.2013(Ur.l.81/2013) in sprememba odloka sprejeta na OS Občine Brežice dne 5.10.2015 (Ur.l.79/2015)
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PLAN IZVIRNIH PRIHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2016
Konto
Kraj.skup.
Artiče
Bizeljsko
Brežice
Cerklje ob Krki
Čatež ob Savi
Dobova
Globoko
Jesenice/Dolen.
Kapele
Križe
Krška vas
Mrzlava vas
Pečice
Pišece
Skopice
Sromlje
Šentlenart
Velika Dolina
Velike Malence
Zakot-Buk.Trnje
SKUPAJ
Nazivi kontov:
7102
7130
7103
7141
7300

710200

710201

710301

710304

1.600,00
1.000,00

100,00
30,00
20,00
200,00

504,00

713000

714106

714199

730000

13.400,00
67.400,00

3.000,00

1.000,00
1.500,00

1.000,00

3.000,00

8.316,00
6.480,00
21.000,00

9.000,00
100,00
4.200,00
80,00

1.000,00

9.820,00
8.804,00

500,00
600,00
550,00
190,00
300,00
80,00

1.000,00

13.500,00

20,00

2.900,00

700,00

6.000,00

34.000,00

6.224,00

164.320,00

1.000,00
7.800,00
7.000,00

180,00
20,00
100,00
20,00

20,00
30,00
10,00
20,00

750,00

-

150,00
1.000,00

30,00
6.700,00

580,00

prihodki od obresti
prihodki od prodaje blaga in storitev
prihodki od premoženja
drugi nedavčni prihodki
prejete donacije in darila od domačih oseb
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3.000,00

4.260,00

1.000,00

SKUPAJ
20.000,00
70.000,00
9.000,00
7.500,00
33.000,00
7.000,00
10.000,00
18.804,00
150,00
11.000,00
100,00
15.000,00
1.200,00
3.500,00
200,00
7.000,00
100,00
213.554,00

NAČRT PORABE SREDSTEV PRIDOBLJENIH NA PODLAGI PLAČIL NADOMESTILA ZA
OMEJENO RABO PROSTORA NA OBMOČJU JEDRSKEGA OBJEKTA PRORAČUN ZA LETO 2016
Proračun 2016

EUR

Prihodki Nadomestila za omejeno rabo prostora

1.996.000

ODHODKI

2.0000.000

Odhodki Nadomestila za omejeno rabo prostora
Postavka

EUR

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Obnova večnamenskih domov na podeželju
Zagotavljanje prometne varnosti – izgradnja pločnikov ob državnih
in lokalnih cestah
Oskrba z vodo
00063 – Nakup knjig

240.000
90.000
110.000
340.000
36.000

00181 - Interventna sanacija plazov

180.000

Investicijska vzdrževanja po krajevnih skupnostih

220.000

00020 – Sofinanciranje programov gasilskih društev in zveze

150.000

00112 - Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem
00107 - OŠ Cerklje

40.000
551.000

00117 - Denarna pomoč ob rojstvu otroka

43.000

Na podlagi 11. člena Uredbe o merilih za določitev in višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora
na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 92/14) prilagamo namensko porabo sredstev
Nadomestila za omejeno rabo prostora, ki se uporabljajo za vzpostavitev občinske javne infrastrukture
in občinskih javnih služb z namenom izboljšanja kvalitete življenja prebivalcev na območju občine
Brežice.
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NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE BREŽICE ZA LETO
2016
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2016
NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2016
LETNI PROGRAM PRIDOBIVANJA OBČINSKEGA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO
2016
LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA
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LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE BREŽICE ZA LETO 2016
UVODNA POJASNILA
Postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, so vodeni skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO
in 76/15; v nadaljevanju ZSPDSLS) in na podlagi navedenega zakona sprejete Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14; v nadaljevanju Uredba).
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice je sestavljen iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Sprejme ga svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa,
pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, skupaj s predlogom proračuna oziroma rebalansa
proračuna, po postopku in v rokih kot jih določa zakon, ki ureja postopek priprave in sprejem proračuna samoupravnih
lokalnih skupnosti.
Kupnina, najemnina, odškodnina in drugi prihodki samoupravne lokalne skupnosti pridobljeni iz upravljanja stvarnega
premoženja in ravnanja z njim, se uporabijo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja ter pravno urejenost
stvarnega premoženja samoupravne lokalne skupnosti na način, določen s predpisom, ki ureja izvrševanje proračuna.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
Stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih
nalog, je treba prodati ali z oddajo v najem ali na drug ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo. Po določbah
veljavne zakonodaje razpolaganje s stvarnim premoženjem pomeni vsak prenos lastninske pravice na določenem stvarnem
premoženju na drugo fizično ali pravno osebo, zlasti pa to pomeni prodajo, odsvojitev na podlagi menjave ali drug način
odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja ter vlaganje stvarnih vložkov v osebe zasebnega ali javnega
prava. Postopek prodaje - razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine se lahko izvede le, če je nepremično
premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Vsebina letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem je določena v 9. čl. Uredbe. V načrt se vključijo zemljišča,
stavbe in zemljišča s stavbami. Zajema podatke o identifikacijski oznaki nepremičnine, kvadraturi in orientacijski vrednosti
nepremičnine. Orientacijska vrednost stvarnega premoženja je vrednost, ki jo določi upravljavec stvarnega premoženja na
podlagi cenitve premoženja, na podlagi vrednosti nepremičnin, ki jo določa geodetska uprava, na podlagi predpisov, ki
urejajo množično vrednotenje nepremičnin, oziroma izkustveno na podlagi primerjave prodaj primerljivega premoženja na
trgu oziroma na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena stvarnega premoženja v smislu čim večjega približka
dejanski vrednosti na trgu.
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
Pridobivanje stvarnega premoženja pomeni vsak prenos (odplačen ali neodplačen) lastninske pravice na določenem
stvarnem premoženju na občino, vendar se v letni načrt vključuje samo odplačne pridobitve. Pri tem je potrebno poudariti, da
se lahko nepremičnine pridobiva samo v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog bodočega upravljavca, brez
nepotrebnih zalog (26. čl. Uredbe) in da je mogoče odplačno pridobiti lastninsko pravico na nepremičnem premoženju, v
breme proračunskih sredstev, le na podlagi sprejetega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja (6. čl.
Uredbe).
Predlagani letni načrt pridobivanja je skladno s proračunskim priročnikom sestavni del odloka o proračunu, kar pomeni, da se
sprejema po postopku in v rokih, kot jih določa zakon, ki ureja postopek priprave in sprejem proračuna samoupravnih
lokalnih skupnosti. Zajema podatke o okvirni lokaciji (na določenih parcelah še potekajo postopki odmere oz. parcelacije),
okvirni velikosti, namenski rabi, predvidenih sredstvih in razlogu pridobivanja.
Določila navedene zakonodaje so dolžne spoštovati tudi krajevne skupnosti.
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LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE BREŽICE V LETU 2016
A) NAČRT RAZPOLAGANJA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18

k.o./lokacija
Brežice
Podvinje
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Dečno selo
Sromlje
Trnje
Trnje
Trnje
Brežice
Brežice
Drenovec
Koritno
Koritno
Koritno
Brežice
Brežice
Brežice
Vrhje
Bojsno

19 Bizeljsko
Bizeljsko

št.
parcele
2/0
241/0
2235/0
1476/1
1476/2
80/3
340/2
319/0
53/13
53/15
209/5
2233/0
2229/0
1375/2
*80/0
512/0
510/0
583/0
585/1
584/0
6/4
*175
1852/0
*356

št. stavbe
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/

/
/

namenska raba
vodno
kmetijsko
vodno
kmetijsko
kmetijsko
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
vodno
vodno
del stavbno, del kmetijsko
stavbno
kmetijsko
gozdno
255 poslovni prostor
funkcionalno zemljišče k 255
funkcionalno zemljišče k 724
kmetijsko
57 stavbno
del stavbno, del kmetijsko
stavbno

površina orient. vred.
opombe
1404
4.200,00 €
1579
1.579,00 €
1421
8.500,00 €
1938
2.800,00 €
132
350,00 €
76
2.128,26 €
174
2.000,00 €
755
9.000,00 €
106
2.774,00 €
43
1.125,00 €
6
157,00 €
2534
15.204,00 €
5032
30.000,00 €
400
2.300,00 € menjava za parc. št. 1376/12 k.o. Drenovec
25
100,00 € solastniški delež 1/5 celote
741
500,00 € solastniški delež 1/5 celote
522
100,00 € solastniški delež 1/5 celote
78,3
18.300,00 € solastniški delež 18/48‐tin celote,
244
1.437,00 € solastniški delež 18/48‐tin celote,
191
1.124,00 € solastniški delež 3/8
6220
10.000,00 €
1056
30.000,00 €
2364
128

306

14.000,00 €

20 Nova vas

418/91

/

gozdno

4523

3.400,00 €

21 Curnovec
Curnovec
Curnovec
Curnovec
Curnovec

171
187
185/1
184
183

/
/
/
/
/

kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko
gozdno

3776
4356
953
1000
5201

9.000,00 €

22 Globočice
Globočice
23 Artiče
24 Brežice
25 Gabrje
26 Curnovec
Curnovec
27 Pavlova vas
28 Trnje
29 Trnje
30 Trnje
31 Trnje
32 Trnje
33 Trnje
34 Trnje
35 Trnje
36 Trnje
37 Trnje
38 Nova vas
39 Vitna vas
Vitna vas

846/17
846/19
847/0
2205/0
252/5
529/1
528/0
1353/5
36/33
36/28
36/27
36/31
36/32
38/19
38/18
38/17
36/30
36/29
418/91
1602/9
92/4

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

del stavbno, del kmetijsko
del stavbno, del kmetijsko
77 podstrešje
277 Poslovni prostor (2 pisarni)
stavbno
gozdno
gozdno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
gozdno
kmetijsko
stavbno

1162
120
60
56
1000
2069
270
76
118
462
403
447
419
597
671
890
445
482
4523
228
209

307

2.000,00 €
14.000,00 €
35.000,00 €
10.000,00 € solastniški delež 1/2
413,00 € solastniški delež 1/4
54,00 € solastniški delež 1/4
612,00 €
5.900,00 €
23.100,00 €
20.150,00 €
22.350,00 €
20.950,00 €
29.850,00 €
33.550,00 €
44.500,00 €
22.250,00 €
24.100,00 €
3.600,00 €
500,00 €
2.009,00 €

Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas
40 Globoko

1602/24
1602/22
1602/18
1602/11
1602/14
1602/23
1593/6
306/0

/
/
/
/
/
/
/
/

stavbno
kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko
stavbno
gozdno

41 Šentlenart
Šentlenart
Šentlenart
Šentlenart
Šentlenart

77/25
75/10
77/29
67/4
75/8

/
/
/
/
/

stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno

42 Šentlenart
Šentlenart
Šentlenart

77/23
75/5
77/18

/
/
/

stavbno
stavbno
stavbno

43 Šentlenart
Šentlenart
44 Vitna vas
Vitna vas

77/21
68/36
1197/1
1198/0

/
/
/
/

*145
1430/0
1428/2
1427/2
1427/1

Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas

280
15
93
74
12
5
121
9941

2.800,00 €
30,00 €
200,00 €
150,00 €
40,00 €
15,00 €
1.210,00 €
8.000,00 €

5838

118.978,00 € IPC BREZINA; A2/1

5870

119.630,00 € IPC BREZINA; A2/2

stavbno
stavbno
gozdno
kmetijsko

5543
8455
10092

112.966,00 € IPC BREZINA; A2/3
6.700,00 €
6.500,00 €

326, 327 stavbno
324 stavbno
/
stavbno
/
stavbno
/
kmetijsko

539
155
168
468
1478

308

30.000,00 €
solastniški delež 1/2

3.000,00 €
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Vitna vas
Brežice
Bojsno
Bojsno
Brežice
Brežice
Velika Dolina
Nova vas
Nova vas
Krška vas
Krška vas
Dečno selo
Veliki obrež
Veliki obrež
Slogonsko
Slogonsko

57 Slogonsko
Slogonsko
Slogonsko
Slogonsko
58 Artiče
59 Trnje
60 Veliki obrež
61 Koritno
62 Globočice
Globočice
Globočice

1428/1
344/2
344/1
171/2
174/2
202/12
278/4
278/2
4289/1
4923/2
478/0
232/1
405/9
208/0
210/0

/
445‐3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

kmetijsko
stanovanje s kletjo
kmetijsko
kmetijsko
stavbno
stavbno
kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko
gozdno
kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko

514/1
512/4
514/2
*51/1
719/5
38/15
1306/1
1305/4
1004/0
1009/0
1069/5

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko
stavbno
stavbno
stavbno
del stavbno, del kmetijsko
kmetijsko
stavbno

7199
23
2662
108
35
38
5551
1135
2916
15054
2911
3214
4630
3301
6276
5350
5045
995
630
256
100
125
70
176
1126
309
393

309

22.500,00 € Šolska ulica 1
900,00 € solastniški delež 1/2
35,00 € solastniški delež 1/2
910,00 €
1.000,00 €
6.600,00 €
1.200,00 €
2.900,00 €
17.000,00 €
3.500,00 €
2.800,00 €
4.630,00 €
3.600,00 €
5.900,00 €
5.000,00 €

6.600,00 €

326,00 €
3.250,00 €
840,00 €
1.584,00 €
2.200,00 €
400,00 €
2.358,00 €

63 Globočice
64 Bizeljsko

947/3
1977/2

/
/

stavbno
kmetijsko

65 Gabrje
Gabrje
Gabrje
Gabrje
Gabrje
Gabrje

702/17
703/10
704/12
702/4
703/3
704/5

/
/
/
/
/
/

stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno

66 Gabrje
Gabrje
Gabrje
Gabrje

702/20
702/22
700/8
701/6

/
/
/
/

stavbno
stavbno
stavbno
stavbno

67 Gabrje
Gabrje
Gabrje
Gabrje
Gabrje
Gabrje
Gabrje

702/21
702/23
700/9
701/7
703/4
704/6
702/5

/
/
/
/
/
/
/

stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno

68 Gabrje
Gabrje
Gabrje
Gabrje

700/6
701/5
702/10
702/24

/
/
/
/

stavbno
stavbno
stavbno
stavbno

69 Gabrje

702/19

/

stavbno

552
33

3.312,00 €
110,00 €

2512

46.195,00 € OC DOBOVA; GP 11

2403

44.191,00 € OC DOBOVA; GP 12

2617

48.126,00 € OC DOBOVA; GP 13

2736

50.315,00 € OC DOBOVA; GP 14

310

Gabrje
Gabrje
Gabrje
Gabrje
Gabrje
Gabrje
Zgornji
70 Obrež
SKUPAJ

702/7
702/25
703/12
703/6
704/14
704/8

/
/
/
/
/
/

stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno

2226

308/2

/

stavbno

36

311

40.936,00 € OC DOBOVA; GP 15

324,00 € menjava za parc. št. 303/2 in 304 k.o. Zg. Obrež
1.224.727,26 €

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE BREŽICE V LETU 2016
B) NAČRT ODPLAČNEGA PRIDOBIVANJA

1
2
3
4
5
6
7

k.o.
Čatež
Čatež
Nova vas
Dečno selo
Cerina
Brezina
Bojsno
Križe
Križe
Križe
Križe

8 Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas

št.
parcele
1866/46
1866/51
1962/147
725/0
378/2
432/5
484/3
1063/15
1063/16
1063/17
1063/18

št. stavbe
/
/
/
/
/
/
/
413
414
415
/

namenska raba
prometna površina
prometna površina
prometna površina
stavbno
stavbno
prometna površina
prometna površina
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno

99/5
99/4
93/2
95/4
66/2
202/5
202/10
100/4
86/5
99/7
200/2
197/2
202/8

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina

površina predvidena sredstva
opombe ‐ namen nakupa
34
306,00 € LK 027711‐Čateška ulica
42
378,00 € LK 027711‐Čateška ulica
400
1.600,00 € JP 525062‐Slovenska vas‐Filipač
37
600,00 € vodovodno črpališče
52
500,00 € zemljišče za spominsko obeležje
139
695,00 € jp 526371‐Trebež(Predanič)‐vas
160
1.600,00 € jp 525852‐Bojsno šola‐vas(Pečnik)
146
13.863,00 € delež 1/3, gasilski dom
136
16.079,00 € delež 1/3, krajevna skupnost
137
11.800,00 € delež 1/3, poslovni prostor
1288
6.000,00 € delež 1/3, funkcionalno zemljišče
2
77
107
701
3
145
82
13
125
141
145
12
17

312

jp 527721‐Veršec‐Černelič
lc 024381‐Brezovica‐JaneževaGorca
jp 527721‐Veršec‐Černelič
jp 527721‐Veršec‐Černelič
jp 527721‐Veršec‐Černelič
jp 527721‐Veršec‐Černelič
5.000,00 € jp 527721‐Veršec‐Černelič
lc 024381‐Brezovica‐JaneževaGorca
jp 527721‐Veršec‐Černelič
jp 527721‐Veršec‐Černelič
jp 527721‐Veršec‐Černelič
jp 527721‐Veršec‐Černelič
jp 527721‐Veršec‐Černelič

Vitna vas
Vitna vas
Vitna vas
9 Brežice
10 Arnovo selo

205/9
208/2
209/2
80/2
838/1

/
/
/
/
/

prometna površina
prometna površina
prometna površina
stavbno
kmetijsko zemljišče

304
124
68
100
1969

jp 527721‐Veršec‐Černelič
jp 527721‐Veršec‐Černelič
jp 527721‐Veršec‐Černelič
2.600,00 € črpališče kanalizacija
7.876,00 € čistilna Artiče

11 Črnc
Črnc
12 Cerina
13 Velika Dolina
14 Črnc
15 Čatež
16 Orešje

1023/2
1023/1
1425/2
1890/98
650/0
63/5
1215/0

/
/
/
/
/
/
/

stavbno
stavbno
kmetijsko zemljišče
kmetijsko zemljišče
stavbno
prometna površina
prometna površina

140
160
300
900
9583
45
797

5.400,00 € črpališče kanalizacija

17 Gabrje
Gabrje
Gabrje
Gabrje
Gabrje

708/22
708/23
704/10
704/15
708/36

/
/
/
/
/

stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno

208
15
76
55
88

18 Trnje
Trnje
Trnje
Trnje
Trnje
Trnje
19 Trnje
20 Sromlje
21 Bizeljsko

1/405
1/404
1/403
1/402
1/400
1/398
1/449
294/3
672/8

/
/
/
/
/
/
/
/
/

stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
kmetijsko zemljišče
kmetijsko zemljišče
prometna površina
prometna površina

25
3
6
72
283
22
336
293
193

313

1.200,00 €
3.600,00 €
35.000,00 €
530,00 €
5.600,00 €

črpališče vodovod
vodohran
nogometni stadion
lc 024131‐V. Malence‐Čatež
lc 024361‐Bizeljska vas‐Ledine

13.000,00 € komunalna ureditev OC Dobova

650,00 €
78,00 €
156,00 € kolesarske površine rondo Tuš ‐ Trnje
1.872,00 €
7.358,00 €
132,00 €
2.600,00 €
1.800,00 € lc 024491 Sromlje ‐ Art. Hosta‐ NM
1.737,00 €

22 Blatno
Dednja vas
Blatno
Blatno
Dednja vas
23 Volčje
Volčje
Volčje
Volčje
Volčje
24 Bušeča vas
Bušeča vas
25 Globočice
26 Globočice
Globočice
Globočice
Globočice

1237/3
30/4
682/2
1238/2
30/3
539/7
547/7
547/4
456/4
456/3
212/3
212/4
747/2
1001/2
1006/2
1008/2
953/3

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina

27 Cerklje
Cerklje
28 Curnovec
29 Volčje
Volčje
30 Sela
Sela
Sela
Sela
Sela
31 Bizeljsko

3894/0
3895/0
529/2
889/4
879/13
730/10
818/107
1124/0
818/109
818/105
1809/16

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

del stavbno del kmetijsko
kmetijsko
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina
prometna površina

177
276
674
391
548
312
563
8
2693
5
559
71
634
160
165
415
209
45786
7660
89
69
38
30
147
72
66
273
3

314

577,00 €
900,00 €
2.200,00 €
1.275,00 €
1.800,00 €
1.017,00 €
1.835,00 €
26,00 €
8.800,00 €
17,00 €
1.822,00 €
231,00 €
2.079,00 €
520,00 €
536,00 €
1.348,00 €
680,00 €

lc 024531‐Globoko‐Blatno‐Pišece
lc 024531‐Globoko‐Blatno‐Pišece
lc 024531‐Globoko‐Blatno‐Pišece
lc 024531‐Globoko‐Blatno‐Pišece
lc 024531‐Globoko‐Blatno‐Pišece
lc 024482‐Art.host‐Sromlje
lc 024482‐Art.host‐Sromlje
lc 024482‐Art.host‐Sromlje
lc 024482‐Art.host‐Sromlje
lc 024482‐Art.host‐Sromlje
jp 524172‐Bušeča vas‐pokopališče
jp 524172‐Bušeča vas‐pokopališče
lc 024104‐Subanov mlin‐Čedem
lc 024104‐Subanov mlin‐Čedem
lc 024104‐Subanov mlin‐Čedem
lc 024104‐Subanov mlin‐Čedem

24.500,00 € Gazice ‐ romsko naselje
300,00 €
230,00 €
125,00 €
270,00 €
1.323,00 €
648,00 €
594,00 €
895,00 €
27,00 €

lc 024491‐Sromlje‐Art. hosta‐NM
lc 024471 Artiče ‐ Volčje
lc 024471 Artiče ‐ Volčje
lc 024283 Pistače ‐ Sela (križ)
lc 024283 Pistače ‐ Sela (križ)
lc 024283 Pistače ‐ Sela (križ)
lc 024283 Pistače ‐ Sela (križ)
lc 024283 Pistače ‐ Sela (križ)
jp 528084 Vinarska cesta

32
33

34
35
36
37

Bizeljsko
Bizeljsko
Brežice
Zgornji
Obrež
Zgornji
Obrež
Šentlenart
Brežice
Brežice
Brežice
Gabrje
Gabrje
Gabrje
SKUPAJ

713/4
1976/3
/

/
/
345‐26

prometna površina
prometna površina
stanovanje s kletjo

80
72
22

303/2

/

prometna površina

76

304/0
764/15
176/2
183/9
183/7
831/7
831/8
831/3

/
/

kmetijsko zemljišče
prometna površina
prometna površina
pločnik
pločnik
prometna površina
prometna površina
prometna površina

111
170
30
63
2
9
28
82

315

720,00 € jp 528084 Vinarska cesta
648,00 € jp 528084 Vinarska cesta
21.000,00 € Jurčičeva 10, Brežice
684,00 € LC 024681‐Zg.Obrež‐D. vas pri KK
364,00 €
700,00 €
564,00 €
1.185,00 €
37,60 €
81,00 €
252,00 €
738,00 €
230.474,60 €

ob mostu Močnik ‐ vzdrževanje
LK 027051
ob Pleteršnikovi
ob Pleteršnikovi
JP 524621 Štajercomerc
JP 524621 Štajercomerc
JP 524621 Štajercomerc

LETNI PROGRAM PRIDOBIVANJA OBČINSKEGA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2016
(PROJEKT: )

Zaporedna
številka
/

Vrsta premičnega premoženja

količina
/

/

ocenjena vrednost
/

Obrazložitev:
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti določa, da načrt
pridobivanja premičnega premoženja zajema podatke o vrsti premičnega premoženja, količino
premičnega premoženja in planirana sredstva v proračunu.
V letu 2016 občina ne bo pridobivala premičnega premoženja.
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LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2016
- v EUR
__________________________________________________________________________________________

Program prodaje občinskega finančnega premoženja – seznam kapitalskih naložb
__________________________________________________________________________________________
Pravna oseba
SEDANJE STANJE
NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE
__________________________________________________________________________________________
Knjigovodska Delež Število
Delež za prodajo
Število delnic
vrednost
v%
delnic oz.
in drugo razpolaganje oz. poslovni
nominalna vrednost
v%
delež
za
poslovnega deleža
prodajo in
drugo
razpolaganje
__________________________________________________________________________________________
KOP d.d. Brežice
86.058,25€ 25,24% 20.623
25,24%
20.623

___________________________________________________________________________

Obrazložitev:
Po 2. točki drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A) predloži župan občinskemu svetu
hkrati s predlogom proračuna tudi predlog programa prodaje občinskega finančnega premoženja (v
nadaljevanju: letni program prodaje). Občinsko finančno premoženje na podlagi prvega odstavka 67.
člena Zakona o javnih financah predstavljajo denarna sredstva, terjatve, dolžniški vrednostni papirji,
delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe.
Tabela letni program prodaje občinskega premoženja za leto 2015 je pripravljena v skladu s šestim
odstavkom 80č. člena Zakona o javnih financah.
Po strokovnem mnenju družbe, ki je opravila cenitev iz leta 2012, bi bilo najbolj smotrno, da Občina
Brežice proda svoj 25,24% lastniški delež v družbi KOP d.d. Brežice, ker je ustanovila svoje javno
podjetje v 100% lasti za izvajanje gospodarskih javnih služb. V postopku prodaje finančnega
premoženja je potrebno izbrati tisto metodo prodaje, ki bo zagotavljala najugodnejši ekonomski
učinek. Na podlagi cenitve iz leta 2012 je delež ovrednoten v višini 750.000 €.
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