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PRIHODKI = 24,4
milijona evrov

Za občane

Za občane
Kaj je proračun občine?

ODHODKI = 26,6
milijona evrov

Proračun je letni načrt prihodkov in odhodkov Občine Brežice, ki ga
sprejme Občinski svet Občine Brežice. V njem občina predvidi prihodke in
odhodke – od kje prihaja denar v proračun in za katere namene se
porablja. Celoten naziv tega temeljnega dokumenta je Odlok o proračunu
Občine Brežice za leto 2017.
Kje je proračun za leto 2017 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/).
OSNOVNI PODATKI O PRORAČUNU ZA LETO 2017
PRIHODKI = 24,4 milijona evrov
ODHODKI = 26,6 milijona evrov
Za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki Občina Brežice najema
kredit, ta je letos namenjen plačilu investicije izgradnja nove šole in vrtca
Cerklje ob Krki.
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Za občane

Grafični prikaz
prihodkov in
odhodkov v 2017

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, nekaj sredstev tudi
od davka od premoženja, na dediščine in darila, na dobitke od iger na
srečo, na promet nepremičnin in okoljske dajatve, ki pa so namenske),
nedavčni prihodki (nadomestilo NEK, najemnina od upravljanja z občinsko
komunalno infrastrukturo, prihodki koncesij, različne občinske takse,
globe, pristojbine, prihodki od občinskega premoženja, udeležbe na
dobičku in prihodki od prodaje blaga in storitev), kapitalski prihodki
(prihodki od prodaje občinskega premoženja, npr. zemljišč v industrijskih
conah), transferni prihodki (sredstva iz državnega proračuna, javnih
skladov, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije),
sredstva iz Evropske unije (druge evropske institucije, npr. Evropska
komisija), prejete donacije.
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Prihodki in odhodki Občine Brežice v 2017

Prihodki in odhodki Občine Brežice v 2017
Grafični prikaz
proračunskih
prihodkov po
virih sredstev

Grafični prikaz
proračunskih
odhodkov po
namenih

Str. 04

Odhodki - za katere namene občina namenja sredstva

Odhodki - za katere namene občina namenja sredstva
V občinskem proračunu za leto 2017 se 26,6 milijonov evrov odhodkov
namenja:
• 38% sredstev je namenjenih za investicije – to so sredstva za
izdelavo projektnih dokumentacij, nakup opreme, zemljišč,
investicijsko vzdrževanje in obnove, novogradnje in
rekonstrukcije;
• 35% proračuna je namenjenih tekočim transferjem – to so
sredstva za različne pomoči posameznikom, kot so subvencije za
vrtec, sredstva za plačilo oskrbovalnin v domovih za starejše,
sredstva za javne zavode, plačilo osnovnega zdravstvenega
zavarovanja, denarna pomoč ob rojstvu otroka, subvencije v
obliki gospodarskih spodbud itd..;
• 27% 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.
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Tekoči transferji

Tekoči transferji
Tekoči transferji predstavljajo tretjino odhodkov Občine Brežice.
TEKOČI TRANSFERJI
Transferji posameznikom in
gospodinjstvom:
plačilo razlike cene vrtca, prevozi
osnovnošolcev, plačilo
oskrbovalnine v domovih, sredstva
za družinskega pomočnika, denarna
pomoč ob rojstvu otroka, ...
Drugi tekoči domači transferji:
sredstva za javne zavode, prispevki
za zdravstveno zavarovanje, ...

VREDNOST:

DELEŽ:

4.812.500 €

51,9%

2.819.880 €

30,4%

Subvencije:
sredstva za podjetniške spodbude in 840.000 €
subvencije cen nakupa zemljišč v
podjetniških in obrtnih conah

Vnesite napis.
Če želite sliko
zamenjati s svojo
sliko, jo izberite in
pritisnite tipko
»Delete«. Prikazala
se bo ograda, ki jo
lahko kliknete in
izberete svojo sliko.

Transferji nepridobitnim
organizacijam in ustanovam:
sofinanciranje programov športa,
kulture, turizma, socialnega varstva
in zdravstva, mladine, kmetijstva,
veteranskih organizacij, ...

797.308 €

9,1%

8,6%

52% sredstev tekočih transferjev Občina Brežice namenja za posameznike
in gospodinjstva.
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Občina Brežice
namenja za
doplačilo razlike
med plačilom
staršev in ceno
programa vrtca
več kot 3
milijone evrov
letno.

Tekoči transferji
Sredstva se namenjajo za:
- plačilo razlike med plačilom staršem in ceno programa vrtca;
- prevoze osnovnošolskih otrok;
- socialno varstvo starejših - oskrbnine v zavodih;

- 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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V občini Brežice
je 20 krajevnih
skupnosti.
Po številu
prebivalcev je
najmanjša KS
Pečice in
največja KS
Brežice.

Tekoči transferji
Proračunska sredstva po nekaterih namenih:
- za posameznike in gospodinjstva = 4.812.500 €
- za delovanje društev ter njihove projekte = 797.308 €
- za delovanje javnih zavodov = 2.507.680 €
- za delovanje krajevnih skupnosti* = 857.958 €
- za gospodarske spodbude = 1.113.625 €
- za področje šolstva in izobraževanja = 7.851.669 € (skupaj z
investicijo gradnja OŠ Cerklje ob Krki)
- za cestno infrastrukturo (gradnja cest, obnove, ipd.) = 2.200.000 €
* Občina Brežice ima v občinski upravi zaposlenih šest tajnikov, ki skrbijo za delovanje
krajevnih skupnosti, sredstva za plače tajnikov predstavljajo dodaten vložek občine k
zagotavljanju delovanja KS.

Občina Brežice v
l. 2017 namenja
1.113.625 evrov
za podporo
razvoja
gospodarstva in
1.180.700 evrov
za socialno
varstvo občank
in občanov.
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Tekoči transferji
Spodbude lokalnemu gospodarstvu in kmetijstvu so komunalno
opremljene industrijsko-obrtne cone, subvencije za nakup zemljišč in javni
razpis za pospeševanje podjetništva ter javni razpis za ohranjanje
podeželja v občini.
Proračunska sredstva, namenjena pospeševanju in podpori gospodarstva
(1.113.625 evrov) so namenjena:
•

za promocijo;

•

za razvoj turizma;

•

za spodbude podjetništvu;

•

za subvencije nakupa zemljišč v poslovnih, industrijskih in
obrtnih conah;

•

za mednarodne projekte;

•

za razvojne projekte;

•

za promocija poslovnih con, sejem POK;

•

za sofinanciranje Regionalne razvojne agencije Posavje (RRA),

•

podjetniškega inkubatorja,

•

za garancijsko shemo Posavja,

•

sofinanciranje Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino
Brežice (ZPTM) – podjetništvo.

.
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Sredstva za zdravstveno varstvo in socialno varnost v 2017

Sredstva za zdravstveno varstvo in socialno varnost
v 2017
1. ZDRAVSTVENO VARSTVO

2. SOCIALNA VARNOST
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Sredstva za izobraževanje v 2017

Sredstva za izobraževanje v 2017
Za področje šolstva in izobraževanja Občina Brežice namenja 34%
celotnega proračuna.

V občini Brežice
je 8 osnovnih šol
– OŠ Artiče, OŠ
Cerklje ob Krki, OŠ
Bizeljsko, OŠ
Brežice, OŠ dr.
Jožeta Toporišiča
Dobova s
podružnično šolo
Kapele, OŠ
Globoko, OŠ Maksa
Pleteršnika Pišece
in OŠ Velika Dolina.
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Investicije v 2017

Investicije v 2017
38% oz. 10,2 milijona evrov proračuna je namenjenih za investicije po vseh
krajevnih skupnostih. Največjo investicijo predstavlja gradnja nove OŠ
Cerklje ob Krki v vrednosti 3 milijone evrov, sledi cestna infrastruktura z 2,2
milijona evrov, 2 milijona evrov občina namenja za kanalizacijo in
vodovode, tako ostane dobrih 2,7 milijona evrov za ostale potrebne
investicije.

Večje investicije v 2017:
• prednostni projekt je gradnja nove šole in vrtca Cerklje ob
Krki;

• sanacija odseka regionalne ceste Spodnja Pohanca – Artiče
(skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo) in gradnja pločnika;
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Investicije v 2017
• oskrba z vodo (vodovod Križe, Pišece, Velika Dolina, Cerklje
ob Krki in hidravlične izboljšave);
• obnova železnega mostu čez Savo;

• obnove večnamenskih domov (Jesenice na Dolenjskem,
Pišece, Kapele);
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Investicije v 2017
• izgradnje in sanacije cest (Dobovska cesta od rondoja Trnje
do gradu Brežice, ureditev cest v KS Trnje-Bukošek-Zakot,
KS Bizeljsko, KS Mrzlava vas, KS Čatež ob Savi, KS Pišece, KS
Sromlje, KS Šentlenart, cesta Bojsno-Brezje, ceste BukošekDobova);
• izgradnje in sanacije pločnikov (Velika Dolina, Velike
Malence – Krška vas, Črnc, Mali Obrež, Globoko, Župelevec,
pločnik Trdinova ulica, pločnik rondo Tuš);
• gradnja kolesarskih stez (kolesarska steza Čatež ob SaviČateške toplice, kolesarska steza rondo Tuš in kolesarska
steza ob Dobovski cesti);

• odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda (Loče,
Gabrje, projektna dokumentacija Krška vas, Jesenice na
Dolenjskem - Žaga, Nova vas);
• sanacije plazov in javna razsvetljava.
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Občina Brežice

Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18, poštni predal: p.p.132
8250 Brežice
Telefon: 07 620 55 00
Elektronski naslov: obcina.brezice@brezice.si
Spletna stran: www.brezice.si
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

