Župan Ivan Molan
o proračunu Občine Brežice
Spoštovane občanke, spoštovani občani,
Občina Brežice je pripravila proračun za
leto 2021 že leta 2020, občinski svet
ga je potrdil februarja 2020. Ker pa
smo se v času od lanskega februarja
do letos soočali tako z epidemijo
in z njo povezanimi ukrepi ter novo
vlado, ki ima večji posluh za občine in
enakomeren razvoj, je bilo potrebno
uskladiti vse prejemke in izdatke občine
z novim stanjem.
Spremembe na strani prihodkov –
manj turistične takse, več državnih sredstev
Epidemija je močno vplivala na upad turizma, zato je pričakovani
prihodek iz naslova turistične takse nižji. Spremenila se je tudi dinamika
izgradnje treh obsežnih projektov, za katere so nam letos odobrili
evropska sredstva. To so projekti kolesarskih povezav Brežice-Dobova
in Brežice-Krška vas ter Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov
Brežice-Bistrica ob Sotli, ki se bodo pričeli izvajati predvidoma letos in
se bodo zaključili v 2023.
Prihodki občine so se za 1,2 milijona evrov povečali na račun višjih
sredstev, ki jih občini namenja država. To so: višja povprečnina, dodatna
sredstva za investicije in zakon o finančni razbremenitvi občin, v skladu
s katerim bo država prevzela breme plačila oz. bo povrnila sredstva
občini za mrliško pregledno službo in družinskega pomočnika ter
prevzela obveznosti zdravstvenega zavarovanja novih brezposelnih.
Dodatno je predvidenih cca 1,3 milijona evrov s strani Ministrstva za
okolje in prostor za sanacijo skalnatega plazu v Slovenski vasi ter
Ministrstva za obrambo na podlagi dogovora za sofinanciranje vlaganj
v lokalno infrastrukturo ter sredstva za nabavo opreme za civilno
zaščito in gasilce.
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Spremembe na strani odhodkov zaradi spremembe dinamike investicij
Obnova lesenega mostu v Cerkljah ob Krki se je pomaknila v leto 2021
zaradi dodatnih geološko geomehanskih raziskav za izvedbo pilotov v
strugi reke Krke v letu 2020 in se uspešno zaključila aprila letos. V tem
letu se zaključuje tudi obnova železnega mostu čez Krko v Brežicah.
Pospešila se je dinamika financiranja gradnje vrtcev Artiče in Dobova,
k temu je prispevala tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKO Sklada.
Zaključek gradnje vrtcev je predviden do konca leta 2021. Selitev
vrtcev je načrtovana v februarju 2022. Predčasno bo zgrajen tudi
večnamenski dom na Velikih Malencah, zato so bila potrebna dodatna
sredstva v letu 2021, da se investicija tudi finančno zaključi.
Dodatna sredstva občina namenja nadaljevanju investicije Revitalizacija
stavbe nekdanjega doma upokojencev, saj je zaradi staranja prebivalstva
v občini in omejenih finančnih zmožnosti posameznikov nujno poskrbeti
za posebej ranljivo skupino ljudi. V nekdanjem domu se urejajo bivalne
enote oz. stanovanjske skupnosti, preostali prostori pa bodo namenjeni
društvom upokojencev in Ozari.
Zaradi dotrajanosti in nezadostne statične varnosti Vodovodnega stolpa
se je občina odločila, da že letos začne z obnovo in rekonstrukcijo stolpa.
Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, v maju bo objavljeno javno naročilo
za izvajalca obnove.
Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI)
nadaljujeta s sodelovanjem pri obnovi državnih cest in gradnji pločnikov.
Letos je načrtovan začetek reševanja zožitve ceste v Podgračenem,
ureditev avtobusnega postajališča na Borštu in nadaljevanje gradnje
pločnika Obrežje. Občina bo izdelala tudi projektno dokumentacijo za
izven nivojsko križanje v Brezini (nadvoz pri Intermarketu), DRSI pa bo
ta sredstva občini povrnila.
Za Občino Brežice so pomembni dogovori z državo pri večjih državnih
projektih kot sta gradnja novega mostu čez Savo in gradnja HE Mokrice
- zaradi zagotavljanja poplavne varnosti naselij in urejanje druge
infrastrukture. Letos načrtujemo tudi izdelavo projektne dokumentacije
za dostopni Vodni center Brežice.

Občina je povečala sredstva za gradnjo vodovodov, saj je oskrba s pitno
vodo ključna za vse občanke in občane. Med večjimi investicijami so
še obnova Ceste bratov Milavcev v Brežicah, reševanje kanalizacije v
Krški vasi, obnove večnamenskih domov in številne modernizacije ter
obnove lokalnih cest in javnih poti po vseh 20 krajevnih skupnostih.
V tem proračunu so tudi sredstva za preostalih sedem projektov
participativnega proračuna (igrišče pri
Trobentici, rekreativna
tekaška steza pri atletskem stadionu, otroško igrišče v Mrzlavi vasi,
medgeneracijski park Sela, travnato igrišče Dolenja Pirošica, ureditev
ekoloških otokov v KS Bizeljsko, praznična okrasitev Pišec). Proračun
sledi viziji razvoja občine in je obvezen korak na poti k uresničitvi
načrtov. Načrtov ima občina res veliko, saj vsako leto investiramo po
vseh krajevnih skupnostih v občini, ker je naše vodilo zagotavljati enako
kakovostne pogoje za življenje in enakomerno razvijati vse kraje. Tako
bomo delovali tudi v prihodnje.
Proračun je načrtovan v rekordni višini dobrih 43 milijonov evrov.
Verjetno se vsem zastavlja vprašanje, kako smo prišli do tako
visokega proračuna. Večji del sredstev prejmemo iz naslova države oz.
dohodnine. Kljub temu je to premalo za pokritje vseh izdatkov občine.
Zato že od leta 2005 sistematično delamo na pridobivanju dodatnih
virov za sofinanciranje projektov občine. V tem času smo uspeli
pridobiti t.i. rento NEK oz. nadomestilo za omejeno rabo prostora
zaradi območja jedrskega objekta, sredstva Ministrstva za obrambo
za sofinanciranje vlaganj v lokalno infrastrukturo, vodno koncesnino
za HE Brežice, evropska sredstva na razpisih EU in Evropske komisije,
državna sredstva na razpisih ipd. Pridobili smo sredstva za investicije in
za razvoj, za plačilo investicij pa bomo najeli tudi kredit.
Spodbude gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu

pozidavo še nepozidanih delov industrijske cone ter urejanje prometnih
in drugih površin ter novo vstopno točko na severni strani cone. Občina
Brežice načrtuje tudi širitev Obrtne cone Dobova, v kateri bo pridobila
približno 10 hektarjev novih zazidljivih površin. V veljavnem proračunu
smo povečali sredstva za spodbude kmetijstvu in podjetništvu, dodatno
smo zagotovili sredstva za pomoč podjetjem po epidemiji COVID-19.
Turizmu pomagamo z močnejšo promocijo in urejanjem turističnih
zanimivosti (obnova Vodovodnega stolpa, razgledna ploščad pri Sv.
Vidu), verjamem, da je urejana občina privlačna tudi za obiskovalce.
Upam, da bomo letos uspeli rešiti vsaj poletno turistično sezono.
Novosti letošnjega proračuna
Povečali smo sredstva za pomoč na domu, za javna dela, za prenovo
stanovanj, za obnovo športnih igrišč na podeželju in za obnovo otroških
igrišč, za obnovo lovskih domov, za programe društev upokojencev,
za urejanje spomenikov in obeležij, za obnovo javne razsvetljave, za
vzpostavitev sistema merjenja kakovosti zraka in drugih vplivov na
življenje. Na novo smo namenili sredstva za pripravo strategije za mlade
in za romsko populacijo ter za decembrsko obdaritev predšolskih otrok.
Dejstvo je, da so potrebe in želje vedno večje od razpoložljivih
proračunskih sredstev, zato je potrebno določiti prednostni red
investicij ob skrbi za enakomeren razvoj vseh 20 krajevnih skupnosti in
vseh področij življenja v občini – od sredstev za gradnjo novih vrtcev,
cest, vodovodov do sredstev za razvoj kmetijstva in gospodarstva ter
sredstev za nemoteno delovaje javnih zavodov in društev ter za različne
pomoči občanom.
Vaš župan Ivan Molan

Občina Brežice že več let posveča intenzivno skrb razvoju gospodarstva,
kmetijstva in turizma. Občina je uredila in opremila gospodarske,
poslovne in obrtne cone v Brezini, Dobovi in v Slovenski vasi. Občina
je bila v preteklih letih uspešna pri iskanju investitorjev za cone, saj
so vsa zemljišča, ki so bila v lasti občine, prodana, in že zgrajeni oz.
v gradnji poslovni objekti. V IPC Brezina je svojo proizvodnjo z novimi
objekti razširila skupina TPV. Urejene cone so osnova za nadaljnji razvoj,
zato je bil letos sprejet odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu (OPPN) za Poslovno cono Slovenska vas – sever, ki bo omogočil
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Predstavitev občine
Občina Brežice je del statistične regije Posavje. Meri 268 km2.
V občini je 20 krajevnih skupnosti in 109 naselij. Po podatkih
statističnega urada ima občina približno 24.157 prebivalcev (2020).
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na
13. mesto, po površini pa na 14. mesto. Na kvadratnem kilometru
površine občine živi povprečno 90 prebivalcev; gostota naseljenosti
je tu manjša kot v celotni državi (103 prebivalci na km2).

BREŽICE

268 km2
14. največja
slovenska občina

754 km vodovodnega
omrežja

24.157 prebivalcev

600 km lokalnih cest
in javnih poti

107 naselij in
20 krajevnih skupnosti
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67 km šengenske meje

Občina Brežice je ustanoviteljica 16 in soustanoviteljica 1 javnega
zavoda, ki v imenu občine skrbijo za uresničevanje različnih
interesov in potreb občank in občanov. Javni zavodi Občine Brežice
opravljajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture,
športa, zdravstva, otroškega varstva, podpore podjetništvu,
dejavnosti mladih in turizmu: 8 osnovnih šol (OŠ Artiče, Bizeljsko,
Brežice, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Globoko,
Maksa Pleteršnika Pišece, Velika Dolina) in Glasbene šole Brežice,
Vrtec Mavrica Brežice, Knjižnica Brežice, Posavski muzej Brežice,
Zdravstveni dom Brežice, Lekarna Brežice, Zavod za šport Brežice,
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Javni gospodarski
zavod letalski center Cerklje ob Krki.

PODATKI ZA LETO 2019

BREŽICE

SLO

Površina km2 - 1. januar

268

20.271

Število prebivalcev - 1. julij

24.157

2.089.310

Gostota naseljenosti - 1. julij

90

103

Povprečna starost prebivalcev - 1. julij

45,0

43,4

Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)

-1,4

7,2

Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)

-2,2

-0,6

Število zaposlenih oseb
(po delovnem mestu)

6.064

801.909

Stopnja delovne aktivnosti (%)

65,1

66,0

Povprečna mesečna neto plača na
zaposleno osebo (EUR)

1.029,86 1.133,50

Število otrok v vrtcih
(po izvajalcu predšolske vzgoje)

878

87.708

Število učencev v osnovnih šolah

2.011

190.156

Število dijakov (po prebivališču)

818

72.738

Število študentov (na 1.000 prebivalcev)

30

37

Število osebnih avtomobilov
(na 100 prebivalcev) - 31. december

578

556

Povprečna staro st osebnih avtomobilov
10,9
(leta) - 31. december

10,2

Skupni selitveni prirast
(na 1.000 prebivalcev)

0,9

7,8

Komunalni odpadki zbrani z javnim
odvozom (kg/preb.)

292

359

Vir statističnih podatkov: stat.si, Statistični urad Republike Slovenije

Proračun občine Brežice
Kaj je proračun Občine Brežice?
Občinski proračun je letni načrt predvidenih prihodkov in odhodkov lokalne
skupnosti, ki ga predlaga župan na podlagi potreb in želja občanov. Pripravi
ga občinska uprava, občinski svet pa ga sprejme oz. potrdi na seji v obliki
odloka po prvi in nato še drugi obravnavi predloga. V veljavo stopi po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije. V primeru, da v začetku koledarskega
leta proračun še ni sprejet, župan sprejme sklep o začasnem financiranju
za čas do sprejetja proračuna, tudi sklep začne veljati po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
V proračunu občina predvidi vse prejemke in izdatke v obdobju enega
leta. V proračunu je zapisano, od kje prihaja denar v proračun in za katere
namene se porablja. Celoten naziv tega temeljnega dokumenta je Odlok o
proračunu Občine Brežice.
Če med proračunskim letom pride do situacij, ki zahtevajo spremembo
proračuna (npr. dopolnitev investicij oz. na drugi strani pridobitev novih
sredstev ipd.), lahko občinski svet sprejme predlog rebalansa proračuna
za tekoče leto, ki tako postane veljavni proračun za tekoče leto. Na
proračun je vezan še vsakoletni zaključni račun, to je akt, v katerem so
prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in
drugi izdatki občine za preteklo leto. Tudi zaključni račun v obliki odloka
sprejme občinski svet.
Ključna dela proračuna sta splošni in posebni del. Tretji proračunski
dokument predstavlja načrt razvojnih programov. Sestavni del gradiva o
proračunu so tudi obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna,
načrta razvojnih programov, načrta delovnih mest ter načrta nabav
in gradenj. Občinski svet, skupaj z ostalimi proračunskimi
dokumenti, sprejema tudi načrt prodaje občinskega finančnega in
stvarnega premoženja (Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Brežice in Krajevnih skupnosti, Letni načrt ravnanja s premičnim
premoženjem Občine Brežice in Letni program prodaje občinskega
premoženja).
Kje je proračun za letošnje leto dostopen?
Celoten dokument je objavljen na spletni strani Občine Brežice
www.brezice.si v rubriki Občina Brežice – proračun
( https://www.brezice.si/obcina_brezice/proracun/ ).
5

Osnovni podatki o proračunu za leto 2021
Splošni del proračuna

Prihodki 2021 - prikaz po virih

v EUR Odhodki 2021 - prikaz po virih

Bilanca prihodkov

34.146.693 Bilanca odhodkov

Davčni prihodki

18.777.440 Tekoči odhodki

Nedavčni prihodki

5.020.319 Tekoči transferi

Kapitalski prihodki

2.061.447 Investicijski odhodki

Transferni prihodki

8.087.487 Investicijski transferi

- od tega prejeta sredstva EU (preko državnega proračuna)

3.796.535

v EUR
41.526.693
8.455.881
10.317.339
20.025.875
2.727.598

Prejeta sredstva iz Evropske Unije

200.000

Račun finančnih terjatev in naložb

550.000 Račun finančnih terjatev in naložb

180.000

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

550.000 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

180.000

Račun financiranja

8.410.000 Račun financiranja

1.400.000

Zadolževanje

2.950.000 Odplačilo dolga

1.400.000

Stanje na računih 31.12.2020 – presežek, ki se namensko
porabi med letom

5.460.000

Uravnoteženost prihodkov in odhodkov

43.106.693 Uravnoteženost prihodkov in odhodkov

43.106.693

PRIHODKI - od kje pride denar v proračun občine?
Občina pridobiva sredstva iz različnih virov.
Glavni vir so t.i. davčni prihodki (del dohodnine, ki jo država nakazuje
občini, sredstva od davka od premoženja, na dediščine in darila, turistična
taksa, davek na dobitke od iger na srečo, na promet nepremičnin in
okoljske dajatve, ki pa so namenske), nedavčni prihodki (najemnina od
upravljanja z občinsko komunalno infrastrukturo, najemnine, komunalni
prispevki, nadomestilo zaradi omejene rabe prostora na območju
jedrskega objekta t.i. renta NEK, prihodki koncesij – vodna koncesija od
hidroelektrarne, različne občinske takse, globe, pristojbine,
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prihodki od občinskega premoženja, udeležbe na dobičku in prihodki
od prodaje blaga in storitev), kapitalski prihodki (prihodki od prodaje
občinskega premoženja, npr. zemljišč), transferni prihodki (so sredstva
iz evropskega in državnega proračuna oz. ministrstev za financiranje
investicij kot so npr. kolesarske povezave Brežice-Dobova, BrežiceKrška vas in Brežice-Čatež, Hidravlične izboljšave Brežice 2, državna
sredstva za razbremenitev občin, požarna taksa), prejeta vračila danih
posojil in prodaja kapitalskih deležev in prejeta sredstva iz Evropske unije
(neposredna sredstva evropskih institucij npr. razpisi pri Evropski komisiji).

Sredstva EU skupaj 3.996.535 EUR, od tega:

Projekt Stavi na zdravje (Bet on Health)

Direktna prijava na EU razpise

Projekt Energetske sanacije 15 občinskih objektov

200.000 EUR

Prijava na EU razpise preko države

Projekt hidravlične izboljšave vod. sistema Brežice - Bistrica ob Sotli

3.796.535 EUR

Projekt kolesarske povezave Brežice - Dobova
Projekt kolesarske povezave Brežice - Čatež ob Savi in Brežice - Krška vas
Skupaj sredstva EU

11 %

Transferni prihodki

Investicijski transferji

24 %
Investicijski odhodki
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ODHODKI - za katere namene namenja občina proračunska sredstva
V občinskem proračunu za leto 2021 se 41,5 milijona evrov odhodkov namenja:

• 48 % sredstev je namenjenih za investicije – to so sredstva za
izdelavo projektnih dokumentacij, nakup opreme, zemljišč, investicijsko
vzdrževanje in obnove, novogradnje in rekonstrukcije;
• 25 % proračuna je namenjenih tekočim transferjem –
to so sredstva za različne pomoči posameznikom, kot so subvencije
podjetništvu, doplačilo razlike plačila za vrtec za starše, regresiranje
avtobusnih prevozov v šolo, sredstva za plačilo oskrbovalnin v domovih
za starejše

in občane s posebnimi potrebami,
sredstva za delovanje javnih zavodov, plačilo osnovnega zdravstvenega
zavarovanja, denarna pomoč ob rojstvu otroka, itd..;
• 20 % proračuna je namenjenih tekočim odhodkom – to so sredstva
za plače zaposlenih, izdatki za blago in storitve – npr. stroški za stavbe v
lasti občine, plačilo obresti od kreditov, proračunska rezerva. Sredstva
za plače zaposlenih predstavljajo manj kot 5 % (natančno 4,2 %) v celoti
planiranih odhodkov, kar predstavlja učinkovito javno upravo.
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Posebni del proračuna - proračunska sredstva po ključnih vsebinskih področjih

PRORAČUN 2021

43,1 mio €

ZDRAVSTVO
(programi, investicije)
485.000 €
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI (gasilci, CZ)
426.000 €
KMETIJSTVO
(spodbude, izobraževanje)
250.000 €

OSTALO
(obramba, javni red, rekreacija,
nevladne organizacije, javna uprava)

PROSTORSKO
PLANIRANJE
IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA
DEJAVNOST
(npr. vodovodi)

3 mio €

PROMET
IN INFRASTRUKTURA
11 mio €

ŠPORT IN
KULTURA
2,3 mio €

VAROVANJE
OKOLJA
1,4 mio €

GOSPODARSTVO (ukrepi, spodbude,
promocija turistične
IN TURIZEM
ponudbe, ipd.)
2 mio €
IZOBRAŽEVANJE

(programi, plače, materialni stroški,
investicije - gradnje in obnove)

9,6 mio €

(programi, subvencije
neprofitnih najemnin,
oskrbovalnina v
domovih)
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SOCIALNA
VARNOST
1,4 mio €

Tekoči transferi po namenu:

Tekoči transferi predstavljajo 25 % vseh odhodkov proračuna Občine
Brežice.

TEKOČI TRANSFERJI - 10,3 mio €

TRANSFERJI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

56%

To so vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina
(plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo
nobenega materiala, blaga ali storitve.
To so subvencije, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam,
drugi tekoči domači transferi in transferi posameznikom in
gospodinjstvom.
56 % sredstev tekočih transferov Občina Brežice namenja za različne
oblike pomoči posameznikom in gospodinjstvom.
• Sredstva se namenjajo za:

DRUGI TEKOČI
DOMAČI TRANSFERJI

32 %

TRANSFERJI
NEPRIDOBITNIM
ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM

9%

SUBVENCIJE

3%

- plačilo razlike med plačilom staršev in ceno programa vrtca;
Občina Brežice namenja za doplačilo razlike med plačilom
staršev in ceno programa vrtca 3,9 milijona evrov letno – za ta
denar bi lahko občina vsako leto zgradila nov pet oddelčni vrtec
– vrtec v Dobovi bo npr. z vso dokumentacijo stal 2,1 milijona
evrov.
- prevoze osnovnošolskih otrok;
- socialno varstvo starejših - oskrbnine v zavodih oz. domovih za
starejše občane;
- socialno varstvo invalidov - družinski pomočnik;
- nujno zdravstveno varstvo - zdravstveno zavarovanje;
- socialno varstvo materialno ogroženih (pomoč na domu in
denarne pomoči);
- javna dela;
- subvencije neprofitnih najemnin;
- denarno pomoč ob rojstvu otroka;
- Posavsko štipendijsko shemo.
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Proračunska sredstva, namenjena pospeševanju in podpori gospodarstva (1,9 milijona evrov)
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PO DJ E T N I ŠT VO

TU R I ZE M

K ME T I JST VO

• spodbude podjetništvu
• spodbude podjetništvu po 		
COVID-19 (javni razpis bo namenjen
odpravljanju posledic epidemije in
omejitev za namene, ki jih protikoronski
paketi pomoči niso zajeli)
• razvojni projekti (sofinanciranje z
evropskimi sredstvi podprtih projektov,
prednostno projekti na področju turizma
in vključevanja ranljivih skupin)
• podjetniški projekti (za zagon in
delovanje Coworking prostora)
• podjetniški forum
• nadomeščanje komunalnega prispevka
za malo gospodarstvo
• sofinanciranje Zavoda za podjetništvo,
turizem in mladino Brežice (ZPTM) –
podjetništvo
• sofinanciranje Regionalne razvojne
agencije Posavje (RRA)

• promocija turizma (prednostno
digitalizacija turistične ponudbe)
• promocijsko turistični dogodki
• razvoj turizma (izvajanje strategije na
področju turizma, projekti turistične
infrastrukture kot je Brežice moje
mesto, mestna promenada, mednarodni
otroški pevski festival, ipd., programi
turističnih društev in zveze, turistična
promocija vinorodnih okolišev –
sofinanciranje promocijskih dogodkov,
inovativni turistični projekti turističnih
društev – sofinanciranje preko javnega
razpisa, Slovenia Green - akcijski
načrt za ohranitev znaka kakovosti
(Slovenska zelena destinacija – srebro)
in napredovanje v višji znak
• razgledna ploščad na Svetem Vidu

• promocija kmetijstva in pridelovalcev
• vzdrževanje gozdnih cest, melioracijskih
jarkov
• melioracije (osuševanje, namakanje,
agromelioracija) – priprava
dokumentacije za posodobitev
namakalnega sistema Arnovo selo
• vzdrževanje objektov lovskih družin
• spodbujanje razvoja ekološkega
kmetijstva
• podpora delovanju društev pri
izobraževanju
• razvojni programi kmetij – javni razpis
• članarina LAS Posavje
• sredstva za pripravo projekta celostne
ureditve vasi ob Podgorjanski vinski
cesti (izgradnja in obnova otroških
igrišč, površin za rekreacijo in
druženje, priporočila za adaptacijo in
rekonstrukcijo vinskih zidanic)
• ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih
živali in pomoč za zapuščene živali

Proračunska sredstva, namenjena ohranjanju zdravja in izobraževanju (10,1 milijona evrov)
Z D RAVST VE N O VAR ST VO IN SOCIA LNA VARNOST

IZOBR A ŽE VA N JE

• sofinanciranje nakupa opreme (CT) v Splošni bolnišnici Brežice

• dokončanje gradnje vrtca v Artičah in v Dobovi

• preventivni programi zdravstvenega varstva občanov in promocijo
zdravja s pomočjo društev na področju zdravja in preventive

• vzdrževalna dela in sanacije v vrtcu Mavrica Brežice

• sofinanciranje posebnega strokovnega kadra na področju
predšolske ali osnovnošolske vzgoje, npr. sofinanciranje 50 %
programa socialnega pedagoga v ZD Brežice
• nujno zdravstveno varstvo za občane, ki nimajo statusa zavarovane
osebe,
• osnovno zdravstveno zavarovanje za brezposelne občane
• pogrebni stroški
• sofinanciranje investicij v Zdravstvenem domu (ZD) Brežice
(dokončanje projektne dokumentacije za dozidavo ZD, preureditev
obstoječega objekta za potrebe lekarne in ZD, zamenjava strehe na
ZD, nakup novega reševalnega vozila in zobozdravstvenega stola za
Zdravstveno postajo Pišece)

• vzdrževanje in obnova stavb osnovnih šol in glasbene šole (nakup
opreme, redna investicijska vzdrževanja, izdelava projektne
dokumentacije za obnovo, nujni posegi)
• razširitev kuhinje in zamenjava instalacij ter opreme na OŠ Velika
Dolina
• kritje materialnih stroškov šol in vrtcev
• plačilo razlike cene za programe vrtca
• stroški spremljevalca v razvojnem oddelku vrtca in za romskega
spremljevalca
• plače za dodatne programe
• drugi izobraževalni programi
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PREGLED VEČJI H I N VEST I CI J
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začetek obnove Vodovodnega stolpa

dokončanje vrtca OŠ Artiče

dokončanje vrtca pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

gradnja pločnika in sanacija ceste Kalin - Obrežje
(sodelovanje z Direkcijo RS za infrastrukturo)

nadaljevanje revitalizacije oz. obnove stavbe
bivšega doma upokojencev za namen
vzpostavitve bivalnih enot

širitev Obrtne cone (OC) Dobova

obnova Ceste bratov Milavcev

pločniki Podgračeno, Trdinova ulica Brežice, Vrhje,
Globoko-Bojsno, Pišece, Glogov brod-Dečno,
selo-Mali vrh, Ribnica, Žejno (projektna dokumentacija)

nadaljevanje pločnika in kolesarske steze

ureditev rondoja
na Černelčevi ulici

obnova gradu Brežice

hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2

izdelava projektne dokumentacije za
podvoz Brezina pri Intermarketu
(sodelovanje z Direkcijo RS za infrastrukturo)

kolesarske povezave:
Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi
Brežice-Dobova

sanacija skalnega plazu Slovenska vas

V LET U 2021

obnova lesenega mosta v Cerkljah ob Krki

dokončanje obnove železnega mosta čez Krko v Brežicah

dokončanje večnamenskega doma na Velikih Malencah

izdelava projektne dokumentacije za
dostopni Vodni center

nakup opreme za gasilce in sistem civilne zaščite

vzdrževanje in obnova OŠ Velika Dolina,
OŠ Cerklje ob Krki

izdelava novega Občinskega prostorskega načrta s
spremembami in dopolnitvami (OPN)

obnova in vzdrževanje večnamenskih domov: Kapele,
Pečice, Mrzlava vas, Sromlje, Pišece, Cerklje ob Krki,
Arnovo selo, Banova domačija

vodovodi Križe, Ribnica-Gaj-Brezje, Bizeljsko

ODPADNE VODE
kanalizacije: nadaljevanje gradnje kanalizacije v
Novi vasi, začetek gradnje v Krški vas,
dela kanalizacije v Globokem, Sodarska pot Brežice,
projektna dokumentacija za kanalizacijo
v Artičah in na Čatežu ob Savi

sofinanciranje investicije ZD Brežice

veslaška steza na Savi

obnova javne razsvetljave po vseh KS

modernizacija cest po vseh KS

ureditev krajevnega središča Dobova
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Projekti participativnega proračuna v letih 2020 in 2021 (skupaj v vrednosti 200.000 EUR)
Zemljevid projektov

2020 – izvedeni projekti
• Ureditev travnatega
igrišča ob PŠ Kapele
• Obnova asfaltnega
igrišča v Krški vasi
• Artiška pot zdravja

Križe

Kapele
KRIŽE

PEČICE
PIŠECE

BIZELJSKO

• Vadbeni park in
družbena točka v
Globokem (sledi še
postavitev naprave)

GLOBOKO

• Večgeneracijska in
večfunkcijska ureditev
Doma krajanov v Križah

ARTIČE
KAPELE
SKOPICE
KRŠKA VAS
ŽUPEČA VAS
DOLENJA PIROŠICA

Krška vas

SELA
TRNJE
BREŽICE

• Praznično novoletna
okrasitev vasi Pišece
• Akustika v
večnamenskem domu
Skopice

MRZLAVA VAS
IZVEDENI PROJEKTI
V IZVAJANJU
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• Ureditev športno –
učnega prostora ob
reki Krki v Župeči vasi
(sledi še postavitev
opreme za
razgibavanje)

2021 – v izvajanju
• Ureditev otroškega
igrišča in postavitev
igral v Mrzlavi vasi
• Rehabilitacijski in
rekreacijski studio v
stari šoli Pečice
• Medgeneracijski park
Sela
• Travnato igrišče
Dolenja Pirošica
• Ureditev ekoloških
otokov v KS Bizeljsko
• Igrišče Trobentica
Brežice
• Rekreativna tekaška
steza Atletski stadionu
Brežice

Občina Brežice, splošni podatki:
Cesta prvih borcev 18, poštni predal: p.p.132
8250 Brežice
Telefon: 07 620 55 00
Elektronski naslov: obcina.brezice@brezice.si
župan Ivan Molan
Uradne ure za poslovanje s strankami občinske uprave so:
ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure
torek od 8.00 do 12.00 ure
sreda od 8.00 do 16.30 ure
petek od 8.00 do 13.30 ure.
Imenik oddelkov:
Kabinet župana: 07 620 55 03
Oddelek za pravne in splošne zadeve (centrala): 07 620 55 00
Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj: 07 620 55 31
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe: 07 620 55 41
Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila: 07 620 55 61
Oddelek za prostor: 07 620 55 71
Oddelek za finance in računovodstvo: 07 620 55 81
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OBČINA BREŽICE
PREDSTAVITEV PRORAČUNA ZA LETO 2021

