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Številka:
Datum:

450-0006/2019
6.03.2020

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

ZADEVA:

Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2019

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) predlagam v obravnavo in
sprejem Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2019.
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednje

SKLEPE

1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2019.
2. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2019 znaša 4.185.283,01 EUR: od tega presežek
krajevnih skupnosti 118.190,75 EUR in proračunski presežek 4.067.092,26 EUR.
Proračunski presežek iz leta 2019 se v naslednjem proračunskem letu koristi za naslednje
namene:
 okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini
762.081,76 EUR – namenski presežek,
 okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 188.249,13
EUR – namenski presežek,
 amortizacija CEROD v višini 20.712,65 EUR - namenski presežek,
 rezervacija rezervni sklad stanovanj (prenos iz MORS) 783,48 EUR – namenski presežek,
 unovčena garancija zaradi odprave napak v garancijski dobi za vrtec Mavrica v višini
83,723,93 EUR – namenski presežek,
 koncesija lovci 3.911,03 EUR – namenski presežek,
 neporabljena sredstva prejeta iz evropskih institucij za projekte 309.442,60 EUR –
namenski presežek,
 unovčena garancija za odpravo napak za gradbeno obrtniška dela za OŠ Cerklje v višini
166.510,44 EUR – namenski presežek,
 tekoče odhodke po planu proračuna za leto 2020 v višini 2.531.677,24 EUR.

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo,
110/11 - ZDIU12, 14/13. popr., 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17-ZIPRS1819,
13/18 in 75/19 – ZIPRS2021) župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za
preteklo leto in ga predloži do 31. marca tekočega leta ministrstvu pristojnemu za finance in občinskemu
svetu na prvo naslednjo sejo.
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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA LETO 2019
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(3)/(1) (3)/(2)

26.464.109,00
22.364.696,00

26.481.722,86
22.382.309,86

26.951.579,09
23.235.598,29

101,8 101,8
103,9 103,8

70 DAVČNI PRIHODKI

17.445.953,00

17.445.953,00

17.926.505,12

102,8

102,8

700 Davki na dohodek in dobiček

14.793.593,00

14.793.593,00

14.793.593,00

100,0

100,0

14.793.593,00

14.793.593,00

14.793.593,00

100,0

100,0

1.330.560,00

1.330.560,00

1.454.391,95

109,3

109,3

952.000,00

952.000,00

1.010.576,84

106,2

106,2

2.010,00

2.010,00

1.257,81

62,6

62,6

81.000,00

81.000,00

102.423,18

126,5

126,5

295.550,00

295.550,00

340.134,12

115,1

115,1

1.316.800,00

1.316.800,00

1.678.520,17

127,5

127,5

20.000,00

20.000,00

292.571,48

---

---

1.296.800,00

1.296.800,00

1.385.948,69

106,9

106,9

706 Drugi davki in prispevki

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

7060 Drugi davki in prispevki

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI

4.918.743,00

4.936.356,86

5.309.093,17

107,9

107,6

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.090.100,00

2.090.100,00

1.933.599,05

92,5

92,5

269.100,00

269.100,00

62.221,04

23,1

23,1

1.000,00

1.000,00

169,57

17,0

17,0

1.820.000,00

1.820.000,00

1.871.208,44

102,8

102,8

30.000,00

30.000,00

28.220,65

94,1

94,1

30.000,00

30.000,00

28.220,65

94,1

94,1

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7000 Dohodnina

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine
7031 Davki na premičnine
7032 Davki na dediščine in darila
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

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

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja

711 Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

73.500,00

73.500,00

70.983,94

96,6

96,6

73.500,00

73.500,00

70.983,94

96,6

96,6

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

115.187,00

115.187,00

85.191,99

74,0

74,0

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

115.187,00

115.187,00

85.191,99

74,0

74,0

2.609.956,00

2.627.569,86

3.191.097,54

122,3

121,5

2.609.956,00

2.627.569,86

3.191.097,54

122,3

121,5

2.045.000,00

2.045.000,00

1.293.892,42

63,3

63,3

45.000,00

45.000,00

50,00

0,1

0,1

45.000,00

45.000,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

50,00

---

---

2.000.000,00

2.000.000,00

1.293.842,42

64,7

64,7

0,00

0,00

87.194,01

---

---

2.000.000,00

2.000.000,00

1.206.648,41

60,3

60,3

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Indeks

712 Globe in druge denarne kazni
7120 Globe in druge denarne kazni

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
7202 Prihodki od prodaje opreme

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

73 PREJETE DONACIJE

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

730 Prejete donacije iz domačih virov

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

2.049.413,00

2.049.413,00

1.877.452,85

91,6

91,6

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.775.434,00

1.775.434,00

1.877.452,85

105,8

105,8

1.733.589,00

1.733.589,00

1.876.216,85

108,2

108,2

41.845,00

41.845,00

1.236,00

3,0

3,0

273.979,00

273.979,00

0,00

0,0

0,0

273.979,00

273.979,00

0,00

0,0

0,0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

0,00

0,00

544.635,53

---

---

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

0,00

0,00

544.635,53

---

---

0,00

0,00

544.635,53

---

---

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

28.934.521,70

28.952.135,56

24.145.541,00

83,5

83,4

40 TEKOČI ODHODKI

7.902.793,29

7.739.695,18

6.596.074,05

83,5

85,2

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.511.281,00

1.511.281,00

1.410.303,71

93,3

93,3

1.339.796,00

1.341.158,57

1.261.098,55

94,1

94,0

4001 Regres za letni dopust

52.000,00

51.953,49

50.979,02

98,0

98,1

4002 Povračila in nadomestila

99.200,00

99.200,00

89.398,76

90,1

90,1

8.830,00

7.467,43

4.927,10

55,8

66,0

4004 Sredstva za nadurno delo

10.000,00

10.000,00

3.553,77

35,5

35,5

4009 Drugi izdatki zaposlenim

1.455,00

1.501,51

346,51

23,8

23,1

243.000,00

243.000,00

226.732,66

93,3

93,3

133.000,00

128.310,84

112.511,43

84,6

87,7

86.500,00

90.062,08

90.062,08

104,1

100,0

4012 Prispevek za zaposlovanje

1.000,00

1.000,00

761,99

76,2

76,2

4013 Prispevek za starševsko varstvo

1.500,00

1.500,00

1.270,08

84,7

84,7

21.000,00

22.127,08

22.127,08

105,4

100,0

5.500.512,29

5.651.334,96

4.847.569,45

88,1

85,8

1.578.648,17

1.577.663,78

1.135.072,13

71,9

72,0

75.500,00

73.001,03

42.821,97

56,7

58,7

450.190,66

490.123,19

466.156,60

103,6

95,1

4023 Prevozni stroški in storitve

15.800,00

15.406,43

8.716,33

55,2

56,6

4024 Izdatki za službena potovanja

14.603,50

15.858,92

6.305,04

43,2

39,8

3.062.727,12

3.190.795,41

2.946.653,28

96,2

92,4

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Indeks

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

4000 Plače in dodatki

4003 Sredstva za delovno uspešnost

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

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

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

34.900,00

34.850,00

31.891,37

91,4

91,5

4027 Kazni in odškodnine

20.000,00

19.955,00

9.073,46

45,4

45,5

248.142,84

233.681,20

200.879,27

81,0

86,0

140.000,00

132.070,00

71.468,23

51,1

54,1

140.000,00

132.070,00

71.468,23

51,1

54,1

4029 Drugi operativni odhodki

403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

508.000,00

202.009,22

40.000,00

7,9

19,8

468.000,00

162.009,22

0,00

0,0

0,0

40.000,00

40.000,00

40.000,00

100,0

100,0

10.178.455,51

10.289.659,19

9.684.351,77

95,2

94,1

515.000,00

515.000,00

477.718,77

92,8

92,8

4100 Subvencije javnim podjetjem

220.000,00

220.000,00

216.416,93

98,4

98,4

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

295.000,00

295.000,00

261.301,84

88,6

88,6

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Indeks

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
4091 Proračunska rezerva

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

5.600.164,51

5.633.954,90

5.348.873,23

95,5

94,9

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

53.750,00

51.287,50

49.750,00

92,6

97,0

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

28.800,00

25.411,36

23.030,00

80,0

90,6

5.517.614,51

5.557.256,04

5.276.093,23

95,6

94,9

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

897.703,00

854.670,54

758.923,31

84,5

88,8

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

897.703,00

854.670,54

758.923,31

84,5

88,8

3.165.588,00

3.286.033,75

3.098.836,46

97,9

94,3

73.400,00

73.550,00

67.774,37

92,3

92,2

250.000,00

250.000,00

234.314,99

93,7

93,7

4132 Tekoči transferi v javne sklade

17.000,00

18.879,00

18.879,00

111,1

100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

2.751.688,00

2.843.175,12

2.698.078,58

98,1

94,9

73.500,00

100.429,63

79.789,52

108,6

79,5

4119 Drugi transferi posameznikom

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

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

10.307.224,90

10.358.955,85

7.493.126,24

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Indeks

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)
72,7

72,3

10.307.224,90

10.358.955,85

7.493.126,24

72,7

72,3

4200 Nakup zgradb in prostorov

75.000,00

110.000,00

109.629,00

146,2

99,7

4201 Nakup prevoznih sredstev

304.911,88

311.597,53

311.382,90

102,1

99,9

4202 Nakup opreme

254.010,00

208.833,99

168.751,78

66,4

80,8

82.043,70

176.091,45

142.874,29

174,1

81,1

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

6.212.165,72

5.731.540,84

3.800.983,05

61,2

66,3

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

1.941.483,60

2.406.141,23

2.188.451,88

112,7

91,0

193.610,00

170.025,52

89.542,30

46,3

52,7

5.000,00

5.000,00

1.109,88

22,2

22,2

1.239.000,00

1.239.725,29

680.401,16

54,9

54,9

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

546.048,00

563.825,34

371.988,94

68,1

66,0

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

413.648,00

410.628,20

219.526,34

53,1

53,5

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

201.980,00

201.980,00

201.841,04

99,9

99,9

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

211.668,00

208.648,20

17.685,30

8,4

8,5

132.400,00

153.197,14

152.462,60

115,2

99,5

640,00

640,00

639,20

99,9

99,9

131.760,00

152.557,14

151.823,40

115,2

99,5

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I. - II.)

Indeks

(PRORAČUNSKI PRIMANJK

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

-2.470.412,70

-2.470.412,70

2.806.038,09

---

---

-2.331.412,70

-2.339.342,70

2.877.336,75

---

---

4.283.447,20

4.352.955,49

(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)

6.955.172,47 162,4 159,8

(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Indeks

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

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

561.000,00

561.000,00

18.029,00

3,2

3,2

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

561.000,00

561.000,00

18.029,00

3,2

3,2

751 Prodaja kapitalskih deležev

561.000,00

561.000,00

18.029,00

3,2

3,2

561.000,00

561.000,00

18.029,00

3,2

3,2

561.000,00

561.000,00

18.029,00

3,2

3,2

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

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

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Indeks

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

1.089.382,00

1.089.382,00

541.112,26

49,7

49,7

50 ZADOLŽEVANJE

1.089.382,00

1.089.382,00

541.112,26

49,7

49,7

500 Domače zadolževanje

1.089.382,00

1.089.382,00

541.112,26

49,7

49,7

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

500.000,00

500.000,00

0,00

0,0

0,0

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

589.382,00

589.382,00

541.112,26

91,8

91,8

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

1.352.225,00

1.352.225,00

1.352.152,04

55 ODPLAČILA DOLGA

1.352.225,00

1.352.225,00

1.352.152,04

100,0

100,0

550 Odplačila domačega dolga

1.352.225,00

1.352.225,00

1.352.152,04

100,0

100,0

1.230.300,00

1.230.300,00

1.230.227,36

100,0

100,0

121.925,00

121.925,00

121.924,68

100,0

100,0

---

---

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

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

-2.172.255,70

-2.172.255,70

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-262.843,00

-262.843,00

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

2.470.412,70

2.470.412,70

2.172.255,70

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE
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2.172.255,70

2.013.027,31

100,0 100,0

-811.039,78 308,6 308,6
-2.806.038,09

---

---

2.172.255,70

Stran 8 od 8

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA LETO 2019
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki Zaključnega računa proračuna občine Brežice za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

OBČINSKI SVET

174.000,00

207.472,44

204.612,51 117,6

98,6

01

POLITIČNI SISTEM

174.000,00

207.472,44

204.612,51 117,6

98,6

0101

Politični sistem

174.000,00

207.472,44

204.612,51

117,6

98,6

154.000,00

174.000,00

171.140,07

111,1

98,4

39.000,00

39.000,00

37.552,72

96,3

96,3

39.000,00

39.000,00

37.552,72

96,3

96,3

00002 Stroški delovanja občinskega sveta

90.000,00

110.000,00

108.660,26

120,7

98,8

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

966,50

801,83

682,20

70,6

85,1

33,50

198,17

198,17

591,6

100,0

89.000,00

108.897,52

107.677,41

121,0

98,9

0,00

102,48

102,48

---

100,0

25.000,00

25.000,00

24.927,09

99,7

99,7

25.000,00

25.000,00

24.927,09

99,7

99,7

20.000,00

33.472,44

33.472,44

167,4

100,0

20.000,00

33.472,44

33.472,44

167,4

100,0

10.000,00

7.549,20

7.549,20

75,5

100,0

3.000,00

15.058,54

15.058,54

502,0

100,0

0,00

53,42

53,42

---

100,0

7.000,00

10.646,61

10.646,61

152,1

100,0

0,00

164,67

164,67

---

100,0

01019001 Dejavnost občinskega sveta
00001 Financiranje strank
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4024 Izdatki za službena potovanja
4029 Drugi operativni odhodki
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00493 Informatizacija delovanja občinskega sveta
4202 Nakup opreme

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
00003 Volitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4024 Izdatki za službena potovanja
4029 Drugi operativni odhodki
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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Stran: 1 od 89

A. Bilanca odhodkov
2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

NADZORNI ODBOR

13.000,00

13.000,00

12.288,53

94,5

94,5

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

13.000,00

13.000,00

12.288,53

94,5

94,5

0203

Fiskalni nadzor

13.000,00

13.000,00

12.288,53

94,5

94,5

13.000,00

13.000,00

12.288,53

94,5

94,5

13.000,00

13.000,00

12.288,53

94,5

94,5

13.000,00

13.000,00

12.288,53

94,5

94,5

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
00004 Stroški delovanja nadzornega odbora
4029 Drugi operativni odhodki
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Stran: 2 od 89

A. Bilanca odhodkov
3000 - ŽUPAN

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

ŽUPAN

528.000,00

222.009,22

42.900,00

8,1

19,3

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

528.000,00

222.009,22

42.900,00

8,1

19,3

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

60.000,00

60.000,00

42.900,00

71,5

71,5

40.000,00

40.000,00

40.000,00

100,0

100,0

40.000,00

40.000,00

40.000,00

100,0

100,0

40.000,00

40.000,00

40.000,00

100,0

100,0

20.000,00

20.000,00

2.900,00

14,5

14,5

20.000,00

20.000,00

2.900,00

14,5

14,5

18.000,00

18.000,00

900,00

5,0

5,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

100,0

Splošna proračunska rezervacija

468.000,00

162.009,22

0,00

0,0

0,0

468.000,00

162.009,22

0,00

0,0

0,0

468.000,00

162.009,22

0,00

0,0

0,0

468.000,00

162.009,22

0,00

0,0

0,0

23029001 Rezerva občine
00030 Stalna proračunska rezerva
4091 Proračunska rezerva

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
00031 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2303

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

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4100

KABINET ŽUPANA
01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
00005 Reprezentanca
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4029 Drugi operativni odhodki

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401

Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

837.383,00

837.383,00

775.586,70

92,6

92,6

35.000,00

35.000,00

24.694,21

70,6

70,6

35.000,00

35.000,00

24.694,21

70,6

70,6

35.000,00

35.000,00

24.694,21

70,6

70,6

35.000,00

35.000,00

24.694,21

70,6

70,6

32.930,00

31.666,71

23.430,92

71,2

74,0

2.070,00

2.070,00

0,00

0,0

0,0

0,00

1.263,29

1.263,29

---

100,0

66.600,00

66.600,00

49.552,27

74,4

74,4

5.000,00

5.000,00

3.000,00

60,0

60,0

5.000,00

5.000,00

3.000,00

60,0

60,0

5.000,00

5.000,00

3.000,00

60,0

60,0

5.000,00

5.000,00

3.000,00

60,0

60,0

61.600,00

61.600,00

46.552,27

75,6

75,6

6.000,00

6.000,00

5.720,00

95,3

95,3

6.000,00

6.000,00

5.720,00

95,3

95,3

6.000,00

6.000,00

5.720,00

95,3

95,3

55.600,00

55.600,00

40.832,27

73,4

73,4

25.000,00

25.000,00

22.587,24

90,4

90,4

19.000,00

17.610,00

17.563,58

92,4

99,7

4023 Prevozni stroški in storitve

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

5.000,00

3.633,66

72,7

72,7

0,00

1.390,00

1.390,00

---

100,0

00006 Nagrade in priznanja
4119 Drugi transferi posameznikom

0403

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

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

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 Tekoči transferi v javne zavode
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A. Bilanca odhodkov
4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00009 Pokroviteljstva

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

30.000,00

30.000,00

17.950,53

59,8

59,8

29.000,00

29.000,00

17.836,53

61,5

61,5

4133 Tekoči transferi v javne zavode

1.000,00

1.000,00

114,00

11,4

11,4

00010 Zlate poroke in ostali jubileji

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

600,00

600,00

294,50

49,1

49,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

300,00

300,00

294,50

98,2

98,2

4029 Drugi operativni odhodki

300,00

300,00

0,00

0,0

0,0

206.000,00

206.000,00

198.705,17

96,5

96,5

206.000,00

206.000,00

198.705,17

96,5

96,5

206.000,00

206.000,00

198.705,17

96,5

96,5

206.000,00

206.000,00

198.705,17

96,5

96,5

15.000,00

8.267,99

8.267,99

55,1

100,0

4.800,00

4.009,52

3.772,76

78,6

94,1

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

12.000,00

16.234,36

16.234,36

135,3

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

81.000,00

90.701,58

90.408,78

111,6

99,7

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

31.200,00

31.200,00

31.136,99

99,8

99,8

4201 Nakup prevoznih sredstev

35.000,00

35.000,00

34.790,00

99,4

99,4

4202 Nakup opreme

22.000,00

15.586,55

12.984,41

59,0

83,3

5.000,00

5.000,00

1.109,88

22,2

22,2

402.283,00

402.283,00

393.070,78

97,7

97,7

402.283,00

402.283,00

393.070,78

97,7

97,7

34.683,00

34.683,00

27.984,39

80,7

80,7

3.000,00

3.000,00

2.301,76

76,7

76,7

2.770,00

2.699,24

2.001,00

72,2

74,1

230,00

300,76

300,76

130,8

100,0

2.500,00

2.500,00

517,80

20,7

20,7

2.500,00

2.500,00

517,80

20,7

20,7

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

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

4207 Nakup nematerialnega premoženja

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
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

00012 Vaje civilne zaščite
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
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Stran: 5 od 89

A. Bilanca odhodkov
4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00013 Nabava sredstev in opreme

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

16.000,00

16.000,00

15.900,66

99,4

99,4

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.000,00

5.157,95

5.157,95

257,9

100,0

4021 Posebni material in storitve

3.000,00

1.842,05

1.742,71

58,1

94,6

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.000,00

0,00

0,00

0,0

---

4202 Nakup opreme

5.000,00

3.788,06

3.788,06

75,8

100,0

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

4.000,00

5.211,94

5.211,94

130,3

100,0

500,00

500,00

152,38

30,5

30,5

500,00

500,00

152,38

30,5

30,5

600,00

600,00

0,00

0,0

0,0

600,00

600,00

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

163,04

16,3

16,3

1.000,00

1.000,00

163,04

16,3

16,3

4.083,00

4.083,00

3.499,68

85,7

85,7

4.083,00

4.083,00

3.499,68

85,7

85,7

2.000,00

2.000,00

450,00

22,5

22,5

2.000,00

2.000,00

450,00

22,5

22,5

5.000,00

5.000,00

4.999,07

100,0

100,0

5.000,00

5.000,00

4.999,07

100,0

100,0

367.600,00

367.600,00

365.086,39

99,3

99,3

62.000,00

62.000,00

61.861,04

99,8

99,8

62.000,00

62.000,00

61.861,04

99,8

99,8

202.540,00

202.540,00

202.540,00

100,0

100,0

112.560,00

112.560,00

112.560,00

100,0

100,0

89.980,00

89.980,00

89.980,00

100,0

100,0

20.060,00

20.060,00

20.060,00

100,0

100,0

20.060,00

20.060,00

20.060,00

100,0

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

00530 Vadbišče sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska vas
4020 Pisarniški in splošni material 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
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00022 Sredstva za zdrav.preglede,vpoklice in izobraževanje za gasilce
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov
4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00456 Vzdrževanje objektov namenjenih za opravljanje gasilske službe

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

15.000,00

15.000,00

12.625,35

84,2

84,2

15.000,00

15.000,00

12.625,35

84,2

84,2

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100,0

100,0

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100,0

100,0

18.000,00

18.000,00

18.000,00

100,0

100,0

18.000,00

18.000,00

18.000,00

100,0

100,0

36.000,00

36.000,00

23.140,82

64,3

64,3

36.000,00

36.000,00

23.140,82

64,3

64,3

30.000,00

30.000,00

18.962,61

63,2

63,2

30.000,00

30.000,00

18.962,61

63,2

63,2

25.500,00

25.500,00

18.962,61

74,4

74,4

4029 Drugi operativni odhodki

2.000,00

2.000,00

0,00

0,0

0,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.500,00

2.500,00

0,00

0,0

0,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00515 Sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00525 Gasilska avto lestev-sred.za vzdrževanje
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine
00024 Promocija
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

6.000,00

6.000,00

4.178,21

69,6

69,6

6.000,00

6.000,00

4.178,21

69,6

69,6

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5.000,00

5.000,00

4.178,21

83,6

83,6

91.500,00

91.500,00

86.423,45

94,5

94,5

68.000,00

68.000,00

62.968,99

92,6

92,6

68.000,00

68.000,00

62.968,99

92,6

92,6

68.000,00

68.000,00

62.968,99

92,6

92,6

68.000,00

68.000,00

62.968,99

92,6

92,6

00025 Poletne prireditve izven mesta Brežice

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
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A. Bilanca odhodkov
4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
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
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Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

23.500,00

23.500,00

23.454,46

99,8

99,8

12.500,00

12.500,00

12.454,46

99,6

99,6

12.500,00

12.500,00

12.454,46

99,6

99,6

12.500,00

12.500,00

12.454,46

99,6

99,6

11.000,00

11.000,00

11.000,00

100,0

100,0

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,0

100,0

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,0

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0
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A. Bilanca odhodkov
4200 - ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4200

ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00033 Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkov
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

2.083.281,00

2.083.281,00

1.857.972,81

89,2

89,2

50.000,00

50.000,00

27.159,52

54,3

54,3

50.000,00

50.000,00

27.159,52

54,3

54,3

50.000,00

50.000,00

27.159,52

54,3

54,3

50.000,00

50.000,00

27.159,52

54,3

54,3

0,00

45,00

45,00

---

100,0

4027 Kazni in odškodnine

20.000,00

19.955,00

9.073,46

45,4

45,5

4029 Drugi operativni odhodki

30.000,00

30.000,00

18.041,06

60,1

60,1

1.903.281,00

1.903.281,00

1.739.034,36

91,4

91,4

1.903.281,00

1.903.281,00

1.739.034,36

91,4

91,4

1.903.281,00

1.903.281,00

1.739.034,36

91,4

91,4

1.358.626,00

1.358.626,00

1.269.579,42

93,5

93,5

1.339.796,00

1.341.158,57

1.261.098,55

94,1

94,0

8.830,00

7.467,43

4.927,10

55,8

66,0

10.000,00

10.000,00

3.553,77

35,5

35,5

00035 Drugi osebni prejemki

152.655,00

152.655,00

140.724,29

92,2

92,2

4001 Regres za letni dopust

52.000,00

51.953,49

50.979,02

98,0

98,1

4002 Povračila in nadomestila

99.200,00

99.200,00

89.398,76

90,1

90,1

4009 Drugi izdatki zaposlenim

1.455,00

1.501,51

346,51

23,8

23,1

243.000,00

243.000,00

226.732,66

93,3

93,3

133.000,00

128.310,84

112.511,43

84,6

87,7

86.500,00

90.062,08

90.062,08

104,1

100,0

4012 Prispevek za zaposlovanje

1.000,00

1.000,00

761,99

76,2

76,2

4013 Prispevek za starševsko varstvo

1.500,00

1.500,00

1.270,08

84,7

84,7

21.000,00

22.127,08

22.127,08

105,4

100,0

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

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

00036 Prispevki delodajalca
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
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A. Bilanca odhodkov
4200 - ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00037 Izdatki za blago in storitev

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

144.000,00

144.000,00

100.089,92

69,5

69,5

69.050,00

69.050,00

62.283,81

90,2

90,2

4.000,00

2.232,41

121,47

3,0

5,4

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

18.000,00

19.767,59

19.767,59

109,8

100,0

4023 Prevozni stroški in storitve

12.400,00

12.400,00

7.867,18

63,4

63,4

4024 Izdatki za službena potovanja

12.500,00

12.500,00

5.016,12

40,1

40,1

4025 Tekoče vzdrževanje

8.650,00

8.650,00

0,00

0,0

0,0

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

2.200,00

2.200,00

0,00

0,0

0,0

17.200,00

17.200,00

5.033,75

29,3

29,3

5.000,00

5.000,00

1.908,07

38,2

38,2

5.000,00

4.666,67

1.574,74

31,5

33,7

0,00

333,33

333,33

---

100,0

130.000,00

130.000,00

91.778,93

70,6

70,6

130.000,00

130.000,00

91.778,93

70,6

70,6

30.000,00

30.000,00

15.647,47

52,2

52,2

30.000,00

30.000,00

15.647,47

52,2

52,2

0,00

255,00

255,00

---

100,0

30.000,00

26.923,75

12.571,22

41,9

46,7

0,00

2.821,25

2.821,25

---

100,0

100.000,00

100.000,00

76.131,46

76,1

76,1

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

4029 Drugi operativni odhodki

00516 Promocija zdravja na delovnem mestu
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja

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
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

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

100.000,00

100.000,00

76.131,46

76,1

76,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

2.442,23

2.442,23

---

100,0

4021 Posebni material in storitve

0,00

274,61

274,61

---

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

1.354,01

1.354,01

---

100,0

100.000,00

95.929,15

72.060,61

72,1

75,1

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
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A. Bilanca odhodkov
4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4300

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN
RAZVOJ
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

10039001 Povečanje zaposljivosti
00043 Javna dela

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

10.146.781,51

10.164.781,51

9.418.200,93

92,8

92,7

15.000,00

15.000,00

13.147,26

87,7

87,7

15.000,00

15.000,00

13.147,26

87,7

87,7

15.000,00

15.000,00

13.147,26

87,7

87,7

15.000,00

15.000,00

13.147,26

87,7

87,7

13.000,00

13.094,91

12.094,91

93,0

92,4

2.000,00

1.905,09

1.052,35

52,6

55,2

90.000,00

85.190,14

82.374,43

91,5

96,7

90.000,00

85.190,14

82.374,43

91,5

96,7

90.000,00

85.190,14

82.374,43

91,5

96,7

90.000,00

85.190,14

82.374,43

91,5

96,7

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

10.000,00

5.190,14

3.110,21

31,1

59,9

4133 Tekoči transferi v javne zavode

80.000,00

80.000,00

79.264,22

99,1

99,1

211.990,00

216.062,90

175.673,75

82,9

81,3

171.990,00

173.039,90

137.596,83

80,0

79,5

46.450,00

46.450,00

16.022,35

34,5

34,5

4.550,00

4.550,00

285,80

6,3

6,3

4.500,00

4.500,00

285,80

6,4

6,4

50,00

50,00

0,00

0,0

0,0

1.900,00

1.900,00

0,00

0,0

0,0

1.900,00

1.900,00

0,00

0,0

0,0

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

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

00142 Dežurne zidanice
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
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4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00144 Promocija kmetijstva in pridelovalcev

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

15.000,00

15.000,00

11.736,54

78,2

5.000,00

7.698,38

7.698,38

154,0

100,0

0,00

300,79

300,79

---

100,0

10.000,00

7.000,83

3.737,37

37,4

53,4

20.000,00

20.000,00

0,01

0,0

0,0

0,00

0,01

0,01

---

100,0

20.000,00

19.999,99

0,00

0,0

0,0

5.000,00

5.000,00

4.000,00

80,0

80,0

5.000,00

5.000,00

4.000,00

80,0

80,0

125.540,00

126.589,90

121.574,48

96,8

96,0

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,0

100,0

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,0

100,0

15.000,00

15.000,00

14.992,47

100,0

100,0

15.000,00

15.000,00

14.992,47

100,0

100,0

100.000,00

100.000,00

95.044,25

95,0

95,0

100.000,00

100.000,00

95.044,25

95,0

95,0

7.540,00

8.589,90

8.537,76

113,2

99,4

0,00

7.487,86

7.487,86

---

100,0

7.540,00

1.102,04

1.049,90

13,9

95,3

40.000,00

43.023,00

38.076,92

95,2

88,5

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

40.000,00

43.023,00

38.076,92

95,2

88,5

00150 Pomoč za zapuščene živali

35.000,00

38.023,00

33.076,92

94,5

87,0

35.000,00

38.023,00

33.076,92

94,5

87,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

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

00477 Melioracije(osuševanje,namakanje in agromelioracije)
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00497 Vzdrževanje objektov lovskih družin
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

00148 Razvojni programi kmetij
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

00149 Regionalni razvoj podeželja-"Pametne vasi za jutri"
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4133 Tekoči transferi v javne zavode

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00151 Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
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4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

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
4133 Tekoči transferi v javne zavode

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
00215 RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan.dejavnosti
4133 Tekoči transferi v javne zavode
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam

00216 Podjetniški projekti
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00217 Sred.za vzpodb.podjetništva
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

00218 Garancijska shema Posavja
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00219 Plače-podjetništvo
4133 Tekoči transferi v javne zavode

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

00224 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme -podjetništvo
4133 Tekoči transferi v javne zavode

28

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

7.600,00

7.600,00

7.599,84 100,0 100,0

7.600,00

7.600,00

7.599,84

100,0

100,0

7.600,00

7.600,00

7.599,84

100,0

100,0

7.600,00

7.600,00

7.599,84

100,0

100,0

7.600,00

600,16

600,00

7,9

100,0

0,00

6.999,84

6.999,84

---

100,0

952.098,00

890.625,00

716.877,30

75,3

80,5

478.198,00

422.875,00

335.642,00

70,2

79,4

478.198,00

422.875,00

335.642,00

70,2

79,4

50.798,00

50.798,00

49.267,56

97,0

97,0

50.158,00

50.158,00

48.628,36

97,0

97,0

640,00

640,00

639,20

99,9

99,9

5.000,00

1.977,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

1.977,00

0,00

0,0

0,0

140.000,00

140.000,00

139.130,77

99,4

99,4

140.000,00

140.000,00

139.130,77

99,4

99,4

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,0

100,0

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,0

100,0

51.800,00

51.800,00

51.800,00

100,0

100,0

51.800,00

51.800,00

51.800,00

100,0

100,0

14.000,00

14.000,00

14.000,00

100,0

100,0

14.000,00

14.000,00

14.000,00

100,0

100,0

1.600,00

1.600,00

400,00

25,0

25,0

1.600,00

1.600,00

400,00

25,0

25,0
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(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00227 Obrtno-kmetijski sejem
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00406 Razvojni projekti

20.000,00

700,00

0,00

0,0

0,0

20.000,00

700,00

0,00

0,0

0,0

35.000,00

52.000,00

30.765,32

87,9

59,2

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20.000,00

37.000,00

17.425,00

87,1

47,1

4133 Tekoči transferi v javne zavode

15.000,00

15.000,00

13.340,32

88,9

88,9

150.000,00

100.000,00

40.278,35

26,9

40,3

150.000,00

100.000,00

40.278,35

26,9

40,3

473.900,00

467.750,00

381.235,30

80,5

81,5

61.000,00

78.120,00

73.145,00

119,9

93,6

50.000,00

67.120,00

67.120,00

134,2

100,0

50.000,00

67.120,00

67.120,00

134,2

100,0

11.000,00

11.000,00

6.025,00

54,8

54,8

11.000,00

4.975,00

0,00

0,0

0,0

0,00

6.025,00

6.025,00

---

100,0

412.900,00

389.630,00

308.090,30

74,6

79,1

92.100,00

74.980,00

74.980,00

81,4

100,0

92.100,00

74.980,00

74.980,00

81,4

100,0

31.000,00

31.000,00

31.000,00

100,0

100,0

31.000,00

31.000,00

31.000,00

100,0

100,0

1.800,00

12.600,00

12.600,00

700,0

100,0

1.800,00

12.600,00

12.600,00

700,0

100,0

100.000,00

83.050,00

19.744,63

19,7

23,8

100.000,00

60.985,66

1.728,40

1,7

2,8

4025 Tekoče vzdrževanje

0,00

1.480,00

1.480,00

---

100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

0,00

20.584,34

16.536,23

---

80,3

00535 Nadomeščanje komunalnega prispevka za malo gospodarstvo
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1403

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

00481 Promocijsko turistični dogodki
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

00234 Materialni stroški- turizem
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00235 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme- turizem
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00237 Izvajanje strategije na področju turizma
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00238 Projekti turistič.infrastrukture LTO

110.000,00

110.000,00

103.373,82

94,0

94,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

3.373,82

3.373,82

---

100,0

100.000,00

96.626,18

92.333,24

92,3

95,6

10.000,00

2.333,24

0,00

0,0

0,0

0,00

7.666,76

7.666,76

---

100,0

23.000,00

23.000,00

21.932,35

95,4

95,4

23.000,00

23.000,00

21.932,35

95,4

95,4

25.000,00

25.000,00

24.908,00

99,6

99,6

25.000,00

25.000,00

24.908,00

99,6

99,6

20.000,00

20.000,00

11.716,50

58,6

58,6

20.000,00

20.000,00

11.716,50

58,6

58,6

10.000,00

10.000,00

7.835,00

78,4

78,4

10.000,00

10.000,00

7.835,00

78,4

78,4

438.500,00

439.247,06

395.384,25

90,2

90,0

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100,0

100,0

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100,0

100,0

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100,0

100,0

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100,0

100,0

43.500,00

44.247,06

31.581,62

72,6

71,4

43.500,00

44.247,06

31.581,62

72,6

71,4

19.000,00

19.747,06

18.205,20

95,8

92,2

3.000,00

4.149,53

4.149,53

138,3

100,0

16.000,00

15.597,53

14.055,67

87,9

90,1

5.500,00

5.500,00

4.376,41

79,6

79,6

5.500,00

5.500,00

4.376,41

79,6

79,6

4133 Tekoči transferi v javne zavode
4202 Nakup opreme
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

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

00240 Oblikovanje turističnih paketov
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00488 Turistična promocija vinorodnih okolišev
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00529 Inovativni turistični projekti turističnih društev
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1703

Bolnišnično varstvo

17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice
00537 Sofinanciranje nakupa opreme(CT) v Splošni bolnišnici Brežice
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

1706

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
00046 Preventivna vzgoja in promocija zdravja
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

00047 Deratizacija
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00420 Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 Tekoči transferi v javne zavode

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

17079002 Mrliško ogledna služba
00049 Mrliško pregledna služba
4132 Tekoči transferi v javne sklade
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

00050 Pogrebni stroški
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

00053 Drugi programi s področja kulture

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

19.000,00

19.000,00

9.000,01

47,4

10.000,00

9.999,99

0,00

0,0

47,4
0,0

9.000,00

9.000,01

9.000,01

100,0

100,0

295.000,00

295.000,00

263.802,63

89,4

89,4

250.000,00

250.000,00

234.314,99

93,7

93,7

250.000,00

250.000,00

234.314,99

93,7

93,7

250.000,00

250.000,00

234.314,99

93,7

93,7

45.000,00

45.000,00

29.487,64

65,5

65,5

35.000,00

35.000,00

23.317,30

66,6

66,6

0,00

266,20

266,20

---

100,0

35.000,00

34.733,80

23.051,10

65,9

66,4

10.000,00

10.000,00

6.170,34

61,7

61,7

0,00

0,01

0,01

---

100,0

10.000,00

9.999,99

6.170,33

61,7

61,7

1.651.829,00

1.718.984,44

1.627.376,59

98,5

94,7

188.169,00

185.551,60

178.804,39

95,0

96,4

55.500,00

52.882,60

47.744,26

86,0

90,3

16.000,00

16.000,00

15.537,70

97,1

97,1

11.000,00

11.000,00

11.000,00

100,0

100,0

5.000,00

5.000,00

4.537,70

90,8

90,8

24.500,00

21.882,60

20.307,76

82,9

92,8

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

24.500,00

21.882,60

20.307,76

82,9

92,8

00445 Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena

15.000,00

15.000,00

11.898,80

79,3

79,3

0,00

9.320,80

9.320,80

---

100,0

15.000,00

5.679,20

2.578,00

17,2

45,4

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje
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Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

18029002 Premična kulturna dediščina

132.669,00

132.669,00

131.060,13

98,8

98,8

00055 Programska sredstva-PMB

32.000,00

33.034,79

33.034,00

103,2

100,0

32.000,00

33.034,79

33.034,00

103,2

100,0

21.000,00

21.000,00

21.000,00

100,0

100,0

21.000,00

21.000,00

21.000,00

100,0

100,0

67.790,00

66.755,21

65.147,13

96,1

97,6

67.790,00

66.755,21

65.147,13

96,1

97,6

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

6.879,00

6.879,00

6.879,00

100,0

100,0

6.879,00

6.879,00

6.879,00

100,0

100,0

594.100,00

600.217,40

593.668,81

99,9

98,9

444.100,00

444.100,00

442.733,05

99,7

99,7

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,0

100,0

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,0

100,0

36.000,00

36.000,00

36.000,00

100,0

100,0

36.000,00

36.000,00

36.000,00

100,0

100,0

325.260,00

318.260,00

316.893,05

97,4

99,6

325.260,00

318.260,00

316.893,05

97,4

99,6

75.000,00

75.000,00

75.000,00

100,0

100,0

75.000,00

75.000,00

75.000,00

100,0

100,0

5.340,00

12.340,00

12.340,00

231,1

100,0

5.340,00

12.340,00

12.340,00

231,1

100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

00056 Materialni stroški-PMB
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00057 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-PMB
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00061 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-PMB
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00475 Opremljanje prostorov in Viteške dvorane gradu Brežice
4202 Nakup opreme

1803

Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
00062 Sredstva za projekte in prireditve-Knjižnica Brežice
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00063 Nakup knjižničnega gradiva
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00064 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-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-Knjižnica Brežice
4133 Tekoči transferi v javne zavode
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18039002 Umetniški programi
00071 Programi profesionalne kulture
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00072 Festival Brežice
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00446 Zagotavljanje pogojev za kulturno profesional. in ljubitel. postprodukcijo
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

18039003 Ljubiteljska kultura
00073 Delovanje JSKD OI BREŽICE
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00074 Programi ljubiteljske kulture

1805

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

48.000,00

53.636,30

48.948,50

102,0

91,3

8.000,00

10.559,00

10.559,00

132,0

100,0

8.000,00

10.559,00

10.559,00

132,0

100,0

17.000,00

17.000,00

17.000,00

100,0

100,0

17.000,00

17.000,00

17.000,00

100,0

100,0

23.000,00

26.077,30

21.389,50

93,0

82,0

23.000,00

26.077,30

21.389,50

93,0

82,0

102.000,00

102.481,10

101.987,26

100,0

99,5

16.000,00

16.000,00

15.506,16

96,9

96,9

16.000,00

16.000,00

15.506,16

96,9

96,9

86.000,00

86.481,10

86.481,10

100,6

100,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

69.000,00

67.666,40

67.666,40

98,1

100,0

4132 Tekoči transferi v javne sklade

17.000,00

18.612,80

18.612,80

109,5

100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

0,00

201,90

201,90

---

100,0

869.560,00

933.215,44

854.903,39

98,3

91,6

659.660,00

697.865,44

661.325,29

100,3

94,8

149.360,00

171.810,10

167.701,41

112,3

97,6

105.000,00

155.115,60

154.619,54

147,3

99,7

0,00

704,00

704,00

---

100,0

44.360,00

4.624,72

4.624,72

10,4

100,0

0,00

11.365,78

7.753,15

---

68,2

442.800,00

442.800,00

415.058,71

93,7

93,7

0,00

25.000,00

0,00

---

0,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

220.000,00

224.458,65

224.458,65

102,0

100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

222.800,00

193.341,35

190.600,06

85,6

98,6

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
00023 Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4029 Drugi operativni odhodki
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa
4119 Drugi transferi posameznikom
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00076 Šolska športna tekmovanja
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00077 Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00078 Vzdrževanje športnih objektov
4025 Tekoče vzdrževanje
4133 Tekoči transferi v javne zavode

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

00478 Zimsko drsališče
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00533 Skate park

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

28.000,00

29.755,34

28.690,72

102,5

4.500,00

0,00

0,00

0,0

96,4
---

23.500,00

29.755,34

28.690,72

122,1

96,4

5.500,00

5.500,00

3.800,80

69,1

69,1

5.500,00

5.500,00

3.800,80

69,1

69,1

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

0,00

5.000,00

5.000,00

---

100,0

4.000,00

4.000,00

3.710,39

92,8

92,8

4.000,00

4.000,00

3.710,39

92,8

92,8

15.000,00

15.000,00

15.000,00

100,0

100,0

15.000,00

15.000,00

15.000,00

100,0

100,0

93,2

10.000,00

24.000,00

22.363,26

223,6

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

6.300,00

5.397,00

---

85,7

4133 Tekoči transferi v javne zavode

0,00

700,00

700,00

---

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

16.266,26

16.266,26

---

100,0

10.000,00

733,74

0,00

0,0

0,0

18059002 Programi za mladino

209.900,00

235.350,00

193.578,10

92,2

82,3

00083 Programi za mlade

20.000,00

20.000,00

19.064,50

95,3

95,3

12.000,00

12.000,00

11.064,50

92,2

92,2

8.000,00

8.000,00

8.000,00

100,0

100,0

66.600,00

66.600,00

66.600,00

100,0

100,0

66.600,00

66.600,00

66.600,00

100,0

100,0

35.000,00

36.150,00

36.150,00

103,3

100,0

0,00

1.150,00

1.150,00

---

100,0

35.000,00

35.000,00

35.000,00

100,0

100,0

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

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

00084 Plače Mladinski center
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00088 Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4133 Tekoči transferi v javne zavode
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00089 Programska sredstva MC
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

00534 Strategija za mlade
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

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

00479 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev-rezervacije
4119 Drugi transferi posameznikom

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
00095 Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.)
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

35

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

37.500,00

42.500,00

42.500,00

113,3

100,0

37.500,00

42.500,00

42.500,00

113,3

100,0

40.000,00

40.000,00

0,00

0,0

0,0

40.000,00

40.000,00

0,00

0,0

0,0

5.800,00

25.100,00

24.263,60

418,3

96,7

5.800,00

25.100,00

24.263,60

418,3

96,7

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

5.594.814,51

5.609.059,17

5.250.924,08

93,9

93,6

3.788.614,51

3.788.614,51

3.595.525,21

94,9

94,9

3.788.614,51

3.788.614,51

3.595.525,21

94,9

94,9

3.734.614,51

3.734.614,51

3.544.442,13

94,9

94,9

3.684.614,51

3.684.614,51

3.537.353,93

96,0

96,0

50.000,00

50.000,00

7.088,20

14,2

14,2

54.000,00

54.000,00

51.083,08

94,6

94,6

54.000,00

54.000,00

51.083,08

94,6

94,6

882.500,00

906.744,66

873.729,32

99,0

96,4

872.500,00

896.744,66

866.975,32

99,4

96,7

453.000,00

480.200,00

470.042,38

103,8

97,9

453.000,00

480.200,00

470.042,38

103,8

97,9

375.000,00

361.800,00

348.248,36

92,9

96,3

375.000,00

361.800,00

348.248,36

92,9

96,3

20.000,00

20.000,00

14.466,76

72,3

72,3

20.000,00

20.000,00

14.466,76

72,3

72,3
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(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
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

19.450,00

19.223,16

174,8

98,8

11.000,00

19.450,00

19.223,16

174,8

98,8

13.500,00

15.294,66

14.994,66

111,1

98,0

13.500,00

15.294,66

14.994,66

111,1

98,0

10.000,00

10.000,00

6.754,00

67,5

67,5

10.000,00

6.754,00

67,5

67,5

10.000,00

10.000,00

6.754,00

67,5

67,5

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100,0

100,0

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100,0

100,0

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100,0

100,0

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100,0

100,0

56.500,00

46.500,00

22.731,31

40,2

48,9

2.000,00

2.000,00

0,00

0,0

0,0

2.000,00

2.000,00

0,00

0,0

0,0

2.000,00

2.000,00

0,00

0,0

0,0

54.500,00

44.500,00

22.731,31

41,7

51,1

30.000,00

30.000,00

12.942,13

43,1

43,1

30.000,00

17.057,87

0,00

0,0

0,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

5.273,50

5.273,50

---

100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

0,00

7.668,63

7.668,63

---

100,0

24.500,00

14.500,00

9.789,18

40,0

67,5

24.500,00

12.900,00

8.189,18

33,4

63,5

0,00

1.600,00

1.600,00

---

100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Terciarno izobraževanje

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

1905

11.000,00

10.000,00

00111 Drugi programi

1904

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

Drugi izobraževalni programi

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

19059002 Druge oblike izobraževanja
00114 Razvojno izobraževalni programi
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00489 Evropski teden mobilnosti
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4133 Tekoči transferi v javne zavode
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(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
1906

Pomoči šolajočim

837.200,00

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

837.200,00

728.938,24

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)
87,1

87,1

830.000,00

830.000,00

721.738,24

87,0

87,0

830.000,00

830.000,00

721.738,24

87,0

87,0

4119 Drugi transferi posameznikom

799.000,00

799.000,00

697.147,12

87,3

87,3

4133 Tekoči transferi v javne zavode

31.000,00

31.000,00

24.591,12

79,3

79,3

00115 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo

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

7.200,00

7.200,00

7.200,00

100,0

100,0

7.200,00

7.200,00

7.200,00

100,0

100,0

7.200,00

7.200,00

7.200,00

100,0

100,0

1.184.950,00

1.183.012,80

1.148.843,43

97,0

97,1

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

53.750,00

53.750,00

52.212,50

97,1

97,1

20029001 Drugi programi v pomoč družini

53.750,00

53.750,00

52.212,50

97,1

97,1

53.750,00

53.750,00

52.212,50

97,1

97,1

53.750,00

51.287,50

49.750,00

92,6

97,0

0,00

2.462,50

2.462,50

---

100,0

1.131.200,00

1.129.262,80

1.096.630,93

96,9

97,1

255.000,00

259.870,73

259.870,73

101,9

100,0

255.000,00

259.870,73

259.870,73

101,9

100,0

255.000,00

259.870,73

259.870,73

101,9

100,0

20049003 Socialno varstvo starih

680.000,00

660.770,80

632.618,44

93,0

95,7

00119 Oskrbnine v zavodih

600.000,00

587.770,80

586.393,91

97,7

99,8

600.000,00

587.770,80

586.393,91

97,7

99,8

00117 Denarna pomoč ob rojstvu otroka
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov
00118 Družinski pomočnik
4119 Drugi transferi posameznikom

4119 Drugi transferi posameznikom
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00448 Program Sopotnik

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

50.000,00

50.000,00

44.089,53

88,2

88,2

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

3.664,87

3.664,87

---

100,0

4021 Posebni material in storitve

0,00

424,66

424,66

---

100,0

50.000,00

5.910,47

0,00

0,0

0,0

0,00

40.000,00

40.000,00

---

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

5.000,00

2.135,00

42,7

42,7

5.000,00

5.000,00

2.135,00

42,7

42,7

20.000,00

13.000,00

0,00

0,0

0,0

20.000,00

13.000,00

0,00

0,0

0,0

143.800,00

155.968,33

153.586,97

106,8

98,5

115.000,00

129.200,52

129.200,52

112,4

100,0

115.000,00

129.200,52

129.200,52

112,4

100,0

28.800,00

26.767,81

24.386,45

84,7

91,1

28.800,00

25.411,36

23.030,00

80,0

90,6

0,00

1.356,45

1.356,45

---

100,0

52.400,00

52.652,94

50.554,79

96,5

96,0

39.000,00

39.252,94

37.451,30

96,0

95,4

39.000,00

14.195,97

12.394,33

31,8

87,3

0,00

25.056,97

25.056,97

---

100,0

400,00

400,00

103,50

25,9

25,9

400,00

400,00

103,50

25,9

25,9

13.000,00

13.000,00

12.999,99

100,0

100,0

13.000,00

13.000,00

12.999,99

100,0

100,0

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

00531 E-oskrba starejših
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

00532 Strategija aktivnega staranja
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00536 Oskrba starejših na domu
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

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

00447 Programi društev upokojencev
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4400

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

3.890.185,05

3.951.800,39

2.968.690,75

76,3

75,1

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1.171.000,00

1.230.125,06

1.026.193,66

87,6

83,4

0403

Druge skupne administrativne službe

1.171.000,00

1.230.125,06

1.026.193,66

87,6

83,4

1.171.000,00

1.230.125,06

1.026.193,66

87,6

83,4

50.000,00

44.000,00

35.837,19

71,7

81,5

0,00

496,29

496,29

---

100,0

48.000,00

39.503,71

33.340,90

69,5

84,4

2.000,00

4.000,00

2.000,00

100,0

50,0

5.000,00

5.000,00

4.113,84

82,3

82,3

0,00

55,19

55,19

---

100,0

5.000,00

886,16

0,00

0,0

0,0

0,00

4.058,65

4.058,65

---

100,0

00127 Materialni stroški-poslovni prostori

170.000,00

157.000,00

148.239,75

87,2

94,4

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

51.750,00

62.270,62

62.140,14

120,1

99,8

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

78.400,00

72.405,93

71.905,93

91,7

99,3

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00125 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)
4029 Drugi operativni odhodki
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00126 Vložki v poslovne prostore
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4023 Prevozni stroški in storitve

0,00

349,14

349,14

---

100,0

39.650,00

21.695,47

13.765,70

34,7

63,5

200,00

200,00

0,00

0,0

0,0

0,00

78,84

78,84

---

100,0

10.000,00

45.282,09

44.114,22

441,1

97,4

0,00

1.220,00

1.220,00

---

100,0

10.000,00

2.710,93

1.817,80

18,2

67,1

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

451,16

451,16

---

100,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

0,00

40.900,00

40.625,26

---

99,3

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

00128 Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

00129 Ureditev prostorov za KS Bukošek
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
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00130 Vzdrževanje poslovnih prostorov

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

30.000,00

12.800,00

11.823,06

39,4

92,4

0,00

6.996,79

6.996,79

---

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

13.000,00

4.203,21

3.248,74

25,0

77,3

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

15.000,00

0,00

0,00

0,0

---

2.000,00

1.600,00

1.577,53

78,9

98,6

15.000,00

7.200,00

7.158,96

47,7

99,4

15.000,00

7.200,00

7.158,96

47,7

99,4

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

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

00131 Obnova večnamenskega doma Bizeljsko
4025 Tekoče vzdrževanje

00133 Vzdrževanje objektov v Slovenski vasi

30.000,00

37.700,00

37.692,00

125,6

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

19.617,60

19.617,60

---

100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

0,00

1.102,98

1.102,98

---

100,0

30.000,00

16.979,42

16.971,42

56,6

100,0

40.000,00

56.000,00

33.323,19

83,3

59,5

40.000,00

56.000,00

33.323,19

83,3

59,5

20.000,00

24.000,00

23.071,47

115,4

96,1

20.000,00

23.060,00

22.131,47

110,7

96,0

0,00

940,00

940,00

---

100,0

460.000,00

483.000,00

397.326,21

86,4

82,3

0,00

2.232,60

2.232,60

---

100,0

460.000,00

442.384,10

356.710,31

77,6

80,6

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

0,00

16.854,56

16.854,56

---

100,0

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

0,00

21.528,74

21.528,74

---

100,0

25.000,00

33.647,91

33.647,43

134,6

100,0

20.000,00

13.898,08

13.898,08

69,5

100,0

4021 Posebni material in storitve

2.000,00

379,94

379,94

19,0

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

3.000,00

19.369,89

19.369,41

645,7

100,0

15.000,00

15.200,00

15.181,15

101,2

99,9

15.000,00

15.200,00

15.181,15

101,2

99,9

4025 Tekoče vzdrževanje

00134 Dom krajanov Kapele
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00138 Obnova doma krajanov Pečice
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00418 Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00421 Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00438 Dom krajanov Mrzlava vas
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
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00439 Energetska sanacija ZP Bizeljsko

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

65.000,00

60.000,00

58.518,63

90,0

97,5

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

168,85

168,85

---

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

0,00

1.305,22

1.305,22

---

100,0

5.000,00

1.481,37

0,00

0,0

0,0

60.000,00

56.686,47

56.686,47

94,5

100,0

0,00

358,09

358,09

---

100,0

10.000,00

5.000,00

1.305,65

13,1

26,1

0,00

1.305,65

1.305,65

---

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

5.000,00

3.694,35

0,00

0,0

0,0

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

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

65.000,00

85.000,00

84.716,95

130,3

99,7

0,00

3.545,10

3.545,10

---

100,0

60.000,00

72.646,75

72.363,70

120,6

99,6

5.000,00

8.808,15

8.808,15

176,2

100,0

20.000,00

38.295,06

34.652,68

173,3

90,5

20.000,00

38.295,06

34.652,68

173,3

90,5

4202 Nakup opreme
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00462 Dom kulture Brežice
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00464 Dom krajanov Sromlje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00465 Večnamenski dom Pišece
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00498 Banova domačija

15.000,00

21.000,00

20.963,18

139,8

99,8

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

15.000,00

21.000,00

20.963,18

139,8

99,8

00501 Energetska obnova objektov-JZP

90.000,00

70.000,00

6.414,91

7,1

9,2

90.000,00

70.000,00

6.414,91

7,1

9,2

20.000,00

14.000,00

13.432,50

67,2

96,0

20.000,00

14.000,00

13.432,50

67,2

96,0

15.000,00

15.000,00

14.660,69

97,7

97,7

15.000,00

15.000,00

14.660,69

97,7

97,7

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

00526 Vodovodni stolp
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00527 Sofinanciranje materialnih stroškov objektov KS
4025 Tekoče vzdrževanje
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

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

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

5.000,00

3.000,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

3.000,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

3.000,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

3.000,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

3.000,00

0,00

0,0

0,0

442.003,00

432.373,00

236.068,49

53,4

54,6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

207.003,00

194.003,00

2.390,10

1,2

1,2

16039003 Objekti za rekreacijo

207.003,00

194.003,00

2.390,10

1,2

1,2

50.000,00

50.000,00

0,00

0,0

0,0

50.000,00

50.000,00

0,00

0,0

0,0

7.003,00

7.003,00

0,00

0,0

0,0

7.003,00

7.003,00

0,00

0,0

0,0

150.000,00

137.000,00

2.390,10

1,6

1,7

140.000,00

127.000,00

2.390,10

1,7

1,9

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

235.000,00

238.370,00

233.678,39

99,4

98,0

60.000,00

60.030,00

56.276,19

93,8

93,8

60.000,00

60.030,00

56.276,19

93,8

93,8

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

50.000,00

47.961,88

47.414,67

94,8

98,9

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

10.000,00

12.068,12

8.861,52

88,6

73,4

00268 Vodni center Brežice
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00269 Vrbinske rekreacijske površine
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00502 Veslaška steza na Savi
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
00286 Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
00287 Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

00288 Vpis etažne lastnine in ureditve energet.izkaznic-za stanovanja

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

175.000,00

178.340,00

177.402,20

101,4

99,5

170.000,00

176.664,72

175.939,32

103,5

99,6

5.000,00

4.800,00

4.701,94

94,0

98,0

0,00

200,00

200,00

---

100,0
98,0

8.000,00

4.811,13

4.714,09

58,9

157.000,00

166.119,91

165.589,61

105,5

99,7

0,00

733,68

733,68

---

100,0

87,3

5.000,00

1.675,28

1.462,88

29,3

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.200,00

840,00

627,60

52,3

74,7

4021 Posebni material in storitve

1.800,00

835,28

835,28

46,4

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

2.000,00

0,00

0,00

0,0

---

300.000,00

300.000,00

299.659,30

99,9

99,9

300.000,00

300.000,00

299.659,30

99,9

99,9

300.000,00

300.000,00

299.659,30

99,9

99,9

300.000,00

300.000,00

299.659,30

99,9

99,9

224.911,88

213.924,97

213.920,34

95,1

100,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

45.088,12

52.265,03

52.264,67

115,9

100,0

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

30.000,00

13.810,00

13.474,29

44,9

97,6

0,00

20.000,00

20.000,00

---

100,0

817.500,00

865.302,96

776.934,25

95,0

89,8

241.000,00

186.500,00

133.326,65

55,3

71,5

241.000,00

186.500,00

133.326,65

55,3

71,5

200.000,00

161.500,00

133.326,65

66,7

82,6

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

2.796,00

2.796,00

---

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

0,00

36.463,08

36.463,08

---

100,0

150.000,00

111.500,00

92.657,57

61,8

83,1

50.000,00

10.740,92

1.410,00

2,8

13,1

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
00045 Sofinanciranje investicij v ZD
4201 Nakup prevoznih sredstev

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
00054 Grad Brežice

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
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(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00279 Ureditve zahodne fasade mesta Brežice

40.000,00

24.000,00

0,00

0,0

0,0

40.000,00

24.000,00

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

30.000,00

25.704,94

16.554,85

55,2

64,4

23.000,00

18.704,94

16.554,85

72,0

88,5

23.000,00

18.704,94

16.554,85

72,0

88,5

23.000,00

18.404,15

16.254,06

70,7

88,3

0,00

300,79

300,79

---

100,0

7.000,00

7.000,00

0,00

0,0

0,0

7.000,00

7.000,00

0,00

0,0

0,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

4025 Tekoče vzdrževanje

6.000,00

6.000,00

0,00

0,0

0,0

546.500,00

653.098,02

627.052,75

114,7

96,0

541.500,00

651.798,02

626.102,75

115,6

96,1

400.000,00

508.298,02

494.895,89

123,7

97,4
100,0

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

00466 Opazovalni stolp v Jovsih
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1803

Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
00069 Knjižnica Brežice
4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

18039005 Drugi programi v kulturi
00280 Vzpostavitev Kina Brežice

1805

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
00081 Nogometni stadion-posodobitev objekta
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

3.229,58

3.229,58

---

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

280.000,00

28.964,67

23.298,02

8,3

80,4

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

100.000,00

456.103,77

456.103,77

456,1

100,0

20.000,00

20.000,00

12.264,52

61,3

61,3

16.500,00

20.430,00

20.423,97

123,8

100,0

16.500,00

20.430,00

20.423,97

123,8

100,0

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

00082 ŠTI-Večnamenska dvorana Brežice
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00412 Atletski stadion

30.000,00

26.070,00

14.674,40

48,9

56,3

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

10.000,00

10.000,00

6.907,15

69,1

69,1

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

20.000,00

16.070,00

7.767,25

38,8

48,3
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00422 Vzdrževanje in obnova objektov-šport

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

30.000,00

17.000,00

16.917,96

56,4

4025 Tekoče vzdrževanje

10.000,00

34,92

0,00

0,0

0,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

10.000,00

7.543,02

7.543,02

75,4

100,0

4202 Nakup opreme

10.000,00

9.422,06

9.374,94

93,8

99,5

65.000,00

80.000,00

79.190,53

121,8

99,0

65.000,00

80.000,00

79.190,53

121,8

99,0

5.000,00

1.300,00

950,00

19,0

73,1

5.000,00

1.300,00

950,00

19,0

73,1

5.000,00

1.300,00

950,00

19,0

73,1

1.034.682,05

987.999,37

497.590,59

48,1

50,4

154.682,05

191.055,77

115.266,21

74,5

60,3

154.682,05

191.055,77

115.266,21

74,5

60,3

124.682,05

124.682,05

49.958,12

40,1

40,1

124.682,05

115.682,05

40.958,12

32,9

35,4

0,00

9.000,00

9.000,00

---

100,0

30.000,00

66.373,72

65.308,09

217,7

98,4

5.000,00

55.731,14

55.678,31

---

99,9

25.000,00

10.642,58

9.629,78

38,5

90,5

00528 Balon - atletska dvorana
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

18059002 Programi za mladino
00092 MKC Brežice
4025 Tekoče vzdrževanje

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
00094 Vrtec Mavrica
4025 Tekoče vzdrževanje
4119 Drugi transferi posameznikom

00423 Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci
4025 Tekoče vzdrževanje
4133 Tekoči transferi v javne zavode
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1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
00102 Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ
4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
4133 Tekoči transferi v javne zavode

860.000,00

776.943,60

368.102,17

42,8

47,4

860.000,00

776.943,60

368.102,17

42,8

47,4

250.000,00

255.000,00

241.374,00

96,6

94,7

45.010,00

49.272,64

49.272,64

109,5

100,0

0,00

526,38

526,38

---

100,0

0,00

1.914,26

1.914,26

---

100,0

4201 Nakup prevoznih sredstev

45.000,00

62.672,56

62.672,56

139,3

100,0

4202 Nakup opreme

85.800,00

64.027,52

63.534,37

74,1

99,2

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

52.430,00

32.542,36

21.143,51

40,3

65,0

0,00

19.887,64

18.153,64

---

91,3

21.760,00

24.156,64

24.156,64

111,0

100,0

500.000,00

400.000,00

31.382,99

6,3

7,9

440.000,00

343.617,01

0,00

0,0

0,0

60.000,00

56.382,99

31.382,99

52,3

55,7

80.000,00

80.000,00

73.385,18

91,7

91,7

80.000,00

79.729,30

73.114,48

91,4

91,7

0,00

270,70

270,70

---

100,0

30.000,00

41.943,60

21.960,00

73,2

52,4

0,00

14.640,00

0,00

---

0,0

30.000,00

27.303,60

21.960,00

73,2

80,4

20.000,00

20.000,00

14.222,21

71,1

71,1

20.000,00

20.000,00

14.222,21

71,1

71,1

20.000,00

20.000,00

14.222,21

71,1

71,1

20.000,00

5.777,79

0,00

0,0

0,0

0,00

14.222,21

14.222,21

---

100,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

00106 OŠ Artiče
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00107 OŠ Cerklje
4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

00413 OŠ Dobova-vrtec
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1904

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje
00113 Mednarodni center-Fakulteta za turizem
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
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20

SOCIALNO VARSTVO

2004

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

120.000,00

133.000,00

Izvajanje programov socialnega varstva

120.000,00

133.000,00

132.244,46

110,2

99,4

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

120.000,00

133.000,00

132.244,46

110,2

99,4

120.000,00

133.000,00

132.244,46

110,2

99,4

120.000,00

133.000,00

132.244,46

110,2

99,4

00293 Subvencije neprofitnih najemnin
4119 Drugi transferi posameznikom

47
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(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4500

ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE

9.830.725,09

10.023.628,09

95.000,00

143.000,00

95.000,00

143.000,00

141.413,84

148,9

98,9

95.000,00

143.000,00

141.413,84

148,9

98,9

95.000,00

143.000,00

141.413,84

148,9

98,9

4200 Nakup zgradb in prostorov

75.000,00

110.000,00

109.629,00

146,2

99,7

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

20.000,00

30.922,16

29.707,00

148,5

96,1

0,00

2.077,84

2.077,84

---

100,0

73.400,00

73.550,00

67.774,37

92,3

92,2

73.400,00

73.550,00

67.774,37

92,3

92,2

73.400,00

73.550,00

67.774,37

92,3

92,2

73.400,00

73.550,00

67.774,37

92,3

92,2

73.400,00

73.550,00

67.774,37

92,3

92,2

4.000,00

4.000,00

3.996,63

99,9

99,9

4.000,00

4.000,00

3.996,63

99,9

99,9

4.000,00

4.000,00

3.996,63

99,9

99,9

4.000,00

4.000,00

3.996,63

99,9

99,9

4.000,00

4.000,00

3.996,63

99,9

99,9

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00500 Ureditev krajevnega središča Dobova

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

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
00139 Skupni prekrškovni organ
4130 Tekoči transferi občinam

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost
00140 SPV
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
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7.824.220,76

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

79,6

78,1

141.413,84 148,9

98,9

Stran: 33 od 89

A. Bilanca odhodkov
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VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

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

00155 Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac.premostitv.objektov
4021 Posebni material in storitve
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 v KS Velika Dolina
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

49

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

40.000,00

40.000,00

39.995,25 100,0 100,0

40.000,00

40.000,00

39.995,25

100,0

100,0

40.000,00

40.000,00

39.995,25

100,0

100,0

40.000,00

40.000,00

39.995,25

100,0

100,0

40.000,00

40.000,00

39.995,25

100,0

100,0

6.092.000,00

6.279.455,27

5.656.267,82

92,9

90,1

6.090.000,00

6.278.455,27

5.656.267,82

92,9

90,1

1.465.000,00

1.465.000,00

1.449.094,29

98,9

98,9

110.000,00

110.000,00

108.164,89

98,3

98,3

0,00

72,39

72,39

---

100,0

110.000,00

109.927,61

108.092,50

98,3

98,3

150.000,00

150.000,00

146.137,70

97,4

97,4

0,00

5.565,23

5.565,23

---

100,0

150.000,00

144.434,77

140.572,47

93,7

97,3

600.000,00

505.200,00

505.150,25

84,2

100,0

600.000,00

505.200,00

505.150,25

84,2

100,0

600.000,00

694.800,00

689.641,45

114,9

99,3

600.000,00

694.800,00

689.641,45

114,9

99,3

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

2.765.000,00

2.948.283,00

2.652.393,83

95,9

90,0

20.000,00

35.979,13

35.799,23

179,0

99,5

20.000,00

35.979,13

35.799,23

179,0

99,5
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(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00161 Pločnik Velike Malence-Krška vas

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

5.000,00

5.000,00

2.037,88

40,8

40,8

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

4.000,00

4.000,00

2.037,88

51,0

51,0

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

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

40.000,00

57.500,00

57.074,07

142,7

99,3

40.000,00

57.500,00

57.074,07

142,7

99,3

00164 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

20.000,00

23.850,00

23.824,16

119,1

99,9

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

20.000,00

23.850,00

23.824,16

119,1

99,9

230.000,00

244.000,00

242.079,18

105,3

99,2

230.000,00

243.954,86

242.034,04

105,2

99,2

0,00

45,14

45,14

---

100,0

10.000,00

50.000,00

48.536,48

485,4

97,1

10.000,00

50.000,00

48.536,48

485,4

97,1

2.000,00

2.000,00

130,78

6,5

6,5

2.000,00

1.869,22

0,00

0,0

0,0

0,00

130,78

130,78

---

100,0

00162 Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00165 Pločnik Črnc
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

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

00169 Pločnik Cerina
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00173 Pločnik Trdinova ulica

108.000,00

108.000,00

102.677,57

95,1

95,1

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

108.000,00

108.000,00

102.677,57

95,1

95,1

00177 Moderniz.in preplast.cest v KS Čatež

25.000,00

45.000,00

44.978,51

179,9

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

39.200,54

39.200,54

---

100,0

25.000,00

5.799,46

5.777,97

23,1

99,6

50.000,00

64.000,00

63.805,94

127,6

99,7

50.000,00

64.000,00

63.805,94

127,6

99,7

80.000,00

80.000,00

79.219,36

99,0

99,0

80.000,00

80.000,00

79.219,36

99,0

99,0

30.000,00

22.890,86

17.766,86

59,2

77,6

30.000,00

22.890,86

17.766,86

59,2

77,6

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
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A. Bilanca odhodkov
4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00181 Interventna sanacija plazov
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00182 Moderniz.in preplast.cest v KS Šentlenart(Brezina-odcep Šetinc-Barkovič)
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00184 Modernizacija cest v KS Kapele
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

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

00252 Infrastruktura ob hidroelektrarni

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

150.000,00

158.209,14

158.100,05

105,4

99,9

150.000,00

158.209,14

158.100,05

105,4

99,9

15.000,00

15.000,00

11.664,46

77,8

77,8

15.000,00

15.000,00

11.664,46

77,8

77,8

40.000,00

50.000,00

48.393,74

121,0

96,8

40.000,00

49.975,60

48.369,34

120,9

96,8

0,00

24,40

24,40

---

100,0

800.000,00

800.000,00

699.667,94

87,5

87,5

800.000,00

800.000,00

699.667,94

87,5

87,5

30.000,00

30.000,00

0,00

0,0

0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

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

20.000,00

20.000,00

0,00

0,0

0,0

80.000,00

90.000,00

89.884,34

112,4

99,9

80.000,00

90.000,00

89.884,34

112,4

99,9

00450 Obnova Borštnikove ulice v Brežicah

105.000,00

102.700,00

81.767,92

77,9

79,6

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

105.000,00

102.700,00

81.767,92

77,9

79,6

50.000,00

50.000,00

49.037,16

98,1

98,1

50.000,00

50.000,00

49.037,16

98,1

98,1

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

15.000,00

20.220,00

20.182,80

134,6

99,8

15.000,00

20.220,00

20.182,80

134,6

99,8

120.000,00

116.780,87

116.645,88

97,2

99,9

0,00

1.575,74

1.575,74

---

100,0

120.000,00

115.205,13

115.070,14

95,9

99,9

00442 Modernizacija cest v KS Pečice
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00453 Modernizacija cest v KS Globoko
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00457 Obnova Prešernove ceste
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00469 Pločnik Vrhje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00490 Pločnik v KS Velika Dolina
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
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(1)

(2)
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Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00503 Ulica Bratov Gerjovič-odcep Loče
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00505 Obnova LC024051 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00506 Prehod za pešce R1 219-Lidl
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00507 Obnova Cvetne ulice v Dobovi
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00508 Obnova Ceste bratov Milavcev
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00509 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

00514 Obnova LC Sp.Pohanca-Zg.Pohanca
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00517 Ureditev križišča v naselju Črešnjice
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00521 Modernizacija JP 525421 Sela-vas
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00522 Modernizacija JP 527391 Dramlja (Sodič)
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00523 Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
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Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

15.000,00

15.000,00

14.981,60

99,9

99,9

15.000,00

15.000,00

14.981,60

99,9

99,9

200.000,00

200.000,00

174.323,58

87,2

87,2

185.000,00

185.000,00

162.257,78

87,7

87,7

15.000,00

15.000,00

12.065,80

80,4

80,4

40.000,00

51.100,00

30.990,95

77,5

60,7

32.000,00

43.100,00

30.990,95

96,9

71,9

8.000,00

8.000,00

0,00

0,0

0,0

15.000,00

15.500,00

4.666,50

31,1

30,1

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

5.500,00

4.666,50

93,3

84,9

40.000,00

35.000,00

11.529,00

28,8

32,9

40.000,00

35.000,00

11.529,00

28,8

32,9

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100,0

100,0

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100,0

100,0

300.000,00

300.000,00

298.893,76

99,6

99,6

300.000,00

300.000,00

298.893,76

99,6

99,6

20.000,00

20.000,00

19.580,21

97,9

97,9

20.000,00

20.000,00

19.580,21

97,9

97,9

50.000,00

75.553,00

75.552,92

151,1

100,0

50.000,00

75.553,00

75.552,92

151,1

100,0

20.000,00

25.000,00

8.601,00

43,0

34,4

20.000,00

25.000,00

8.601,00

43,0

34,4
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13029003 Urejanje cestnega prometa
00190 Vzdrževanje in obnova semaforjev
4025 Tekoče vzdrževanje

00191 Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)
4025 Tekoče vzdrževanje

00193 Projekt Sava-Krka bike
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00198 Vzpostavitev katastra
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00199 Vzdrževanje BCP in prekategorizacija cest
4025 Tekoče vzdrževanje

00201 Urejanje AP v občini Brežice
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00441 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00470 Parkirišče Kapele
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00491 Javni potniški promet Brežice
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00512 Parkirišče Jesenice na Dolenjskem pri pokopališču
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
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Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

347.000,00

337.259,15

312.517,52

90,1

92,7

8.000,00

8.000,00

6.910,54

86,4

86,4

8.000,00

8.000,00

6.910,54

86,4

86,4

80.000,00

80.000,00

79.684,58

99,6

99,6

80.000,00

80.000,00

79.684,58

99,6

99,6

2.000,00

2.000,00

1.000,06

50,0

50,0

0,00

1.000,06

1.000,06

---

100,0

2.000,00

999,94

0,00

0,0

0,0

50.000,00

59.500,00

54.047,74

108,1

90,8

50.000,00

59.500,00

54.047,74

108,1

90,8

40.000,00

28.900,00

23.619,20

59,1

81,7

40.000,00

28.900,00

23.619,20

59,1

81,7

20.000,00

20.000,00

18.208,50

91,0

91,0

20.000,00

20.000,00

18.208,50

91,0

91,0

50.000,00

40.229,15

38.195,56

76,4

94,9

0,00

14.543,83

14.543,83

---

100,0

40.000,00

0,00

0,00

0,0

---

0,00

2.033,59

0,00

---

0,0

10.000,00

23.651,73

23.651,73

236,5

100,0

30.000,00

31.780,00

30.635,96

102,1

96,4

30.000,00

31.780,00

30.635,96

102,1

96,4

60.000,00

59.850,00

53.251,44

88,8

89,0

60.000,00

59.850,00

53.251,44

88,8

89,0

7.000,00

7.000,00

6.963,94

99,5

99,5

7.000,00

7.000,00

6.963,94

99,5

99,5
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13029004 Cestna razsvetljava
00203 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

670.000,00

730.000,00

672.815,70

100,4

92,2

150.000,00

210.000,00

200.991,28

134,0

95,7

0,00

12.302,18

12.302,18

---

100,0

150.000,00

197.697,82

188.689,10

125,8

95,4

220.000,00

235.000,00

234.125,04

106,4

99,6

220.000,00

235.000,00

234.125,04

106,4

99,6

300.000,00

285.000,00

237.699,38

79,2

83,4

300.000,00

285.000,00

237.699,38

79,2

83,4

843.000,00

797.913,12

569.446,48

67,6

71,4

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

35.000,00

29.000,00

26.713,94

76,3

92,1

35.000,00

29.000,00

26.713,94

76,3

92,1

250.000,00

242.000,00

232.716,22

93,1

96,2

250.000,00

239.571,20

230.287,42

92,1

96,1

0,00

2.428,80

2.428,80

---

100,0

40.000,00

40.000,00

29.702,03

74,3

74,3

0,00

932,71

932,71

---

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

30.000,00

29.067,29

28.543,62

95,2

98,2

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

10.000,00

10.000,00

225,70

2,3

2,3

15.000,00

15.910,00

15.906,24

106,0

100,0

5.000,00

4.514,55

4.514,55

90,3

100,0

10.000,00

10.903,90

10.900,14

109,0

100,0

0,00

491,55

491,55

---

100,0

15.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

15.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

4025 Tekoče vzdrževanje

00204 Tokovina javne razsvetljave
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

00205 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
00207 Pločnik Stara vas
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00208 Pločnik Globoko ob R3-676
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

00212 Pločnik Župelevec
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00213 Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje
4021 Posebni material in storitve
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

00214 Pločnik v Trebežu R3-676
4029 Drugi operativni odhodki
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00436 Pločnik ob R2 420 Brežice - Rigonce
4021 Posebni material in storitve
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00452 Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

15.000,00

15.000,00

0,00

0,0

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0
0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

14,9

100.000,00

100.000,00

14.925,20

14,9

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

75.000,00

73.292,00

7.954,40

10,6

10,9

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

15.000,00

15.000,00

3.104,62

20,7

20,7

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

10.000,00

11.708,00

3.866,18

38,7

33,0

20.000,00

20.000,00

0,00

0,0

0,0

20.000,00

20.000,00

0,00

0,0

0,0

20.000,00

0,00

0,00

0,0

---

20.000,00

0,00

0,00

0,0

---

115.000,00

128.000,00

99.591,13

86,6

77,8

115.000,00

128.000,00

99.591,13

86,6

77,8

170.000,00

176.003,12

149.891,72

88,2

85,2

0,00

500,00

0,00

---

0,0

170.000,00

175.503,12

149.891,72

88,2

85,4

0,0

00455 Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 Šentlenart-Sp.Pohanca
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00484 Pločnik Podgračeno
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

00485 Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00486 Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00487 Pločnik Kapele

8.000,00

1.000,00

0,00

0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

3.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

30.000,00

20.000,00

0,00

0,0

0,0

30.000,00

20.000,00

0,00

0,0

0,0

2.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

2.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

2.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

2.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

00524 Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1306

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
00432 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja(GOŠO)
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
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Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00236 Postajališče za avtodome
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
00242 Sanacija črnih odlagališč
4025 Tekoče vzdrževanje

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
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
00246 Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00248 Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

10.000,00

10.000,00

1.451,00

14,5

14,5

10.000,00

10.000,00

1.451,00

14,5

14,5

10.000,00

10.000,00

1.451,00

14,5

14,5

10.000,00

10.000,00

1.451,00

14,5

14,5

0,00

1.451,00

1.451,00

---

100,0

10.000,00

8.549,00

0,00

0,0

0,0

1.491.668,00

1.487.168,00

526.237,59

35,3

35,4

1.441.668,00

1.463.468,00

516.197,33

35,8

35,3

241.668,00

241.668,00

20.705,10

8,6

8,6

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

20.000,00

20.000,00

0,00

0,0

0,0

20.000,00

20.000,00

0,00

0,0

0,0

211.668,00

211.668,00

20.705,10

9,8

9,8

0,00

3.019,80

3.019,80

---

100,0

211.668,00

208.648,20

17.685,30

8,4

8,5

1.200.000,00

1.221.800,00

495.492,23

41,3

40,6

50.000,00

88.000,00

80.521,04

161,0

91,5

50.000,00

81.941,00

74.462,04

148,9

90,9

0,00

6.059,00

6.059,00

---

100,0

34,7

1.050.000,00

1.050.000,00

364.686,33

34,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

322,08

0,00

---

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

148,19

148,19

---

100,0

1.050.000,00

1.026.748,76

347.961,64

33,1

33,9

0,00

22.780,97

16.576,50

---

72,8

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00249 Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN)

50.000,00

50.000,00

27.126,82

54,3

54,3

50.000,00

50.000,00

27.126,82

54,3

54,3

50.000,00

33.800,00

23.158,04

46,3

68,5

50.000,00

33.800,00

23.158,04

46,3

68,5

50.000,00

23.700,00

10.040,26

20,1

42,4

50.000,00

23.700,00

10.040,26

20,1

42,4

50.000,00

23.700,00

10.040,26

20,1

42,4

50.000,00

23.700,00

10.040,26

20,1

42,4

2.024.657,09

1.986.454,82

1.387.084,26

68,5

69,8

1.863.657,09

1.825.454,82

1.341.068,67

72,0

73,5

860.000,00

860.240,00

526.305,33

61,2

61,2

80.000,00

80.000,00

46.757,02

58,5

58,5

0,00

157,23

157,23

---

100,0

80.000,00

33.242,98

0,00

0,0

0,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

0,00

45.774,53

45.774,53

---

100,0

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

0,00

825,26

825,26

---

100,0

50.000,00

39.200,00

26.364,53

52,7

67,3

50.000,00

12.835,47

0,00

0,0

0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

4.991,50

4.991,50

---

100,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

0,00

21.373,03

21.373,03

---

100,0

40.000,00

30.740,00

27.714,50

69,3

90,2

40.000,00

3.025,50

0,00

0,0

0,0

0,00

27.714,50

27.714,50

---

100,0

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

00510 Meteorna kanalizacija Brežice
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1504

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

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
4029 Drugi operativni odhodki
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00254 Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda
4202 Nakup opreme

00258 Vodovod Cirnik
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00259 Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

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

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
4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

00430 Vodovod Bizeljsko
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00472 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2
4029 Drugi operativni odhodki
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00473 Obnova vodovoda Sromlje
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00474 Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00511 Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

25.000,00

21.500,00

9.664,89

38,7

20.000,00

6.835,11

0,00

0,0

45,0
0,0

0,00

9.664,89

9.664,89

---

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

20.000,00

20.000,00

2.020,07

10,1

10,1

20.000,00

20.000,00

2.020,07

10,1

10,1

100.000,00

110.800,00

87.136,32

87,1

78,6

100.000,00

110.800,00

87.136,32

87,1

78,6

20.000,00

19.400,00

15.967,58

79,8

82,3

20.000,00

19.400,00

15.967,58

79,8

82,3

15.000,00

15.000,00

2.213,28

14,8

14,8

15.000,00

14.876,06

2.089,34

13,9

14,0

0,00

123,94

123,94

---

100,0

80.000,00

80.000,00

0,00

0,0

0,0

80.000,00

80.000,00

0,00

0,0

0,0

150.000,00

150.000,00

81.994,13

54,7

54,7

0,00

285,00

285,00

---

100,0

150.000,00

149.715,00

81.709,13

54,5

54,6

70.000,00

80.600,00

74.765,49

106,8

92,8

70.000,00

80.600,00

74.765,49

106,8

92,8

130.000,00

153.000,00

118.708,91

91,3

77,6

130.000,00

149.605,00

115.313,91

88,7

77,1

0,00

3.395,00

3.395,00

---

100,0

50.000,00

30.000,00

5.121,76

10,2

17,1

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

30.000,00

20.000,00

5.121,76

17,1

25,6

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

20.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00513 Urejanje vrtine Močnik
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
00264 Razširitev pokopališča Brežice
4025 Tekoče vzdrževanje
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00265 GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00467 Sofinanciranje obnov mrliških vežic
4202 Nakup opreme
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

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

59

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

30.000,00

30.000,00

27.876,85

92,9

92,9

0,00

20.526,85

20.526,85

---

100,0

30.000,00

9.473,15

7.350,00

24,5

77,6

210.000,00

194.786,88

175.674,05

83,7

90,2

180.000,00

164.786,88

156.398,84

86,9

94,9

0,00

411,75

411,75

---

100,0

180.000,00

164.375,13

155.987,09

86,7

94,9

10.000,00

10.000,00

671,00

6,7

6,7

10.000,00

10.000,00

671,00

6,7

6,7

20.000,00

20.000,00

18.604,21

93,0

93,0

0,00

297,11

297,11

---

100,0

20.000,00

19.702,89

18.307,10

91,5

92,9

120.000,00

120.000,00

114.990,40

95,8

95,8

110.000,00

110.000,00

104.990,40

95,5

95,5

110.000,00

110.000,00

104.990,40

95,5

95,5

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,0

100,0

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,0

100,0

673.657,09

650.427,94

524.098,89

77,8

80,6

8.346,00

8.346,00

8.037,05

96,3

96,3

8.346,00

8.346,00

8.037,05

96,3

96,3

45.000,00

45.000,00

31.722,70

70,5

70,5

45.000,00

45.000,00

31.722,70

70,5

70,5

220.000,00

220.000,00

216.416,93

98,4

98,4

220.000,00

220.000,00

216.416,93

98,4

98,4

100.000,00

80.000,00

7.930,11

7,9

9,9

100.000,00

80.000,00

7.930,11

7,9

9,9

Stran: 44 od 89

A. Bilanca odhodkov
4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00275 Polnilnica za električna vozila
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00276 Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.razpise
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00433 Vzdrževalna dela tržnica Brežice
4025 Tekoče vzdrževanje

00483 Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1606

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

60

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

71.500,00

68.270,85

61.375,49

85,8

89,9

0,00

4.167,24

4.167,24

---

100,0

1.500,00

1.500,00

1.278,57

85,2

85,2

0,00

48.043,60

48.043,60

---

100,0

70.000,00

14.560,01

7.886,08

11,3

54,2

20.000,00

20.000,00

13.360,20

66,8

66,8

20.000,00

20.000,00

13.360,20

66,8

66,8

15.000,00

15.000,00

3.944,79

26,3

26,3

15.000,00

15.000,00

3.944,79

26,3

26,3

193.811,09

193.811,09

181.311,62

93,6

93,6

0,00

1.062,74

1.062,74

---

100,0

193.811,09

186.635,15

174.135,68

89,9

93,3

0,00

6.113,20

6.113,20

---

100,0

161.000,00

161.000,00

46.015,59

28,6

28,6

161.000,00

161.000,00

46.015,59

28,6

28,6

110.000,00

110.000,00

27.728,41

25,2

25,2

100.000,00

100.000,00

26.707,27

26,7

26,7

10.000,00

10.000,00

1.021,14

10,2

10,2

51.000,00

51.000,00

18.287,18

35,9

35,9

15.000,00

15.327,60

8.892,74

59,3

58,0

300,00

300,00

0,00

0,0

0,0

35.700,00

35.372,40

9.394,44

26,3

26,6
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A. Bilanca odhodkov
4600 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4600

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

ODDELEK ZA PROSTOR

270.000,00

270.000,00

159.910,63

59,2

59,2

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

270.000,00

270.000,00

159.910,63

59,2

59,2

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

210.000,00

210.000,00

130.496,25

62,1

62,1

210.000,00

210.000,00

130.496,25

62,1

62,1

80.000,00

80.000,00

75.273,39

94,1

94,1

80.000,00

80.000,00

75.273,39

94,1

94,1

60.000,00

60.000,00

23.632,98

39,4

39,4

60.000,00

60.000,00

23.632,98

39,4

39,4

40.000,00

40.000,00

23.897,78

59,7

59,7

40.000,00

40.000,00

23.897,78

59,7

59,7

30.000,00

30.000,00

7.692,10

25,6

25,6

30.000,00

30.000,00

7.692,10

25,6

25,6

Komunalna dejavnost

40.000,00

40.000,00

28.924,38

72,3

72,3

16039005 Druge komunalne dejavnosti

40.000,00

40.000,00

28.924,38

72,3

72,3

40.000,00

40.000,00

28.924,38

72,3

72,3

40.000,00

40.000,00

28.924,38

72,3

72,3

20.000,00

20.000,00

490,00

2,5

2,5

20.000,00

20.000,00

490,00

2,5

2,5

20.000,00

20.000,00

490,00

2,5

2,5

20.000,00

20.000,00

490,00

2,5

2,5

16029003 Prostorsko načrtovanje
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
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

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

1603

00285 Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka za fizične osebe
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1606

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
00480 Komasacije zemljišč
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
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A. Bilanca odhodkov
4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4700

ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

152.648,76

152.648,76

12.648,76

20.578,76

12.648,76

20.578,76

20.576,09

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

12.648,76

20.578,76

20.576,09

162,7

100,0

00294 Stroški plačilnega prometa

12.648,76

20.578,76

20.576,09

162,7

100,0

12.648,76

20.578,76

20.576,09

162,7

100,0

140.000,00

132.070,00

71.468,23

51,1

54,1

140.000,00

132.070,00

71.468,23

51,1

54,1

140.000,00

132.070,00

71.468,23

51,1

54,1

140.000,00

132.070,00

71.468,23

51,1

54,1

140.000,00

132.070,00

71.468,23

51,1

54,1

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

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
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92.044,32

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

60,3

60,3

20.576,09 162,7 100,0
162,7

100,0

Stran: 47 od 89

A. Bilanca odhodkov
5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5001

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

65.157,76

67.731,20

56.131,74

86,2

82,9

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

12.700,00

12.700,00

11.866,63

93,4

93,4

0403

Druge skupne administrativne službe

12.700,00

12.700,00

11.866,63

93,4

93,4

12.700,00

12.700,00

11.866,63

93,4

93,4

10.150,00

10.150,00

9.371,84

92,3

92,3

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4.000,00

3.299,12

3.120,66

78,0

94,6

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4.150,00

4.714,45

4.714,45

113,6

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

1.500,00

1.282,63

1.182,93

78,9

92,2

0,00

353,80

353,80

---

100,0

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

00298 Sredstva za Banovo domačijo

2.550,00

2.550,00

2.494,79

97,8

97,8

0,00

440,80

440,80

---

100,0

4021 Posebni material in storitve

150,00

0,00

0,00

0,0

---

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

900,00

701,13

701,13

77,9

100,0

1.500,00

1.407,22

1.352,01

90,1

96,1

0,00

0,85

0,85

---

100,0

7.273,70

7.273,70

2.884,55

39,7

39,7

7.273,70

7.273,70

2.884,55

39,7

39,7

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00297 Vzdrževanje PD KS Artiče

4202 Nakup opreme

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

7.273,70

7.273,70

2.884,55

39,7

39,7

7.273,70

7.273,70

2.884,55

39,7

39,7

1.260,00

2.012,78

1.388,81

110,2

69,0

200,00

200,00

65,99

33,0

33,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.650,00

1.682,64

991,20

60,1

58,9

4025 Tekoče vzdrževanje

1.900,00

1.114,58

0,00

0,0

0,0

20,00

20,00

11,05

55,3

55,3

0,00

427,50

427,50

---

100,0

2.243,70

1.816,20

0,00

0,0

0,0

00299 Sredstva za delovanje KS Artiče
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve

4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
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Stran: 48 od 89

A. Bilanca odhodkov
5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

28.384,06

30.957,50

28.384,06

30.957,50

28.900,77

101,8

93,4

28.384,06

30.957,50

28.900,77

101,8

93,4

28.384,06

30.957,50

28.900,77

101,8

93,4

0,00

61,04

61,04

---

100,0

28.384,06

30.896,46

28.839,73

101,6

93,3

4.700,00

4.700,00

1.917,40

40,8

40,8

4.700,00

4.700,00

1.917,40

40,8

40,8

4.700,00

4.700,00

1.917,40

40,8

40,8

4.700,00

4.700,00

1.917,40

40,8

40,8

1.200,00

1.200,00

488,49

40,7

40,7

0,00

227,66

0,00

---

0,0

3.500,00

3.272,34

1.428,91

40,8

43,7

11.100,00

11.100,00

10.562,39

95,2

95,2

11.100,00

11.100,00

10.562,39

95,2

95,2

11.100,00

11.100,00

10.562,39

95,2

95,2

11.100,00

11.100,00

10.562,39

95,2

95,2

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.900,00

1.025,68

825,68

43,5

80,5

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.200,00

1.427,66

1.306,93

108,9

91,5

4025 Tekoče vzdrževanje

3.000,00

1.242,43

1.025,55

34,2

82,5

0,00

7.404,23

7.404,23

---

100,0

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00300 Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00301 Urejanje krajev KS Artiče
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
00302 Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

4202 Nakup opreme
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
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28.900,77 101,8

93,4

Stran: 49 od 89

A. Bilanca odhodkov
5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00303 Sofinanciranje društev KS Artiče
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

65

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

Stran: 50 od 89

A. Bilanca odhodkov
5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5002

KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
00428 Prireditve v KS Bizeljsko
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

102.525,38

106.349,99

86.100,61

1.500,00

2.300,00

1.500,00

2.300,00

1.670,70

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

84,0

81,0

1.670,70 111,4

72,6

111,4

72,6

1.500,00

2.300,00

1.670,70

111,4

72,6

1.500,00

2.300,00

1.670,70

111,4

72,6

1.500,00

1.460,45

831,15

55,4

56,9

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

0,00

339,55

339,55

---

100,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

500,00

500,00

---

100,0

10.000,00

10.900,00

10.398,52 104,0

95,4

10.000,00

10.900,00

10.398,52

10.000,00

10.900,00

10.398,52

104,0

95,4

10.000,00

10.900,00

10.398,52

104,0

95,4

2.185,00

3.699,51

3.692,69

169,0

99,8

200,00

350,90

350,90

175,5

100,0

6.800,00

5.930,04

5.838,08

85,9

98,5

400,00

449,50

49,50

12,4

11,0

15,00

15,00

12,30

82,0

82,0

400,00

455,05

455,05

113,8

100,0

68.050,72

70.875,33

67.610,41

99,4

95,4

68.050,72

70.875,33

67.610,41

99,4

95,4

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

68.050,72

70.875,33

67.610,41

99,4

95,4

00305 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko

68.050,72

70.875,33

67.610,41

99,4

95,4

1.567,91

1.567,91

1.245,70

79,5

79,5

66.482,81

69.307,42

66.364,71

99,8

95,8

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
4021 Posebni 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

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

66

104,0

95,4

Stran: 51 od 89

A. Bilanca odhodkov
5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

1.500,00

800,00

591,86

39,5

74,0

1.500,00

800,00

591,86

39,5

74,0

1.500,00

800,00

591,86

39,5

74,0

1.500,00

800,00

591,86

39,5

74,0

1.500,00

208,14

0,00

0,0

0,0

4025 Tekoče vzdrževanje

0,00

91,86

91,86

---

100,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

500,00

500,00

---

100,0

21.474,66

21.474,66

5.829,12

27,1

27,1

21.474,66

21.474,66

5.829,12

27,1

27,1

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

21.474,66

21.474,66

5.829,12

27,1

27,1

00308 Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

21.474,66

21.474,66

5.829,12

27,1

27,1

2.390,00

2.532,08

2.121,67

88,8

83,8

0,00

122,07

122,07

---

100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

3.100,00

2.835,85

2.268,58

73,2

80,0

4025 Tekoče vzdrževanje

9.834,66

9.834,66

1.316,80

13,4

13,4

150,00

150,00

0,00

0,0

0,0

4202 Nakup opreme

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

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

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

4029 Drugi operativni odhodki

67

Stran: 52 od 89

A. Bilanca odhodkov
5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5003

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
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

123.918,48

123.918,48

117.860,17

95,1

95,1

3.000,00

3.000,00

579,71

19,3

19,3

3.000,00

3.000,00

579,71

19,3

19,3

3.000,00

3.000,00

579,71

19,3

19,3

3.000,00

3.000,00

579,71

19,3

19,3

3.000,00

2.920,29

500,00

16,7

17,1

0,00

79,71

79,71

---

100,0

5.650,29

5.233,05

2.177,22

38,5

41,6

5.650,29

5.233,05

2.177,22

38,5

41,6

5.650,29

5.233,05

2.177,22

38,5

41,6

5.650,29

5.233,05

2.177,22

38,5

41,6

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.786,43

2.369,19

362,85

13,0

15,3

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.788,86

1.788,86

1.007,29

56,3

56,3

4025 Tekoče vzdrževanje

170,00

170,00

0,00

0,0

0,0

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

900,00

850,00

754,38

83,8

88,8

00310 Sredstva za delovanje KS Brežice

4029 Drugi operativni odhodki

5,00

5,00

2,70

54,0

54,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

50,00

50,00

---

100,0

99.268,19

92.685,43

92.685,43

99.268,19

92.685,43

92.685,43

99.268,19

92.685,43

92.268,19

92.685,43

92.268,19

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00405 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Brežice
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00518 Urejanje Toporišičevega trga
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

68

93,4 100,0
93,4

100,0

92.685,43

93,4

100,0

92.685,43

100,5

100,0

72.685,43

72.685,43

78,8

100,0

0,00

20.000,00

20.000,00

---

100,0

7.000,00

0,00

0,00

0,0

---

7.000,00

0,00

0,00

0,0

---

Stran: 53 od 89

A. Bilanca odhodkov
5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

13.000,00

20.000,00

Komunalna dejavnost

13.000,00

20.000,00

19.417,81

149,4

97,1

16039005 Druge komunalne dejavnosti

13.000,00

20.000,00

19.417,81

149,4

97,1

6.500,00

0,00

0,00

0,0

---

6.500,00

0,00

0,00

0,0

---

6.500,00

20.000,00

19.417,81

298,7

97,1

6.500,00

13.000,00

12.939,81

199,1

99,5

0,00

7.000,00

6.478,00

---

92,5

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,0

100,0

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,0

100,0

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,0

100,0

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,0

100,0

00495 Projekti v KS Brežice-dokumentac.za urejanje zahodne fasade
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00519 Vrbina in mesto:urbana in umetniška oprema
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

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

69

19.417,81 149,4

97,1

3.000,00 100,0 100,0

Stran: 54 od 89

A. Bilanca odhodkov
5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5004

KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

115.039,72

115.720,48

59.995,37

52,2

51,9

58.420,00

58.420,00

9.127,38

15,6

15,6

58.420,00

58.420,00

9.127,38

15,6

15,6

58.420,00

58.420,00

9.127,38

15,6

15,6

58.420,00

58.420,00

9.127,38

15,6

15,6

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

6.270,00

6.270,00

5.919,26

94,4

94,4

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4.550,00

4.550,00

2.746,52

60,4

60,4

4025 Tekoče vzdrževanje

780,00

780,00

0,00

0,0

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

820,00

820,00

461,60

56,3

56,3

00323 Sredstva za delovanje KS Cerklje

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00325 Urejanje krajev KS Cerklje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

70

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

45.000,00

45.000,00

0,00

0,0

0,0

32.719,72

33.400,48

32.233,62

98,5

96,5

32.719,72

33.400,48

32.233,62

98,5

96,5

32.719,72

33.400,48

32.233,62

98,5

96,5

32.719,72

33.400,48

32.233,62

98,5

96,5

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

32.219,72

32.900,48

32.233,62

100,0

98,0

3.100,00

3.100,00

2.783,05

89,8

89,8

3.100,00

3.100,00

2.783,05

89,8

89,8

3.100,00

3.100,00

2.783,05

89,8

89,8

3.100,00

3.100,00

2.783,05

89,8

89,8

2.600,00

1.057,45

740,50

28,5

70,0

0,00

862,55

862,55

---

100,0

500,00

1.180,00

1.180,00

236,0

100,0

Stran: 55 od 89

A. Bilanca odhodkov
5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

17.800,00

17.800,00

13.898,13

78,1

78,1

17.800,00

17.800,00

13.898,13

78,1

78,1

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

17.800,00

17.800,00

13.898,13

78,1

78,1

00327 Vzdrževanje pokopališča Cerklje

17.800,00

17.800,00

13.898,13

78,1

78,1

340,00

498,84

470,11

138,3

94,2

2.360,00

2.158,46

1.961,74

83,1

90,9

0,00

10.166,28

10.166,28

---

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
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
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

71

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

0,00

1.300,00

1.300,00

---

100,0

15.000,00

3.576,42

0,00

0,0

0,0

3.000,00

3.000,00

1.953,19

65,1

65,1

3.000,00

3.000,00

1.953,19

65,1

65,1

3.000,00

3.000,00

1.953,19

65,1

65,1

3.000,00

3.000,00

1.953,19

65,1

65,1

0,00

231,19

231,19

---

100,0

3.000,00

2.768,81

1.722,00

57,4

62,2

Stran: 56 od 89

A. Bilanca odhodkov
5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5005

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

51.744,03

51.744,03

48.848,59

94,4

94,4

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

10.007,55

13.886,55

13.593,03 135,8

97,9

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

10.007,55

13.886,55

13.593,03

135,8

97,9

10.007,55

13.886,55

13.593,03

135,8

97,9

10.007,55

13.886,55

13.593,03

135,8

97,9

2.000,00

3.898,35

3.798,05

189,9

97,4

0,00

249,47

249,47

---

100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4.960,00

5.400,69

5.400,69

108,9

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

3.037,55

4.050,04

3.858,02

127,0

95,3

10,00

10,00

8,80

88,0

88,0

0,00

278,00

278,00

---

100,0

33.986,48

26.332,78

25.204,36

74,2

95,7

33.986,48

26.332,78

25.204,36

74,2

95,7

33.986,48

26.332,78

25.204,36

74,2

95,7
95,7

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00329 Sredstva za delovanje KS Čatež
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve

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
00330 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež

33.986,48

26.332,78

25.204,36

74,2

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

86,49

86,49

---

100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

0,00

1,35

1,35

---

100,0

33.986,48

26.244,94

25.116,52

73,9

95,7

750,00

794,70

794,70 106,0 100,0

750,00

794,70

794,70

106,0

100,0

750,00

794,70

794,70

106,0

100,0

750,00

794,70

794,70

106,0

100,0

0,00

28,72

28,72

---

100,0

750,00

765,98

765,98

102,1

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00332 Urejanje krajev KS Čatež
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

72

Stran: 57 od 89

A. Bilanca odhodkov
5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

6.000,00

9.730,00

8.856,50 147,6

91,0

6.000,00

9.730,00

8.856,50

147,6

91,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6.000,00

9.730,00

8.856,50

147,6

91,0

00333 Urejanje pokopališča in MV Čatež

6.000,00

9.730,00

8.856,50

147,6

91,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

581,59

581,59

---

100,0

4021 Posebni material in storitve

0,00

300,77

300,77

---

100,0

600,00

789,45

789,45

131,6

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

3.900,00

5.773,19

5.026,82

128,9

87,1

4202 Nakup opreme

1.500,00

2.285,00

2.157,87

143,9

94,4

1.000,00

1.000,00

400,00

40,0

40,0

1.000,00

1.000,00

400,00

40,0

40,0

1.000,00

1.000,00

400,00

40,0

40,0

1.000,00

1.000,00

400,00

40,0

40,0

1.000,00

1.000,00

400,00

40,0

40,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

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

73

Stran: 58 od 89

A. Bilanca odhodkov
5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5006

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

80.057,07

80.057,07

55.025,89

68,7

68,7

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

26.000,00

28.000,00

23.264,37

89,5

83,1

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

26.000,00

28.000,00

23.264,37

89,5

83,1

26.000,00

28.000,00

23.264,37

89,5

83,1

26.000,00

28.000,00

23.264,37

89,5

83,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4.770,00

5.863,60

5.271,44

110,5

89,9

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

7.030,00

5.953,41

5.953,39

84,7

100,0

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00335 Sredstva za delovanje KS Dobova

4023 Prevozni stroški in storitve

600,00

104,34

0,00

0,0

0,0

4025 Tekoče vzdrževanje

4.445,00

8.716,83

8.160,97

183,6

93,6

4029 Drugi operativni odhodki

4.055,00

4.055,00

3.878,57

95,7

95,7

800,00

800,00

0,00

0,0

0,0

4202 Nakup opreme

1.300,00

1.300,00

0,00

0,0

0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

2.000,00

206,82

0,00

0,0

0,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

23.157,07

21.157,07

14.060,55

60,7

66,5

23.157,07

21.157,07

14.060,55

60,7

66,5

23.157,07

21.157,07

14.060,55

60,7

66,5

23.157,07

21.157,07

14.060,55

60,7

66,5

0,00

470,00

470,00

---

100,0

23.157,07

20.687,07

13.590,55

58,7

65,7

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00336 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

74

Stran: 59 od 89

A. Bilanca odhodkov
5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

4.000,00

4.000,00

3.729,38

93,2

93,2

4.000,00

4.000,00

3.729,38

93,2

93,2

4.000,00

4.000,00

3.729,38

93,2

93,2

4.000,00

4.000,00

3.729,38

93,2

93,2

0,00

1.890,13

1.890,13

---

100,0

4.000,00

2.109,87

1.839,25

46,0

87,2

22.000,00

22.000,00

11.557,58

52,5

52,5

22.000,00

22.000,00

11.557,58

52,5

52,5

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

22.000,00

22.000,00

11.557,58

52,5

52,5

00338 Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

22.000,00

22.000,00

11.557,58

52,5

52,5

200,00

304,47

304,47

152,2

100,0

1.900,00

1.795,53

1.342,69

70,7

74,8

13.900,00

8.532,00

4.542,42

32,7

53,2

4202 Nakup opreme

3.000,00

3.000,00

0,00

0,0

0,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

3.000,00

3.000,00

0,00

0,0

0,0

0,00

5.368,00

5.368,00

---

100,0

4.900,00

4.900,00

2.414,01

49,3

49,3

4.900,00

4.900,00

2.414,01

49,3

49,3

4.900,00

4.900,00

2.414,01

49,3

49,3

4.900,00

4.900,00

2.414,01

49,3

49,3

4.800,00

2.767,57

381,58

8,0

13,8

0,00

50,01

50,01

---

100,0

0,00

1.982,42

1.982,42

---

100,0

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00337 Urejanje krajev KS Dobova
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje

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

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
4023 Prevozni stroški in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

75

Stran: 60 od 89

A. Bilanca odhodkov
5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5007

KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

50.338,04

51.317,64

41.005,61

81,5

79,9

9.800,00

9.800,00

6.509,01

66,4

66,4

9.800,00

9.800,00

6.509,01

66,4

66,4

9.800,00

9.800,00

6.509,01

66,4

66,4

9.800,00

9.800,00

6.509,01

66,4

66,4

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

500,00

500,00

212,28

42,5

42,5

4021 Posebni material in storitve

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

5.300,00

6.342,91

5.796,74

109,4

91,4

00340 Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko

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

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

3.000,00

1.957,09

499,99

16,7

25,6

9.044,80

9.044,80

5.947,81

65,8

65,8

9.044,80

9.044,80

5.947,81

65,8

65,8

9.044,80

9.044,80

5.947,81

65,8

65,8

9.044,80

9.044,80

5.947,81

65,8

65,8

2.574,80

3.053,63

2.810,51

109,2

92,0

0,00

9,90

9,90

---

100,0

3.350,00

2.861,27

1.234,96

36,9

43,2

400,00

400,00

191,54

47,9

47,9

4029 Drugi operativni odhodki

1.720,00

1.720,00

1.700,90

98,9

98,9

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

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
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje

76

Stran: 61 od 89

A. Bilanca odhodkov
5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

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

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00494 Urejanje krajev 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

77

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

26.563,79

27.543,39

26.148,79

98,4

94,9

26.563,79

27.543,39

26.148,79

98,4

94,9

26.563,79

27.543,39

26.148,79

98,4

94,9

26.563,79

27.543,39

26.148,79

98,4

94,9

0,00

793,00

793,00

---

100,0

26.563,79

26.750,39

25.355,79

95,5

94,8

2.529,45

2.529,45

0,00

0,0

0,0

2.529,45

2.529,45

0,00

0,0

0,0

2.529,45

2.529,45

0,00

0,0

0,0

2.529,45

2.529,45

0,00

0,0

0,0

300,00

300,00

0,00

0,0

0,0

2.229,45

2.229,45

0,00

0,0

0,0

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00 100,0 100,0
100,0

100,0

2.400,00

2.400,00

2.400,00

100,0

100,0

2.400,00

2.400,00

2.400,00

100,0

100,0

2.400,00

2.400,00

2.400,00

100,0

100,0

Stran: 62 od 89

A. Bilanca odhodkov
5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5008

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
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00345 Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

39.868,69

39.868,69

30.092,91

75,5

75,5

8.086,80

8.086,80

3.472,56

42,9

42,9

8.086,80

8.086,80

3.472,56

42,9

42,9

1.400,00

1.400,00

274,24

19,6

19,6

1.400,00

1.400,00

274,24

19,6

19,6

1.400,00

1.371,20

245,44

17,5

17,9

0,00

28,80

28,80

---

100,0

6.686,80

6.686,80

3.198,32

47,8

47,8

6.686,80

6.686,80

3.198,32

47,8

47,8
100,0

100,00

303,90

303,90

303,9

4025 Tekoče vzdrževanje

4.586,80

2.623,28

0,00

0,0

0,0

4202 Nakup opreme

2.000,00

3.759,62

2.894,42

144,7

77,0

8.501,14

8.501,14

6.652,36

78,3

78,3

8.501,14

8.501,14

6.652,36

78,3

78,3

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

8.501,14

8.501,14

6.652,36

78,3

78,3

8.501,14

8.501,14

6.652,36

78,3

78,3

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.610,00

3.302,63

3.224,47

123,5

97,6

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

3.920,00

3.542,37

3.263,98

83,3

92,1

961,14

646,14

155,55

16,2

24,1

10,00

10,00

8,36

83,6

83,6

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

00346 Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme

78
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A. Bilanca odhodkov
5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

10.041,76

10.041,76

8.365,63

83,3

83,3

10.041,76

10.041,76

8.365,63

83,3

83,3

10.041,76

10.041,76

8.365,63

83,3

83,3

10.041,76

10.041,76

8.365,63

83,3

83,3

10.041,76

10.041,76

8.365,63

83,3

83,3

1.258,99

1.158,99

542,00

43,1

46,8

1.258,99

1.158,99

542,00

43,1

46,8

1.258,99

1.158,99

542,00

43,1

46,8

1.258,99

1.158,99

542,00

43,1

46,8

1.258,99

1.158,99

542,00

43,1

46,8

9.980,00

9.980,00

8.960,36

89,8

89,8

9.980,00

9.980,00

8.960,36

89,8

89,8

9.980,00

9.980,00

8.960,36

89,8

89,8

9.980,00

9.980,00

8.960,36

89,8

89,8

1.600,00

944,93

841,76

52,6

89,1

500,00

143,29

67,86

13,6

47,4

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.550,00

1.010,73

669,69

43,2

66,3

4025 Tekoče vzdrževanje

5.830,00

5.531,05

5.531,05

94,9

100,0

500,00

2.350,00

1.850,00

370,0

78,7

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

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00425 Urejanje krajev KS Jesenice na Dolenjskem
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
4021 Posebni material in storitve

4202 Nakup opreme

79

Stran: 64 od 89

A. Bilanca odhodkov
5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

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

80

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

2.000,00

2.100,00

2.100,00 105,0 100,0

2.000,00

2.100,00

2.100,00

105,0

100,0

2.000,00

2.100,00

2.100,00

105,0

100,0

2.000,00

2.100,00

2.100,00

105,0

100,0

2.000,00

2.100,00

2.100,00

105,0

100,0

Stran: 65 od 89

A. Bilanca odhodkov
5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5009

KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE
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

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

49.052,43

50.816,55

45.940,34

93,7

90,4

8.400,00

6.952,38

6.950,81

8.400,00

6.952,38

6.950,81

8.400,00

6.952,38

6.950,81

82,8

100,0

8.400,00

6.952,38

6.950,81

82,8

100,0

82,8 100,0
82,8

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.500,00

153,92

153,92

10,3

100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.900,00

4.854,68

4.854,68

255,5

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

4.500,00

1.942,21

1.942,21

43,2

100,0

500,00

1,57

0,00

0,0

0,0

8.126,72

4.106,72

3.476,10

42,8

84,6

8.126,72

4.106,72

3.476,10

42,8

84,6

8.126,72

4.106,72

3.476,10

42,8

84,6

8.126,72

4.106,72

3.476,10

42,8

84,6

5.211,72

2.022,77

1.819,48

34,9

90,0

0,00

333,40

333,40

---

100,0

2.900,00

1.210,00

790,32

27,3

65,3

0,00

524,60

524,60

---

100,0

15,00

15,95

8,30

55,3

52,0

21.616,57

28.307,45

21.616,57

28.307,45

28.307,45

131,0

100,0

21.616,57

28.307,45

28.307,45

131,0

100,0

21.616,57

28.307,45

28.307,45

131,0

100,0

21.616,57

28.307,45

28.307,45

131,0

100,0

4202 Nakup opreme

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00351 Sredstva za delovanje KS Kapele
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni 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
00352 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele
4025 Tekoče vzdrževanje

81

28.307,45 131,0 100,0

Stran: 66 od 89

A. Bilanca odhodkov
5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

8.409,14

8.409,14

4.165,12

49,5

49,5

8.409,14

8.409,14

4.165,12

49,5

49,5

8.409,14

8.409,14

4.165,12

49,5

49,5

8.409,14

8.409,14

4.165,12

49,5

49,5

600,00

500,01

286,20

47,7

57,2

0,00

99,99

99,99

---

100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.550,00

1.550,00

496,76

32,1

32,1

4025 Tekoče vzdrževanje

5.259,14

5.259,14

3.282,17

62,4

62,4

4202 Nakup opreme

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

2.500,00

3.040,86

2.500,00

3.040,86

3.040,86

2.500,00

3.040,86

3.040,86

121,6

100,0

2.500,00

3.040,86

3.040,86

121,6

100,0
100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
00353 Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00492 Sofinanciranje društev Ks Kapele
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 Tekoči transferi v javne zavode

82

3.040,86 121,6 100,0
121,6

100,0

0,00

120,86

120,86

---

2.500,00

2.800,00

2.800,00

112,0

100,0

0,00

120,00

120,00

---

100,0

Stran: 67 od 89

A. Bilanca odhodkov
5010 - KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5010

KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

11.352,89

11.352,89

8.675,91

76,4

76,4

2.367,00

2.367,00

2.031,13

85,8

85,8

2.367,00

2.367,00

2.031,13

85,8

85,8

2.367,00

2.367,00

2.031,13

85,8

85,8

2.367,00

2.367,00

2.031,13

85,8

85,8

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

612,00

1.374,68

1.349,77

220,6

98,2

4021 Posebni material in storitve

100,00

29,41

0,00

0,0

0,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

750,00

796,10

678,21

90,4

85,2

4025 Tekoče vzdrževanje

400,00

161,81

0,00

0,0

0,0

5,00

5,00

3,15

63,0

63,0

500,00

0,00

0,00

0,0

---

8.485,89

8.485,89

6.644,78

78,3

78,3

8.485,89

8.485,89

6.644,78

78,3

78,3

8.485,89

8.485,89

6.644,78

78,3

78,3

8.485,89

8.485,89

6.644,78

78,3

78,3

0,00

904,20

904,20

---

100,0

8.485,89

7.581,69

5.740,58

67,7

75,7

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

00354 Sredstva za delovanje KS Križe

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
00355 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00459 Sofinanciranje društev KS Križe
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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Stran: 68 od 89

A. Bilanca odhodkov
5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5011

KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

24.791,96

24.791,96

22.487,26

90,7

90,7

3.640,00

3.211,72

2.237,33

61,5

69,7

3.640,00

3.211,72

2.237,33

61,5

69,7

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

3.640,00

3.211,72

2.237,33

61,5

69,7

00357 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas

3.640,00

3.211,72

2.237,33

61,5

69,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

680,00

228,32

33,07

4,9

14,5

2.150,00

2.289,27

2.199,34

102,3

96,1

4025 Tekoče vzdrževanje

300,00

184,13

0,00

0,0

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

310,00

310,00

4,92

1,6

1,6

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

200,00

200,00

0,00

0,0

0,0

1.587,00

3.379,19

2.610,13 164,5

77,2

1.587,00

3.379,19

2.610,13

164,5

77,2

1.587,00

3.379,19

2.610,13

164,5

77,2

00358 Sredstva za delovanje KS Krška vas

1.587,00

3.379,19

2.610,13

164,5

77,2

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

400,00

400,00

0,00

0,0

0,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

380,00

380,00

48,12

12,7

12,7

4029 Drugi operativni odhodki

407,00

407,00

369,82

90,9

90,9

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

400,00

2.192,19

2.192,19

548,1

100,0

3.800,17

3.800,17

3.800,17

3.800,17

3.800,17

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

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

3.800,17 100,0 100,0
100,0

100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

3.800,17

3.800,17

3.800,17

100,0

100,0

00359 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas

3.800,17

3.800,17

3.800,17

100,0

100,0

3.800,17

3.800,17

3.800,17

100,0

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje
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Stran: 69 od 89

A. Bilanca odhodkov
5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00360 Urejanje krajev KS Krška vas

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

7.314,79

5.540,45

5.540,45

75,7 100,0

7.314,79

5.540,45

5.540,45

75,7

100,0

7.314,79

5.540,45

5.540,45

75,7

100,0
100,0

7.314,79

5.540,45

5.540,45

75,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

500,00

0,00

0,00

0,0

---

4025 Tekoče vzdrževanje

754,94

5.540,45

5.540,45

733,9

100,0

6.059,85

0,00

0,00

0,0

---

7.950,00

8.360,43

8.199,18 103,1

98,1

7.950,00

8.360,43

8.199,18

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

103,1

98,1

7.950,00

8.360,43

8.199,18

103,1

98,1

00361 Vzdrževanje pokopališča Krška vas

7.950,00

8.360,43

8.199,18

103,1

98,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

400,00

95,51

0,00

0,0

0,0

4021 Posebni material in storitve

200,00

200,00

144,79

72,4

72,4

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.050,00

1.298,47

1.287,94

122,7

99,2

4025 Tekoče vzdrževanje

6.300,00

6.766,45

6.766,45

107,4

100,0

500,00

500,00

100,00

20,0

20,0

500,00

500,00

100,00

20,0

20,0

500,00

500,00

100,00

20,0

20,0

500,00

500,00

100,00

20,0

20,0

500,00

500,00

100,00

20,0

20,0

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
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Stran: 70 od 89

A. Bilanca odhodkov
5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5012

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
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

14.283,73

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

21.969,65

21.969,65

65,0

65,0

3.789,95

5.757,95

4.057,76 107,1

70,5

3.789,95

5.757,95

4.057,76

3.789,95

5.757,95

4.057,76

107,1

70,5

3.789,95

5.757,95

4.057,76

107,1

70,5
100,0

107,1

70,5

0,00

47,47

47,47

---

789,95

894,57

0,00

0,0

0,0

0,00

0,20

0,20

---

100,0

4202 Nakup opreme

1.000,00

2.648,99

1.843,37

184,3

69,6

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

2.000,00

2.166,72

2.166,72

108,3

100,0

2.500,00

1.300,00

658,09

26,3

50,6

2.500,00

1.300,00

658,09

26,3

50,6

2.500,00

1.300,00

658,09

26,3

50,6

2.500,00

1.300,00

658,09

26,3

50,6

500,00

298,80

79,73

16,0

26,7

1.500,00

800,00

575,36

38,4

71,9

500,00

198,20

0,00

0,0

0,0

0,00

3,00

3,00

---

100,0

8.779,70

8.279,70

8.135,88

92,7

98,3

8.779,70

8.279,70

8.135,88

92,7

98,3

4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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

8.779,70

8.279,70

8.135,88

92,7

98,3

8.779,70

8.279,70

8.135,88

92,7

98,3

4025 Tekoče vzdrževanje

3.369,97

8.135,88

8.135,88

241,4

100,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

5.409,73

143,82

0,00

0,0

0,0

00365 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas
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Stran: 71 od 89

A. Bilanca odhodkov
5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

500,00

232,00

232,00

500,00

232,00

232,00

46,4

100,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

500,00

232,00

232,00

46,4

100,0

00366 Urejanje krajev KS Mrzlava vas

500,00

232,00

232,00

46,4

100,0

500,00

0,00

0,00

0,0

---

0,00

232,00

232,00

---

100,0

6.400,00

6.400,00

1.200,00

18,8

18,8

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

1.400,00

1.400,00

1.200,00

85,7

85,7

1.400,00

1.400,00

1.200,00

85,7

85,7

1.400,00

1.400,00

1.200,00

85,7

85,7

1.400,00

1.400,00

1.200,00

85,7

85,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
00520 Obnova spominskega obeležja v KS Mrzlava vas
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

1803

Programi v kulturi

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

87

46,4 100,0

Stran: 72 od 89

A. Bilanca odhodkov
5013 - KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5013

KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

11.080,99

11.080,99

9.679,52

87,4

87,4

6.133,52

6.133,52

5.017,34

81,8

81,8

6.133,52

6.133,52

5.017,34

81,8

81,8

6.133,52

6.133,52

5.017,34

81,8

81,8

6.133,52

6.133,52

5.017,34

81,8

81,8

1.175,00

2.531,77

2.531,77

215,5

100,0

500,00

500,00

149,80

30,0

30,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.550,00

1.250,32

1.097,07

70,8

87,7

4025 Tekoče vzdrževanje

1.703,52

266,63

0,00

0,0

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

705,00

705,00

358,90

50,9

50,9

4202 Nakup opreme

500,00

879,80

879,80

176,0

100,0

4.747,47

4.747,47

4.512,18

95,0

95,0

4.747,47

4.747,47

4.512,18

95,0

95,0

4.747,47

4.747,47

4.512,18

95,0

95,0

4.747,47

4.747,47

4.512,18

95,0

95,0

4.747,47

4.391,73

4.156,44

87,6

94,6

0,00

355,74

355,74

---

100,0

200,00

200,00

150,00

75,0

75,0

200,00

200,00

150,00

75,0

75,0

200,00

200,00

150,00

75,0

75,0

200,00

200,00

150,00

75,0

75,0

200,00

200,00

150,00

75,0

75,0

00368 Sredstva za delovanje KS Pečice
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve

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
4029 Drugi operativni odhodki

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00460 Sofinanciranje društev KS Pečice
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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Stran: 73 od 89

A. Bilanca odhodkov
5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5014

KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00370 Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

72.518,96

74.251,36

67.690,30

5.260,00

6.638,73

5.260,00

6.638,73

6.638,73

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

93,3

91,2

6.638,73 126,2 100,0
126,2

100,0

5.260,00

6.638,73

6.638,73

126,2

100,0

5.260,00

6.638,73

6.638,73

126,2

100,0
100,0

0,00

210,99

210,99

---

800,00

0,00

0,00

0,0

---

2.960,00

6.016,60

6.016,60

203,3

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

800,00

0,00

0,00

0,0

---

4029 Drugi operativni odhodki

700,00

411,14

411,14

58,7

100,0

6.601,00

7.979,03

7.762,98 117,6

97,3

6.601,00

7.979,03

7.762,98

117,6

97,3

6.601,00

7.979,03

7.762,98

117,6

97,3

6.601,00

7.979,03

7.762,98

117,6

97,3

2.300,00

4.650,90

4.646,01

202,0

99,9

0,00

59,40

59,40

---

100,0
95,4

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00371 Sredstva za delovanje KS Pišece
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

2.710,00

2.772,91

2.645,81

97,6

4023 Prevozni stroški in storitve

300,00

2,94

0,00

0,0

0,0

4025 Tekoče vzdrževanje

600,00

421,25

396,88

66,2

94,2

4029 Drugi operativni odhodki

260,00

71,63

14,88

5,7

20,8

4202 Nakup opreme

431,00

0,00

0,00

0,0

---
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Stran: 74 od 89

A. Bilanca odhodkov
5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

35.157,96

34.665,95

34.665,95

35.157,96

34.665,95

34.665,95

98,6

100,0

35.157,96

34.665,95

34.665,95

98,6

100,0

35.157,96

34.665,95

34.665,95

98,6

100,0

7.157,96

34.665,95

34.665,95

484,3

100,0

28.000,00

0,00

0,00

0,0

---

1.000,00

1.676,72

1.000,00

1.676,72

1.676,72

167,7

100,0

1.000,00

1.676,72

1.676,72

167,7

100,0

1.000,00

1.676,72

1.676,72

167,7

100,0

0,00

185,00

185,00

---

100,0

1.000,00

1.491,72

1.491,72

149,2

100,0

24.000,00

22.790,93

16.645,92

69,4

73,0

24.000,00

22.790,93

16.645,92

69,4

73,0

24.000,00

22.790,93

16.645,92

69,4

73,0

24.000,00

22.790,93

16.645,92

69,4

73,0

780,00

474,53

86,23

11,1

18,2

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.120,00

1.468,63

1.458,98

130,3

99,3

4025 Tekoče vzdrževanje

3.200,00

12.606,05

12.449,21

389,0

98,8

4029 Drugi operativni odhodki

1.900,00

2.651,50

2.651,50

139,6

100,0

17.000,00

5.590,22

0,00

0,0

0,0

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00373 Urejanje krajev KS Pišece
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
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
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

90

98,6 100,0

1.676,72 167,7 100,0

Stran: 75 od 89

A. Bilanca odhodkov
5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

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

91

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

500,00

500,00

300,00

60,0

60,0

500,00

500,00

300,00

60,0

60,0

500,00

500,00

300,00

60,0

60,0

500,00

500,00

300,00

60,0

60,0

500,00

500,00

300,00

60,0

60,0

Stran: 76 od 89

A. Bilanca odhodkov
5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5015

KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

12.467,78

12.467,78

7.583,30

60,8

60,8

3.910,00

3.910,00

2.002,52

51,2

51,2

3.910,00

3.910,00

2.002,52

51,2

51,2

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

3.910,00

3.910,00

2.002,52

51,2

51,2

00376 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice

3.910,00

3.910,00

2.002,52

51,2

51,2

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

400,00

329,54

178,73

44,7

54,2

2.200,00

2.342,15

1.823,79

82,9

77,9

4025 Tekoče vzdrževanje

810,00

738,31

0,00

0,0

0,0

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

4.757,60

4.757,60

3.826,55

80,4

80,4

4.757,60

4.757,60

3.826,55

80,4

80,4

4.757,60

4.757,60

3.826,55

80,4

80,4

4.757,60

4.757,60

3.826,55

80,4

80,4

1.522,60

1.765,62

1.382,00

90,8

78,3

200,00

74,71

0,00

0,0

0,0

2.625,00

2.507,27

2.441,80

93,0

97,4

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00377 Sredstva za delovanje KS Skopice
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4029 Drugi operativni odhodki
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

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

92

10,00

10,00

2,75

27,5

27,5

400,00

400,00

0,00

0,0

0,0

3.300,18

3.300,18

1.388,23

42,1

42,1

3.300,18

3.300,18

1.388,23

42,1

42,1

3.300,18

3.300,18

1.388,23

42,1

42,1

3.300,18

3.300,18

1.388,23

42,1

42,1

3.300,18

3.300,18

1.388,23

42,1

42,1

Stran: 77 od 89

A. Bilanca odhodkov
5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00379 Urejanje krajev KS Skopice
4025 Tekoče vzdrževanje

93

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

500,00

500,00

366,00

73,2

73,2

500,00

500,00

366,00

73,2

73,2

500,00

500,00

366,00

73,2

73,2

500,00

500,00

366,00

73,2

73,2

500,00

500,00

366,00

73,2

73,2

Stran: 78 od 89

A. Bilanca odhodkov
5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5016

KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00380 Sredstva za delovanje KS Sromlje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni 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
00381 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
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

94

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

39.052,65

42.339,13

42.336,27 108,4 100,0

9.073,53

13.104,41

13.104,40 144,4 100,0

9.073,53

13.104,41

13.104,40

144,4

100,0

9.073,53

13.104,41

13.104,40

144,4

100,0

9.073,53

13.104,41

13.104,40

144,4

100,0

840,00

2.333,30

2.333,30

277,8

100,0

0,00

99,99

99,99

---

100,0

5.370,29

6.195,12

6.195,12

115,4

100,0

900,00

3.010,57

3.010,56

334,5

100,0

1.163,24

1.026,30

1.026,30

88,2

100,0

800,00

439,13

439,13

54,9

100,0

25.529,12

24.799,80

24.799,80

25.529,12

24.799,80

24.799,80

97,1

100,0

25.529,12

24.799,80

24.799,80

97,1

100,0

25.529,12

24.799,80

24.799,80

97,1

100,0

0,00

258,81

258,81

---

100,0

25.529,12

24.540,99

24.540,99

96,1

100,0

600,00

600,00

600,00 100,0 100,0

600,00

600,00

600,00

100,0

100,0

600,00

600,00

600,00

100,0

100,0

600,00

600,00

600,00

100,0

100,0

600,00

600,00

600,00

100,0

100,0

97,1 100,0

Stran: 79 od 89

A. Bilanca odhodkov
5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

3.050,00

3.034,92

3.034,07

3.050,00

3.034,92

3.034,07

99,5

100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.050,00

3.034,92

3.034,07

99,5

100,0

00383 Vzdrževanje pokopališča Sromlje

3.050,00

3.034,92

3.034,07

99,5

100,0

150,00

109,80

109,80

73,2

100,0

0,00

286,46

286,46

---

100,0
100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme

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

95

99,5 100,0

250,00

384,31

384,31

153,7

2.350,00

2.161,96

2.161,11

92,0

100,0

0,00

92,39

92,39

---

100,0

300,00

0,00

0,00

0,0

---

800,00

800,00

798,00

99,8

99,8

800,00

800,00

798,00

99,8

99,8

800,00

800,00

798,00

99,8

99,8

800,00

800,00

798,00

99,8

99,8

800,00

800,00

798,00

99,8

99,8

Stran: 80 od 89

A. Bilanca odhodkov
5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5017

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

31.869,95

31.869,95

24.391,57

76,5

76,5

2.733,01

2.733,01

1.542,92

56,5

56,5

2.733,01

2.733,01

1.542,92

56,5

56,5

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

2.733,01

2.733,01

1.542,92

56,5

56,5

00385 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart

2.733,01

2.733,01

1.542,92

56,5

56,5
17,9

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

683,01

683,01

122,00

17,9

1.550,00

1.341,38

1.212,30

78,2

90,4

0,00

208,62

208,62

---

100,0

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

11.554,20

10.136,94

3.848,72

33,3

38,0

11.554,20

10.136,94

3.848,72

33,3

38,0

11.554,20

10.136,94

3.848,72

33,3

38,0

11.554,20

10.136,94

3.848,72

33,3

38,0

3.524,20

2.364,00

1.383,22

39,3

58,5

50,00

281,77

281,77

563,5

100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.800,00

1.800,00

917,88

51,0

51,0

4025 Tekoče vzdrževanje

1.750,00

1.261,17

1.261,17

72,1

100,0

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
00386 Sredstva za delovanje KS Šentlenart
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve

4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

96

20,00

20,00

4,68

23,4

23,4

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

3.910,00

3.910,00

0,00

0,0

0,0

Stran: 81 od 89

A. Bilanca odhodkov
5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

13.582,74

15.000,00

15.000,00 110,4 100,0

13.582,74

15.000,00

15.000,00

110,4

100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13.582,74

15.000,00

15.000,00

110,4

100,0

00387 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart

13.582,74

15.000,00

15.000,00

110,4

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

9.926,99

15.000,00

15.000,00

151,1

100,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

3.655,75

0,00

0,00

0,0

---

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

3.999,93

100,0

100,0

4.000,00

4.000,00

3.999,93

100,0

100,0

4.000,00

4.000,00

3.999,93

100,0

100,0

4.000,00

4.000,00

3.999,93

100,0

100,0

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00429 Sofinanciranje društev KS Šentlenart
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

97

3.999,93 100,0 100,0

Stran: 82 od 89

A. Bilanca odhodkov
5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5018

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00427 Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

49.754,48

52.526,93

34.771,03

69,9

66,2

3.066,51

3.066,51

1.862,48

60,7

60,7

3.066,51

3.066,51

1.862,48

60,7

60,7

3.066,51

3.066,51

1.862,48

60,7

60,7

3.066,51

3.066,51

1.862,48

60,7

60,7

200,00

200,00

0,00

0,0

0,0

2.466,51

2.466,51

1.862,48

75,5

75,5

400,00

400,00

0,00

0,0

0,0

6.710,00

6.710,00

5.787,94

86,3

86,3

6.710,00

6.710,00

5.787,94

86,3

86,3

6.710,00

6.710,00

5.787,94

86,3

86,3

6.710,00

6.710,00

5.787,94

86,3

86,3

2.500,00

2.792,07

2.420,65

96,8

86,7

0,00

41,69

41,69

---

100,0

3.300,00

3.115,85

3.113,86

94,4

99,9

500,00

349,89

204,36

40,9

58,4

10,00

10,50

7,38

73,8

70,3

400,00

400,00

0,00

0,0

0,0

27.353,89

30.126,34

21.752,94

79,5

72,2

27.353,89

30.126,34

21.752,94

79,5

72,2

27.353,89

30.126,34

21.752,94

79,5

72,2

27.353,89

30.126,34

21.752,94

79,5

72,2

4025 Tekoče vzdrževanje

11.253,89

21.752,94

21.752,94

193,3

100,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

16.100,00

8.373,40

0,00

0,0

0,0

00388 Sredstva za delovanje KS Velika Dolina
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00389 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina

98

Stran: 83 od 89

A. Bilanca odhodkov
5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
00391 Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

10.624,08

10.624,08

3.530,21

33,2

33,2

10.624,08

10.624,08

3.530,21

33,2

33,2

1.800,00

1.800,00

1.756,16

97,6

97,6

1.800,00

1.800,00

1.756,16

97,6

97,6

1.800,00

1.800,00

1.756,16

97,6

97,6

8.824,08

8.824,08

1.774,05

20,1

20,1

8.824,08

8.824,08

1.774,05

20,1

20,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

250,00

250,00

91,97

36,8

36,8

4021 Posebni material in storitve

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.700,00

1.700,00

1.067,20

62,8

62,8

4025 Tekoče vzdrževanje

2.074,08

2.074,08

614,88

29,7

29,7

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

4.300,00

4.300,00

0,00

0,0

0,0

2.000,00

2.000,00

1.837,46

91,9

91,9

2.000,00

2.000,00

1.837,46

91,9

91,9

2.000,00

2.000,00

1.837,46

91,9

91,9

2.000,00

2.000,00

1.837,46

91,9

91,9

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00392 Sofinanciranje društev KS Velika Dolina
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

99

0,00

137,46

137,46

---

100,0

2.000,00

1.862,54

1.700,00

85,0

91,3

Stran: 84 od 89

A. Bilanca odhodkov
5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5019

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

15.011,53

15.011,53

11.484,13

76,5

76,5

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

00393 Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

4.000,00

3.000,00

1.227,39

30,7

40,9

4.000,00

3.000,00

1.227,39

30,7

40,9

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

4.000,00

3.000,00

1.227,39

30,7

40,9

4.000,00

3.000,00

1.227,39

30,7

40,9

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.400,00

1.239,74

217,54

15,5

17,6

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.060,00

1.220,26

998,67

94,2

81,8

4025 Tekoče vzdrževanje

1.500,00

500,00

9,00

0,6

1,8

40,00

40,00

2,18

5,5

5,5

8.211,53

8.211,53

7.294,61

88,8

88,8

8.211,53

8.211,53

7.294,61

88,8

88,8

7.711,53

7.711,53

7.294,61

94,6

94,6

7.711,53

7.711,53

7.294,61

94,6

94,6

0,00

1.003,13

1.003,13

---

100,0

7.711,53

6.708,40

6.291,48

81,6

93,8

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

00394 Sredstva za delovanje KS Velike Malence

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

100
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A. Bilanca odhodkov
5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00397 Urejanje krajev KS Velike Malence
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

2.000,00

3.000,00

2.262,13 113,1

2.000,00

3.000,00

2.262,13

2.000,00

3.000,00

2.262,13

113,1

75,4

2.000,00

3.000,00

2.262,13

113,1

75,4
100,0

113,1

75,4
75,4

0,00

774,34

774,34

---

4021 Posebni material in storitve

1.000,00

225,66

0,00

0,0

0,0

4025 Tekoče vzdrževanje

1.000,00

2.000,00

1.487,79

148,8

74,4

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

100,0

100,0

700,00

700,00

700,00

100,0

100,0

700,00

700,00

700,00

100,0

100,0

700,00

700,00

700,00

100,0

100,0

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

101

700,00 100,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov
5020 - KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5020

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

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

40.944,85

40.944,85

4.728,81

11,6

11,6

2.000,00

2.000,00

1.000,00

50,0

50,0

2.000,00

2.000,00

1.000,00

50,0

50,0

2.000,00

2.000,00

1.000,00

50,0

50,0

2.000,00

2.000,00

1.000,00

50,0

50,0

2.000,00

2.000,00

1.000,00

50,0

50,0

4.893,84

4.893,84

1.284,53

26,3

26,3

4.893,84

4.893,84

1.284,53

26,3

26,3

4.893,84

4.893,84

1.284,53

26,3

26,3

4.893,84

4.893,84

1.284,53

26,3

26,3

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.050,00

1.040,73

315,03

30,0

30,3

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.340,00

1.349,27

943,94

70,4

70,0

500,00

500,00

22,63

4,5

4,5

3,84

3,84

2,93

76,3

76,3

2.000,00

2.000,00

0,00

0,0

0,0

27.551,01

27.551,01

944,28

3,4

3,4

27.551,01

27.551,01

944,28

3,4

3,4

27.551,01

27.551,01

944,28

3,4

3,4

00400 Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje

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
00401 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje

27.551,01

27.551,01

944,28

3,4

3,4

4025 Tekoče vzdrževanje

11.335,95

11.335,95

944,28

8,3

8,3

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16.215,06

16.215,06

0,00

0,0

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

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

Komunalna dejavnost

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

16039003 Objekti za rekreacijo

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,0

100,0

1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,0

100,0

1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,0

100,0

1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,0

100,0

28.934.521,70

28.952.135,56

24.145.541,00

83,5

83,4

00402 Ureditev igrišč in rekreac.prostorov 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

Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov
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1.500,00 100,0 100,0

Stran: 88 od 89

C. Račun financiranja
4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR
SP2019

VP2019

REZR2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4700

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

1.352.225,00

1.352.225,00

1.352.152,04 100,0 100,0

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1.352.225,00

1.352.225,00

1.352.152,04 100,0 100,0

2201

Servisiranje javnega dolga

1.352.225,00

1.352.225,00

1.352.152,04

100,0

100,0

1.352.225,00

1.352.225,00

1.352.152,04

100,0

100,0

1.352.225,00

1.352.225,00

1.352.152,04

100,0

100,0

1.230.300,00

1.230.300,00

1.230.227,36

100,0

100,0

121.925,00

121.925,00

121.924,68

100,0

100,0

1.352.225,00

1.352.225,00

1.352.152,04

100,0

100,0

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
00296 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

Skupaj bilanca: C - Račun financiranja

104

Stran: 89 od 89

PU

PK

NRP

Opis

Začetek‐konec NRP

1

2

3

4

5

01

OBČINSKI SVET
POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019001

Dejavnost občinskega sveta

1000

OB009-19-0001

Informatizacija delovanja občinskega sveta

06

KABINET ŽUPANA
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

4100

OB009-10-0120

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

01.04.2019 - 31.12.2019

01.01.2010 - 31.12.2024

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07
0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB009-10-0123

Nabava sred.in opreme za obč.sistem ZRP

2

NRP REALIZIRANA VREDNOST
2019‐2022
8

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

Indeks 11:9

Indeks 11:10

9

10

11

12

13

25.000,00
25.000,00

25.000,00
25.000,00

24.927,09
24.927,09

25.000,00
25.000,00

25.000,00
25.000,00

24.927,09
24.927,09

99,71
99,71

99,71
99,71

25.000,00

25.000,00

24.927,09

25.000,00

25.000,00

24.927,09

99,71

99,71

25.000,00

25.000,00

24.927,09

25.000,00

25.000,00

24.927,09

99,71

99,71

25.000,00

25.000,00

24.927,09

25.000,00

25.000,00

24.927,09

99,71

99,71

886.920,00
143.000,00

880.506,55
136.586,55

259.725,33
48.884,29

272.980,00
62.000,00

266.566,55
55.586,55

259.725,33
48.884,29

95,14
78,85

97,43
87,94

143.000,00

136.586,55

48.884,29

62.000,00

55.586,55

48.884,29

78,85

87,94

143.000,00

136.586,55

48.884,29

62.000,00

55.586,55

48.884,29

78,85

87,94

143.000,00

136.586,55

48.884,29

62.000,00

55.586,55

48.884,29

78,85

87,94

743.920,00

743.920,00

210.841,04

210.980,00

210.980,00

210.841,04

99,93

99,93

743.920,00

743.920,00

210.841,04

210.980,00

210.980,00

210.841,04

99,93

99,93

36.000,00

36.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

100,00

100,00

01.01.2010 - 31.12.2024

36.000,00

36.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

100,00

100,00
99,93

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002

NRP VELJAVNA VREDNOST
NRP SPREJETA VREDNOST
ra
2019‐2022
2019‐2022
6
7

707.920,00

707.920,00

201.841,04

201.980,00

201.980,00

201.841,04

99,93

OB009-14-0005

Požarna taksa-inv.transfer Gasilski zvezi Brežice

01.01.2014 - 31.12.2024

248.000,00

248.000,00

61.861,04

62.000,00

62.000,00

61.861,04

99,78

99,78

OB009-19-0002

Sof. nakupa gasilskih vozil

01.04.2019 - 31.12.2024

359.920,00

359.920,00

89.980,00

89.980,00

89.980,00

89.980,00

100,00

100,00

OB009-19-0020

Sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil

01.01.2019 - 31.12.2020

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100,00

100,00

400.000,00

395.929,15

74.900,18

100.000,00

95.929,15

74.900,18

74,90

78,08

16

ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

400.000,00

395.929,15

74.900,18

100.000,00

95.929,15

74.900,18

74,90

78,08

1606

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

400.000,00

395.929,15

74.900,18

100.000,00

95.929,15

74.900,18

74,90

78,08

4200

Nakup zemljišč

16069002
OB009-10-0101

Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč

11

ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

4300

OB009-18-0033

Melioracije (osuševanje,namakanje,agromelioracije)

OB009-10-0084

Razvojni programi kmetij

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

74.900,18

100.000,00

95.929,15

74.900,18

74,90

78,08

74.900,18

100.000,00

95.929,15

74.900,18

74,90

78,08

1.162.519,00
470.000,00

1.169.518,99
469.999,99

368.449,36
95.044,25

392.519,00
120.000,00

399.518,99
119.999,99

368.449,36
95.044,25

93,87
79,20

92,22
79,20

470.000,00

469.999,99

95.044,25

120.000,00

119.999,99

95.044,25

79,20

79,20

70.000,00

69.999,99

0,00

20.000,00

19.999,99

0,00

0,00

0,00

01.01.2019 - 31.12.2021

70.000,00

69.999,99

0,00

20.000,00

19.999,99

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

95.044,25

100.000,00

100.000,00

95.044,25

95,04

95,04

01.01.2010 - 31.12.2024

400.000,00

400.000,00

95.044,25

100.000,00

100.000,00

95.044,25

95,04

95,04

570.640,00

570.640,00

150.169,97

150.640,00

150.640,00

150.169,97

99,69

99,69

560.640,00

560.640,00

140.169,97

140.640,00

140.640,00

140.169,97

99,67

99,67

560.640,00

560.640,00

140.169,97

140.640,00

140.640,00

140.169,97

99,67

99,67

0,00

OB009-10-0085

Investicijska oprema - podjetništvo

01.01.2010 - 31.12.2020

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

-

-

OB009-10-0089

Sredstva za vzpodbujanje podjetništva

01.01.2010 - 31.12.2024

560.000,00

560.000,00

139.130,77

140.000,00

140.000,00

139.130,77

99,38

99,38

OB009-19-0036

Sofin.nabave opreme za RRA

01.01.2019 - 31.12.2021

640,00

640,00

639,20

640,00

640,00

639,20

99,88

99,88

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00

100,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB009-19-0037

Nabava opreme za hortikulturno ureditev mesta Brežice

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1703

Bolnišnično varstvo

01.01.2019 - 31.12.2021

Investicijska vlaganja v bolnišnice

17039001
OB009-19-0040

Sofinanciranje nakupa CT v Splošni bolnišnici Brežice

01.01.2019 - 31.12.2021

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18
1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029002

Premična kulturna dediščina
OB009-18-0013

Opremljanje prostorov in Viteške dvorane gradu Brežice

01.01.2018 - 31.12.2021

Šport in prostočasne aktivnosti

1805

Programi športa

18059001
OB009-19-0038

Skate park-nabava opreme

01.01.2019 - 31.12.2019

Programi za mladino

18059002
OB009-10-0001

Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč

01.01.2010 - 31.12.2021

SOCIALNO VARSTVO

20
2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049003

Socialno varstvo starih
OB009-19-0039

04

395.929,15
395.929,15

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002

4400

400.000,00
400.000,00

01.01.2011 - 31.12.2024

E-oskrba starejših

ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA
NAROČILA
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

01.01.2019 - 31.12.2019

100,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00

100,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100,00

100,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100,00

100,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100,00

100,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100,00

100,00

16.879,00

23.879,00

23.235,14

16.879,00

23.879,00

23.235,14

137,66

97,30

6.879,00

6.879,00

6.879,00

6.879,00

6.879,00

6.879,00

100,00

100,00

6.879,00

6.879,00

6.879,00

6.879,00

6.879,00

6.879,00

100,00

100,00

6.879,00

6.879,00

6.879,00

6.879,00

6.879,00

6.879,00

100,00

100,00

10.000,00

17.000,00

16.356,14

10.000,00

17.000,00

16.356,14

163,56

96,21

10.000,00

17.000,00

16.266,26

10.000,00

17.000,00

16.266,26

162,66

95,68

10.000,00

17.000,00

16.266,26

10.000,00

17.000,00

16.266,26

162,66

95,68

0,00

0,00

89,88

0,00

0,00

89,88

-

-

0,00

0,00

89,88

0,00

0,00

89,88

-

-

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

30.050.076,61

30.033.983,45

2.085.429,76

2.944.490,00

2.928.396,84

2.085.429,76

70,82

71,21

8.894.514,97

8.970.060,07

754.333,24

868.000,00

943.545,10

754.333,24

86,90

79,95

8.894.514,97

8.970.060,07

754.333,24

868.000,00

943.545,10

754.333,24

86,90

79,95

8.894.514,97

8.970.060,07

754.333,24

868.000,00

943.545,10

754.333,24

86,90

79,95

105

OB009-10-0083

Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini Brežice

01.01.2013 - 31.12.2024

0,00

40.900,00

40.625,26

0,00

40.900,00

40.625,26

-

99,33

OB009-10-0090

Investicijski vložki v poslovne prostore

01.01.2010 - 31.12.2021

0,00

4.058,65

4.095,25

0,00

4.058,65

4.095,25

-

100,90

OB009-11-0014

Obnova doma krajanov Pečice

01.01.2011 - 31.12.2021

80.000,00

84.000,00

23.071,47

20.000,00

24.000,00

23.071,47

115,36

96,13

OB009-12-0002

Večnamenski dom v Velikih Malencah

01.01.2012 - 31.12.2022

350.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

OB009-12-0003

Ureditev prostorov za KS Bukošek

01.01.2012 - 31.12.2021

2.000,00

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-13-0028

Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)

01.01.2014 - 31.12.2024

530.000,00

523.503,71

35.340,90

50.000,00

43.503,71

35.340,90

70,68

81,24

OB009-15-0003

Vzdrževanje poslovnih prostorov

01.01.2015 - 31.12.2024

68.000,00

52.600,00

1.577,53

17.000,00

1.600,00

1.577,53

9,28

98,60

OB009-15-0040

Dom krajanov Kapele

01.01.2015 - 31.12.2024

340.000,00

356.000,00

33.323,19

40.000,00

56.000,00

33.323,19

83,31

59,51

OB009-17-0022

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

01.01.2018 - 31.12.2020

85.000,00

78.525,93

57.044,56

65.000,00

58.525,93

57.044,56

87,76

97,47

OB009-17-0023

Dom krajanov Mrzlava vas

01.01.2018 - 31.12.2024

95.000,00

95.200,00

15.181,15

15.000,00

15.200,00

15.181,15

101,21

99,88

OB009-17-0024

Obnova stare OŠ Bušeča vas

01.01.2018 - 31.12.2021

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-18-0001

Dom kulture Brežice

01.01.2018 - 31.12.2024

420.000,00

413.694,35

0,00

10.000,00

3.694,35

0,00

0,00

0,00

OB009-18-0003

Dom krajanov Sromlje

01.01.2018 - 31.12.2021

391.535,35

411.535,35

84.716,95

65.000,00

85.000,00

84.716,95

130,33

99,67

OB009-18-0004

Večnamenski dom Pišece

01.01.2018 - 31.12.2022

50.000,00

68.295,06

34.652,68

20.000,00

38.295,06

34.652,68

173,26

90,49

OB009-18-0026

Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev Brežice

01.01.2018 - 31.12.2021

716.028,00

736.795,40

397.326,21

460.000,00

480.767,40

397.326,21

86,38

82,64

OB009-19-0003

Banova domačija

01.04.2019 - 31.12.2022

40.000,00

46.000,00

20.963,18

15.000,00

21.000,00

20.963,18

139,75

99,82

OB009-19-0005

Delna energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Brežice

01.04.2019 - 31.12.2020

773.543,89

773.543,89

6.414,91

22.204,60

22.204,60

6.414,91

28,89

28,89

OB009-19-0034

Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Brežice

01.01.2019 - 31.12.2021

67.795,40

47.795,40

0,00

67.795,40

47.795,40

0,00

0,00

0,00

OB009-19-0035

Objekti KS Velika Dolina

01.01.2020 - 31.12.2023

125.000,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-19-0041

OŠ Dobova-celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

663.987,65

663.987,65

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-19-0042

ŠD Dobova- celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

601.058,36

601.058,36

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-19-0043

OŠ Globoko- celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

511.140,45

511.140,45

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-19-0044

OŠ Pišece- celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

667.056,45

667.056,45

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-19-0045

Glasbena šola Brežice- celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

198.968,22

198.968,22

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-19-0046

Stadion Brežice- celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

322.976,14

322.976,14

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-19-0047

Knjižnica Brežice- celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

455.189,02

455.189,02

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-19-0048

OŠ Bizeljsko-celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

289.449,52

289.449,52

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-19-0049

OŠ Artiče samo telovadnica-celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

428.115,64

428.115,64

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-19-0050

ŠD Brežice-celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

16

Komunalna dejavnost

1603

-

472.670,88

472.670,88

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

3.304.337,46

3.291.367,46

58.666,29

260.000,00

247.030,00

58.666,29

22,56

23,75

3.064.337,46

3.051.337,46

2.390,10

200.000,00

187.000,00

2.390,10

1,20

1,28

3.064.337,46

3.051.337,46

2.390,10

200.000,00

187.000,00

2.390,10

1,20

1,28

OB009-15-0009

Vodni center Brežice

01.01.2015 - 31.12.2023

2.764.337,46

2.764.337,46

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-19-0007

Veslaška steza na Savi

01.04.2019 - 31.12.2022

300.000,00

287.000,00

2.390,10

150.000,00

137.000,00

2.390,10

1,59

1,74

240.000,00

240.030,00

56.276,19

60.000,00

60.030,00

56.276,19

93,79

93,75

Objekti za rekreacijo

16039003

Spodbujanje stanovanjske gradnje

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002
OB009-10-0094

Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

240.000,00
01.01.2010 - 31.12.2024

ZDRAVSTVENO VARSTVO

17
1702

Primarno zdravstvo

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov

240.030,00

56.276,19

60.000,00

60.030,00

56.276,19

93,79

93,75

240.000,00

240.030,00

56.276,19

60.000,00

60.030,00

56.276,19

93,79

93,75

1.665.000,00

1.665.000,00

299.659,30

300.000,00

300.000,00

299.659,30

99,89

99,89

1.665.000,00

1.665.000,00

299.659,30

300.000,00

300.000,00

299.659,30

99,89

99,89

1.665.000,00

1.665.000,00

299.659,30

300.000,00

300.000,00

299.659,30

99,89

99,89

OB009-18-0031

Investicije v prostore in opremo za izvaj.programa ZD Brežice

01.01.2018 - 31.12.2018

45.088,12

52.265,03

52.264,67

45.088,12

52.265,03

52.264,67

115,92

100,00

OB009-19-0031

Nakup vozil za ZD Brežice

01.01.2019 - 31.12.2023

389.911,88

398.924,97

233.920,34

224.911,88

233.924,97

233.920,34

104,01

100,00

OB009-19-0032

Dograditev ZD Brežice

01.01.2019 - 31.12.2024

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18

Ohranjanje kulturne dediščine

1802

1.230.000,00

1.213.810,00

13.474,29

30.000,00

13.810,00

13.474,29

44,91

97,57

3.418.362,69

3.444.094,11

709.444,84

761.500,00

787.231,42

709.444,84

93,16

90,12

1.986.862,69

1.893.103,61

94.067,57

240.000,00

146.240,92

94.067,57

39,19

64,32

1.986.862,69

1.893.103,61

94.067,57

240.000,00

146.240,92

94.067,57

39,19

64,32

OB009-10-0115

Grad Brežice - obnova

01.01.2009 - 31.12.2024

1.302.978,30

1.225.219,22

1.410,00

102.978,30

25.219,22

1.410,00

1,37

5,59

OB009-15-0013

Ureditev zahodne fasade mesta Brežice

01.01.2014 - 31.12.2021

540.000,00

524.000,00

0,00

40.000,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-19-0033

Obnova arkadnih hodnikov in terase gradu Brežice

01.01.2019 - 31.12.2020

143.884,39

143.884,39

92.657,57

97.021,70

97.021,70

92.657,57

95,50

95,50

1.431.500,00

1.550.990,50

615.377,27

521.500,00

640.990,50

615.377,27

118,00

96,00

1.431.500,00

1.550.990,50

615.377,27

521.500,00

640.990,50

615.377,27

118,00

96,00

OB009-10-0113

Atletski stadion

01.01.2010 - 31.12.2023

30.000,00

26.070,00

14.674,40

30.000,00

26.070,00

14.674,40

48,91

56,29

OB009-10-0114

Prenova Nogometnega stadiona Brežice

01.01.2010 - 31.12.2024

1.180.000,00

809.817,72

23.298,02

400.000,00

29.817,72

23.298,02

5,82

78,13

OB009-12-0008

Ureditev ŠD "Balon"

01.01.2017 - 31.12.2023

175.000,00

190.000,00

79.190,53

65.000,00

80.000,00

79.190,53

121,83

98,99

OB009-17-0001

Sanacija Večnamenske dvorane Brežice

01.03.2017 - 31.12.2018

16.500,00

20.430,00

20.423,97

16.500,00

20.430,00

20.423,97

123,78

99,97
100,00

Nepremična kulturna dediščina

18029001

Šport in prostočasne aktivnosti

1805

Programi športa

18059001

OB009-18-0032

Vlaganja v športne objekte in naprave

01.01.2018 - 31.12.2023

10.000,00

9.422,06

9.422,06

10.000,00

9.422,06

9.422,06

94,22

OB009-19-0091

Prenova nogometnega stadiona Brežice - VII. faza

01.08.2019 - 29.02.2020

20.000,00

495.250,72

468.368,29

0,00

475.250,72

468.368,29

-

98,55

12.767.861,49

12.663.461,81

263.326,09

754.990,00

650.590,32

263.326,09

34,88

40,47

7.820.057,14

7.715.657,46

249.103,88

734.990,00

630.590,32

249.103,88

33,89

39,50

7.820.057,14

7.715.657,46

249.103,88

734.990,00

630.590,32

249.103,88

33,89

39,50

IZOBRAŽEVANJE

19
1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001

Osnovno šolstvo
OB009-10-0105

OŠ Artiče

01.01.2010 - 31.12.2024

4.985.067,14

4.885.067,14

31.382,99

500.000,00

400.000,00

31.382,99

6,28

OB009-10-0106

OŠ Globoko

01.01.2010 - 31.12.2024

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-10-0108

OŠ Dobova - vrtec

01.01.2010 - 31.12.2022

1.730.000,00

1.727.303,60

21.960,00

30.000,00

27.303,60

21.960,00

73,20

80,43

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

01.01.2014 - 31.12.2024

7,85

954.990,00

953.286,72

195.760,89

204.990,00

203.286,72

195.760,89

95,50

96,30

1904

Terciarno izobraževanje

4.947.804,35

4.947.804,35

14.222,21

20.000,00

20.000,00

14.222,21

71,11

71,11

19049002

Visokošolsko izobraževanje

4.947.804,35

4.947.804,35

14.222,21

20.000,00

20.000,00

14.222,21

71,11

71,11

106

OB009-15-0052

Mednarodni center - turizem

01.01.2016 - 31.01.2023

ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

4500
04
0403

Druge skupne administrativne službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB009-19-0004

Ureditev krajevnega središča Dobova

01.04.2019 - 31.12.2021

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13
1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4.947.804,35

4.947.804,35

14.222,21

20.000,00

20.000,00

14.222,21

71,11

71,11

35.435.478,94

35.590.471,89

5.411.555,35

7.295.179,09

7.450.172,04

5.411.555,35

74,18

72,64

145.000,00

193.000,00

141.413,84

95.000,00

143.000,00

141.413,84

148,86

98,89

145.000,00

193.000,00

141.413,84

95.000,00

143.000,00

141.413,84

148,86

98,89

145.000,00

193.000,00

141.413,84

95.000,00

143.000,00

141.413,84

148,86

98,89

145.000,00

193.000,00

141.413,84

95.000,00

143.000,00

141.413,84

148,86

98,89

21.758.083,98

21.883.266,19

3.548.453,42

3.994.000,00

4.119.182,21

3.548.453,42

88,84

86,14

21.754.083,98

21.880.266,19

3.548.453,42

3.992.000,00

4.118.182,21

3.548.453,42

88,89

86,17

11.055.000,00

11.236.707,26

2.650.818,09

2.765.000,00

2.946.707,26

2.650.818,09

95,87

89,96

OB009-10-0014

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

01.01.2009 - 31.12.2021

100.000,00

92.890,86

17.766,86

30.000,00

22.890,86

17.766,86

59,22

77,62

OB009-10-0015

Interventna sanacija plazov v občini Brežice

01.01.2009 - 31.12.2021

690.000,00

698.209,14

158.100,05

150.000,00

158.209,14

158.100,05

105,40

99,93

OB009-10-0027

Asfaltiranje in modernizacije cest KS Bizeljsko

01.01.2010 - 31.12.2021

140.000,00

157.500,00

57.074,07

40.000,00

57.500,00

57.074,07

142,69

99,26

OB009-10-0040

Modernizacije in preplastitve v KS Čatež

01.01.2010 - 31.12.2021

70.000,00

90.000,00

44.978,51

25.000,00

45.000,00

44.978,51

179,91

99,95

OB009-10-0053

Moder. JP v KS Križe

01.01.2010 - 31.12.2021

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-10-0057

Pločnik Vel. Malence - Krška vas

01.01.2009 - 31.12.2018

10.000,00

10.000,00

2.037,88

5.000,00

5.000,00

2.037,88

40,76

40,76

OB009-10-0061

Modernizacija LC in JP v KS Pišece

01.01.2011 - 31.12.2021

110.000,00

124.000,00

63.805,94

50.000,00

64.000,00

63.805,94

127,61

99,70

OB009-10-0063

Modernizacija cest v KS Sromlje

01.01.2010 - 31.12.2021

170.000,00

170.000,00

79.219,36

80.000,00

80.000,00

79.219,36

99,02

99,02

OB009-10-0064

Moderniz. in prepl.cest v KS Šentlenart

01.01.2010 - 31.12.2021

105.000,00

105.000,00

11.664,46

15.000,00

15.000,00

11.664,46

77,76

77,76

OB009-10-0068

Modernizacija cest v KS Vel. Dolina

01.01.2010 - 31.12.2021

80.000,00

95.979,13

35.799,23

20.000,00

35.979,13

35.799,23

179,00

99,50

OB009-10-0070

Modernizacije, preplastitve in asfalt. v KS ZBT

01.01.2010 - 31.12.2021

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-11-0010

Obnova LC024471 Artiče - Volčje

01.01.2011 - 31.12.2022

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-12-0005

Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

01.01.2012 - 31.12.2021

80.000,00

83.850,00

23.824,16

20.000,00

23.850,00

23.824,16

119,12

99,89

OB009-12-0021

Pločnik Črnc

01.01.2013 - 31.12.2021

530.000,00

544.000,00

242.079,18

230.000,00

244.000,00

242.079,18

105,25

99,21

OB009-14-0004

Obnova cest v mestu Brežice

31.03.2014 - 31.12.2021

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-15-0015

Obnova LC Bukošek - Dobova

01.01.2015 - 31.12.2021

60.000,00

100.000,00

48.536,48

10.000,00

50.000,00

48.536,48

485,36

97,07

OB009-15-0019

Pločnik Cerina

01.01.2017 - 31.12.2019

2.000,00

2.000,00

130,78

2.000,00

2.000,00

130,78

6,54

6,54

OB009-15-0025

Modernizacija cest v KS Kapele

01.01.2015 - 31.12.2021

130.000,00

140.000,00

48.393,74

40.000,00

50.000,00

48.393,74

120,98

96,79

OB009-15-0046

Pločnik in kolesarska steza Trdinova ul.

01.01.2015 - 31.12.2021

418.000,00

418.000,00

102.677,57

108.000,00

108.000,00

102.677,57

95,07

95,07

OB009-16-0005

Infrastruktura ob hidroelektrarni

01.01.2016 - 31.12.2022

280.000,00

280.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-17-0021

Parkirišče pri pokopališču Bizeljsko

01.01.2018 - 31.12.2022

310.000,00

310.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-17-0026

Modernizacija cest v KS Pečice

01.01.2018 - 31.12.2021

170.000,00

180.000,00

89.884,34

80.000,00

90.000,00

89.884,34

112,36

99,87

81.767,92

105.000,00

102.700,00

OB009-17-0030

Obnova Borštnikove ulice v Brežicah

01.01.2018 - 31.12.2019

110.000,00

107.700,00

OB009-17-0031

Obnova odseka LC Velike Malence-Vrhovska vas

01.01.2018 - 31.12.2021

450.000,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-17-0033

Modernizacija cest v KS Globoko

01.01.2018 - 31.12.2022

150.000,00

150.000,00

49.037,16

50.000,00

50.000,00

49.037,16

81.767,92

98,07

77,87

98,07

79,62

OB009-17-0034

Modernizacija cest v KS Cerklje

01.01.2018 - 31.12.2022

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-17-0036

Obnova Prešernove ceste

01.01.2018 - 31.12.2020

20.000,00

20.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-18-0007

Pločnik Vrhje

01.01.2018 - 31.12.2024

885.000,00

890.220,00

20.182,80

15.000,00

20.220,00

20.182,80

134,55

99,82

OB009-18-0027

Pločnik v KS Velika Dolina-3.faza

01.01.2018 - 31.12.2021

120.000,00

115.205,13

115.070,14

120.000,00

115.205,13

115.070,14

95,89

99,88

OB009-18-0029

Pločnik Mali Obrež-2.faza

01.01.2019 - 31.12.2020

170.000,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-18-0034

Pločnik v KS Velika Dolina I.faza

01.01.2019 - 31.12.2020

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-18-0036

Obnova železnega mostu čez Savo v Brežicah

01.01.2017 - 31.12.2019

720.000,00

720.000,00

680.526,14

720.000,00

720.000,00

680.526,14

94,52

94,52

OB009-19-0008

Ulica Bratov Gerjovičev-odcep Loče

01.04.2019 - 31.12.2023

165.000,00

165.000,00

14.981,60

15.000,00

15.000,00

14.981,60

99,88

99,88

OB009-19-0010

Obnova LC024051 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici

01.01.2019 - 31.12.2021

400.000,00

400.000,00

174.323,58

200.000,00

200.000,00

174.323,58

87,16

87,16

OB009-19-0011

Prehod za pešce R1 219-Lidl

01.01.2019 - 31.12.2022

40.000,00

51.100,00

30.990,95

40.000,00

51.100,00

30.990,95

77,48

60,65

OB009-19-0012

Obnova Cvetne ulice v Dobovi

01.01.2019 - 31.12.2024

180.000,00

180.500,00

4.666,50

15.000,00

15.500,00

4.666,50

31,11

30,11

OB009-19-0013

Obnova Ceste bratov Milavcev

01.01.2019 - 31.12.2023

1.340.000,00

1.335.000,00

11.529,00

40.000,00

35.000,00

11.529,00

28,82

32,94

OB009-19-0014

Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti

01.01.2019 - 31.12.2022

310.000,00

310.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-19-0019

Obnova LC Sp.Pohanca-ZG.Pohanca

01.01.2019 - 31.12.2022

470.000,00

470.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100,00

100,00

OB009-19-0021

Obnova železnega mostu čez Krko v Brežicah

01.01.2019 - 31.12.2021

780.000,00

780.000,00

19.141,80

80.000,00

80.000,00

19.141,80

23,93

23,93

OB009-19-0022

Ureditev križišča v naselju Črešnjice

01.01.2019 - 31.12.2020

420.000,00

420.000,00

298.893,76

300.000,00

300.000,00

298.893,76

99,63

99,63

OB009-19-0027

Modernizacija JP 525421 Sela-vas

01.01.2019 - 31.12.2019

20.000,00

20.000,00

19.580,21

20.000,00

20.000,00

19.580,21

97,90

97,90

OB009-19-0028

Modernizacija JP 527391 Dramlja (Sodič)

01.01.2019 - 31.12.2019

100.000,00

125.553,00

75.552,92

50.000,00

75.553,00

75.552,92

151,11

100,00

OB009-19-0029

Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno

OB009-10-0075

Urejanje AP v občini Brežice

20.000,00

25.000,00

8.601,00

20.000,00

25.000,00

8.601,00

569.000,00

560.009,09

95.004,02

109.000,00

100.009,09

95.004,02

87,16

95,00

01.01.2009 - 31.12.2021

01.01.2019 - 31.12.2023

80.000,00

80.000,00

18.208,50

20.000,00

20.000,00

18.208,50

91,04

91,04

Urejanje cestnega prometa

13029003

43,01

34,40

OB009-13-0035

Projekt Sava- Krka Bike

01.01.2014 - 31.12.2024

202.000,00

200.999,94

1.000,06

2.000,00

999,94

1.000,06

50,00

100,01

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

01.01.2018 - 31.12.2024

250.000,00

240.229,15

38.195,56

50.000,00

40.229,15

38.195,56

76,39

94,94

OB009-18-0008

Parkirišče Kapele

01.01.2018 - 31.12.2018

30.000,00

31.780,00

30.635,96

30.000,00

31.780,00

30.635,96

102,12

96,40

OB009-19-0017

Parkirišče Jesenice na Dolenjskem pri pokopališču

01.01.2019 - 31.12.2020

7.000,00

7.000,00

6.963,94

7.000,00

7.000,00

6.963,94

99,48

99,48

600.000,00

585.000,00

237.699,38

300.000,00

285.000,00

237.699,38

79,23

83,40

600.000,00

585.000,00

237.699,38

300.000,00

285.000,00

237.699,38

79,23

83,40

9.530.083,98

9.498.549,84

564.931,93

818.000,00

786.465,86

564.931,93

69,06

71,83

Cestna razsvetljava

13029004
OB009-10-0206

Obnova JR po občini Brežice

01.01.2011 - 31.12.2021

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029006
OB009-10-0029

Pločnik Stara vas

01.01.2008 - 31.12.2020

360.000,00

360.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-10-0033

Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš - rondo Trnje-faza 3

01.01.2009 - 31.12.2021

500.000,00

501.395,45

11.391,69

10.000,00

11.395,45

11.391,69

113,92

99,97

OB009-10-0051

Pločnik Župelevec

01.01.2010 - 31.12.2023

260.000,00

259.067,29

29.702,03

40.000,00

39.067,29

29.702,03

74,26

76,03

OB009-11-0006

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

01.01.2011 - 31.12.2021

270.000,00

262.000,00

232.716,22

250.000,00

242.000,00

232.716,22

93,09

96,16
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OB009-15-0017

Pločnik Globoko ob R3-676

01.01.2015 - 31.12.2020

35.000,00

29.000,00

26.713,94

35.000,00

29.000,00

26.713,94

76,33

OB009-17-0012

Pločnik ob R2 420 Brežice-Rigonce

01.03.2017 - 31.12.2021

810.000,00

810.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-17-0032

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

01.01.2018 - 31.12.2023

900.000,00

900.000,00

14.925,20

100.000,00

100.000,00

14.925,20

14,93

14,93

OB009-17-0035

Pločnik in kolesarska steza ob R1-220Šentlenart-Sp.Pohanca

01.01.2018 - 31.12.2023

670.000,00

670.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-18-0022

Pločnik Podgračeno

01.01.2018 - 31.12.2023

420.000,00

400.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

-

OB009-18-0023

Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)

01.01.2018 - 31.12.2021

1.684.968,63

1.697.968,63

99.591,13

115.000,00

128.000,00

99.591,13

86,60

77,81

OB009-18-0024

Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova

01.01.2018 - 31.12.2022

2.932.115,35

2.938.118,47

149.891,72

170.000,00

176.003,12

149.891,72

88,17

85,16

OB009-18-0025

Pločnik Kapele

01.01.2018 - 31.12.2022

658.000,00

651.000,00

0,00

8.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-19-0030

Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh

01.01.2019 - 31.12.2023

30.000,00

20.000,00

0,00

30.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

3.000,00

0,00

2.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1306

Telekomunikacije in pošta

13069001

Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
OB009-11-0008

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

3.000,00

0,00

2.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

3.000,00

0,00

2.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

3.491.668,00

3.512.997,73

516.197,33

1.431.668,00

1.452.997,73

516.197,33

36,06

35,53

3.491.668,00

3.512.997,73

516.197,33

1.431.668,00

1.452.997,73

516.197,33

36,06

35,53

291.668,00

291.668,00

20.705,10

231.668,00

231.668,00

20.705,10

8,94

8,94
9,78

OB009-10-0093

Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice

01.01.2010 - 31.12.2021

211.668,00

211.668,00

20.705,10

211.668,00

211.668,00

20.705,10

9,78

OB009-11-0002

Nabava nadom. OS na področ. kom. odpadkov

01.01.2011 - 31.12.2022

80.000,00

80.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

3.200.000,00

3.221.329,73

495.492,23

1.200.000,00

1.221.329,73

495.492,23

41,29

40,57

Ravnanje z odpadno vodo

15029002
OB009-11-0003

Nabava nado. OS na področ. odpad. voda

01.01.2011 - 31.12.2021

200.000,00

238.000,00

80.521,04

50.000,00

88.000,00

80.521,04

161,04

91,50

OB009-13-0005

Sofinanciranje MKČN

01.09.2013 - 31.12.2021

400.000,00

400.000,00

27.126,82

50.000,00

50.000,00

27.126,82

54,25

54,25

OB009-15-0018

Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice

01.01.2015 - 31.12.2021

2.250.000,00

2.249.529,73

364.686,33

1.050.000,00

1.049.529,73

364.686,33

34,73

34,75

OB009-19-0015

Meteorna kanalizacija Brežice

01.01.2019 - 31.12.2021

350.000,00

333.800,00

23.158,04

50.000,00

33.800,00

23.158,04

46,32

68,51

10.040.726,96

10.001.207,97

1.205.490,76

1.774.511,09

1.734.992,10

1.205.490,76

67,93

69,48

9.683.626,96

9.644.107,97

1.161.705,65

1.628.811,09

1.589.292,10

1.161.705,65

71,32

73,10

7.099.815,87

7.100.213,64

508.105,47

825.000,00

825.397,77

508.105,47

61,59

61,56

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

16
1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo
OB009-10-0010

Vodovod Cerklje

01.01.2007 - 31.12.2021

240.000,00

240.000,00

2.020,07

20.000,00

20.000,00

2.020,07

10,10

10,10

OB009-10-0013

Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje

01.01.2009 - 31.12.2021

175.000,00

171.500,00

9.664,89

25.000,00

21.500,00

9.664,89

38,66

44,95

OB009-11-0007

Nabava nadom. OS na področju vodovoda

01.01.2011 - 31.12.2021

200.000,00

189.200,00

26.364,53

50.000,00

39.200,00

26.364,53

52,73

67,26

OB009-11-0057

Vodovod Križe

31.03.2012 - 31.12.2021

880.000,00

879.842,77

46.757,02

80.000,00

79.842,77

46.757,02

58,45

58,56

OB009-14-0003

Sek. Vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave

01.04.2014 - 31.12.2021

500.000,00

510.800,00

87.136,32

100.000,00

110.800,00

87.136,32

87,14

78,64

OB009-15-0048

Vodovod Pišece

01.01.2016 - 31.12.2020

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

OB009-15-0056

Vodovod Cirnik

01.01.2016 - 31.12.2018

40.000,00

30.740,00

27.714,50

40.000,00

30.740,00

27.714,50

69,29

90,16

OB009-17-0005

Vodovod Bizeljsko

01.03.2017 - 31.12.2021

180.000,00

180.000,00

0,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-18-0010

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2

01.01.2018 - 31.12.2022

3.424.815,87

3.423.256,48

81.975,13

150.000,00

148.440,61

81.975,13

54,65

55,22

OB009-18-0011

Obnova vodovoda Sromlje

01.01.2018 - 31.12.2021

170.000,00

181.874,39

74.765,49

70.000,00

81.874,39

74.765,49

106,81

91,32

OB009-18-0012

Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture

01.01.2018 - 31.12.2021

630.000,00

653.000,00

118.708,91

130.000,00

153.000,00

118.708,91

91,31

77,59

OB009-19-0016

Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

01.01.2019 - 31.12.2022

500.000,00

480.000,00

5.121,76

50.000,00

30.000,00

5.121,76

10,24

17,07

OB009-19-0018

Urejanje vrtine Močnik

01.01.2019 - 31.12.2020

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002

70.000,00

70.000,00

27.876,85

30.000,00

30.000,00

27.876,85

92,92

92,92

830.000,00

814.375,13

175.674,05

210.000,00

194.375,13

175.674,05

83,65

90,38

OB009-13-0006

GJS pokopališka in pogrebna dejavnost

01.01.2013 - 31.12.2022

40.000,00

40.000,00

671,00

10.000,00

10.000,00

671,00

6,71

6,71

OB009-17-0037

Izvedba infrastrukturne ureditve na pokopališču Brežice

01.01.2018 - 31.12.2021

710.000,00

694.375,13

156.398,84

180.000,00

164.375,13

156.398,84

86,89

95,15

OB009-18-0005

Sofinanciranje obnov mrliških vežic

01.01.2018 - 31.12.2022

80.000,00
60.000,00

60.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00

100,00

31.03.2012 - 31.12.2021

60.000,00

60.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00

100,00

Objekti za rekreacijo

16039003
OB009-11-0058

Ureditev otroških igrišč
Druge komunalne dejavnosti

16039005

80.000,00

18.604,21

20.000,00

20.000,00

18.604,21

93,02

93,02

1.693.811,09

1.669.519,20

467.926,13

583.811,09

559.519,20

467.926,13

80,15

83,63

OB009-10-0087

Subvencioniranje najemnine za infrast. GJS

01.01.2010 - 31.12.2021

820.000,00

820.000,00

218.587,48

220.000,00

220.000,00

218.587,48

99,36

99,36

OB009-11-0011

Obnova vaškega središča Čatež-1.faza

01.01.2011 - 31.12.2021

580.000,00

560.000,00

7.930,11

100.000,00

80.000,00

7.930,11

7,93

9,91

OB009-15-0045

Polnilnica za električna vozila

01.01.2015 - 31.12.2017

70.000,00

66.770,85

60.096,92

70.000,00

66.770,85

60.096,92

85,85

90,00

OB009-18-0021

Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic

01.01.2018 - 31.12.2018

223.811,09

222.748,35

181.311,62

193.811,09

192.748,35

181.311,62

93,55

94,07

357.100,00

357.100,00

43.785,11

30,05

30,05

1606

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

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

43.785,11

145.700,00

145.700,00

357.100,00

357.100,00

43.785,11

145.700,00

145.700,00

43.785,11

30,05

30,05

OB009-10-0001

Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč

01.01.2010 - 31.12.2021

107.100,00

107.100,00

16.056,70

35.700,00

35.700,00

16.056,70

44,98

44,98

OB009-12-0019

Komunalno opremljanje zemljišč

01.01.2013 - 31.12.2022

250.000,00

250.000,00

27.728,41

110.000,00

110.000,00

27.728,41

25,21

25,21

7.743,70

10.501,73

8.185,53

7.743,70

10.501,73

8.185,53

105,71

77,94

500,00

853,80

353,80

500,00

853,80

353,80

70,76

41,44

500,00

853,80

353,80

500,00

853,80

353,80

70,76

41,44

KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

5001
04
0403

Druge skupne administrativne službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB009-14-0015

Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Artiče

01.01.2014 - 31.12.2022

LOKALNA SAMOUPRAVA

06
0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
OB009-13-0008

16

4.000,00
01.01.2012 - 31.12.2021

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15

92,12

Nakup opreme KS Artiče

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

01.01.2014 - 31.12.2022

500,00

853,80

353,80

500,00

853,80

353,80

70,76

500,00

853,80

353,80

500,00

853,80

353,80

70,76

41,44

2.243,70

2.243,70

427,50

2.243,70

2.243,70

427,50

19,05

19,05

2.243,70

2.243,70

427,50

2.243,70

2.243,70

427,50

19,05

19,05

2.243,70

2.243,70

427,50

2.243,70

2.243,70

427,50

19,05

19,05

2.243,70

2.243,70

427,50

2.243,70

2.243,70

427,50

19,05

19,05

5.000,00

7.404,23

7.404,23

5.000,00

7.404,23

7.404,23

148,08

100,00

108

41,44

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB009-13-0029

Nakup opreme na pokop.in MV KS Artiče

06

KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO
LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin

5002

OB009-17-0008

Nakup opreme KS Bizeljsko

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

01.03.2017 - 31.12.2022

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002
OB009-17-0009

MV Orešje v KS Bizeljsko

01.03.2017 - 31.12.2021

KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

5003
13

Cestni promet in infrastruktura

1302

7.404,23

7.404,23

5.000,00

7.404,23

7.404,23

148,08

5.000,00

7.404,23

7.404,23

5.000,00

7.404,23

7.404,23

148,08

100,00
100,00

5.000,00

7.404,23

7.404,23

5.000,00

7.404,23

7.404,23

148,08

100,00

6.400,00
400,00

6.455,05
455,05

455,05
455,05

6.400,00
400,00

6.455,05
455,05

455,05
455,05

7,11
113,76

7,05
100,00

400,00

455,05

455,05

400,00

455,05

455,05

113,76

100,00

400,00

455,05

455,05

400,00

455,05

455,05

113,76

100,00

400,00

455,05

455,05

400,00

455,05

455,05

113,76

100,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

112.268,19
99.268,19

112.685,43
92.685,43

112.103,24
92.685,43

112.268,19
99.268,19

112.685,43
92.685,43

112.103,24
92.685,43

99,85
93,37

99,48
100,00

0,00

99.268,19

92.685,43

92.685,43

99.268,19

92.685,43

92.685,43

93,37

100,00

99.268,19

92.685,43

92.685,43

99.268,19

92.685,43

92.685,43

93,37

100,00

OB009-16-0002

Modernizacija cest v izvedbi KS Brežice

01.01.2016 - 31.12.2017

92.268,19

92.685,43

92.685,43

92.268,19

92.685,43

92.685,43

100,45

100,00

OB009-19-0024

Urejanje Toporišičevega trga

01.01.2019 - 31.12.2019

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

-

13.000,00

20.000,00

19.417,81

13.000,00

20.000,00

19.417,81

149,37

97,09

13.000,00

20.000,00

19.417,81

13.000,00

20.000,00

19.417,81

149,37

97,09

13.000,00

20.000,00

19.417,81

13.000,00

20.000,00

19.417,81

149,37

97,09

6.500,00

0,00

0,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029001

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

16
1603

Komunalna dejavnost

16039005

Druge komunalne dejavnosti
OB009-19-0023

Urejanje mesta Brežice

01.01.2019 - 31.12.2021

OB009-19-0025

Vrbina in mesto: urbana in umetniška oprema

01.01.2019 - 31.12.2019

KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI
LOKALNA SAMOUPRAVA

5004
06
0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin

-

6.500,00

20.000,00

19.417,81

6.500,00

20.000,00

19.417,81

298,74

97,09

61.100,00
46.000,00

50.976,42
46.000,00

1.300,00
0,00

61.100,00
46.000,00

50.976,42
46.000,00

1.300,00
0,00

2,13
0,00

2,55
0,00

46.000,00

46.000,00

0,00

46.000,00

46.000,00

0,00

0,00

0,00

46.000,00

46.000,00

0,00

46.000,00

46.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-13-0030

Nakup opreme v KS Cerklje

01.01.2014 - 31.12.2021

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-18-0014

Nakup in obnova poslovnega prostora v KS Cerklje ob Krki

01.01.2018 - 31.12.2021

45.000,00

45.000,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

15.100,00

4.976,42

1.300,00

15.100,00

4.976,42

1.300,00

8,61

26,12

15.100,00

4.976,42

1.300,00

15.100,00

4.976,42

1.300,00

8,61

26,12

15.100,00

4.976,42

1.300,00

15.100,00

4.976,42

1.300,00

8,61

26,12

15.100,00

4.976,42

1.300,00

15.100,00

4.976,42

1.300,00

8,61

26,12

1.500,00

2.285,00

2.157,87

1.500,00

2.285,00

2.157,87

143,86

94,44

1.500,00

2.285,00

2.157,87

1.500,00

2.285,00

2.157,87

143,86

94,44

1.500,00

2.285,00

2.157,87

1.500,00

2.285,00

2.157,87

143,86

94,44

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

16
1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB009-15-0058

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

01.01.2016 - 31.12.2021

KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

5005
16
1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB009-18-0015

Vzdrž.pokopališča in MV Čatež

01.01.2018 - 31.12.2021

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA
LOKALNA SAMOUPRAVA

5006
06

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602

Delovanje ožjih delov občin

06029001
OB009-14-0007

Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB009-14-0008

Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Dobova

01.01.2014 - 31.12.2021

01.01.2014 - 31.12.2021

KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

5007
04

Druge skupne administrativne službe

0403

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003
OB009-13-0012

Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko KS Globoko

01.01.2017 - 31.12.2021

LOKALNA SAMOUPRAVA

06
0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
OB009-15-0014

Nakup opreme za poslovne prostore KS Globoko

04

KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

5008

OB009-13-0002

06

01.01.2014 - 31.12.2022

5.000,00

Obnova večnamenskega doma Jes./Dol.

LOKALNA SAMOUPRAVA

01.01.2015 - 31.12.2021

01.09.2013 - 31.12.2017

1.500,00

2.285,00

2.157,87

1.500,00

2.285,00

2.157,87

143,86

1.500,00

2.285,00

2.157,87

1.500,00

2.285,00

2.157,87

143,86

94,44

10.300,00
4.300,00

13.874,82
2.506,82

5.368,00
0,00

10.300,00
4.300,00

13.874,82
2.506,82

5.368,00
0,00

52,12
0,00

38,69
0,00

94,44

4.300,00

2.506,82

0,00

4.300,00

2.506,82

0,00

0,00

0,00

4.300,00

2.506,82

0,00

4.300,00

2.506,82

0,00

0,00

0,00

4.300,00

2.506,82

0,00

4.300,00

2.506,82

0,00

0,00

0,00

6.000,00

11.368,00

5.368,00

6.000,00

11.368,00

5.368,00

89,47

47,22

6.000,00

11.368,00

5.368,00

6.000,00

11.368,00

5.368,00

89,47

47,22

6.000,00

11.368,00

5.368,00

6.000,00

11.368,00

5.368,00

89,47

47,22

6.000,00

11.368,00

5.368,00

6.000,00

11.368,00

5.368,00

89,47

47,22

4.000,00

2.957,09

499,99

4.000,00

2.957,09

499,99

12,50

16,91

3.000,00

1.957,09

499,99

3.000,00

1.957,09

499,99

16,67

25,55

3.000,00

1.957,09

499,99

3.000,00

1.957,09

499,99

16,67

25,55

3.000,00

1.957,09

499,99

3.000,00

1.957,09

499,99

16,67

25,55

3.000,00

1.957,09

499,99

3.000,00

1.957,09

499,99

16,67

25,55

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

7.109,62

4.744,42

3.500,00

7.109,62

4.744,42

135,55

66,73

2.000,00

3.759,62

2.894,42

2.000,00

3.759,62

2.894,42

144,72

76,99

2.000,00

3.759,62

2.894,42

2.000,00

3.759,62

2.894,42

144,72

76,99

2.000,00

3.759,62

2.894,42

2.000,00

3.759,62

2.894,42

144,72

76,99

2.000,00

3.759,62

2.894,42

2.000,00

3.759,62

2.894,42

144,72

76,99

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

109

0,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
OB009-15-0016

Nakup opreme za prostore KS Jesenice/Dol.

01.01.2015 - 31.12.2021

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

500,00

2.350,00

1.850,00

500,00

2.350,00

1.850,00

370,00

78,72

1603

Komunalna dejavnost

500,00

2.350,00

1.850,00

500,00

2.350,00

1.850,00

370,00

78,72

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002
OB009-18-0018

Vzdrževanje pokop.in MV Jesenice/Dol.

04

KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

5009

OB009-17-0014

Nabava opreme za poslovne prostore KS Kapele

01.01.2018 - 31.12.2021

01.03.2017 - 31.12.2021

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

16
1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB009-14-0002

Mrliška vežica Kapele

31.03.2014 - 31.12.2021

KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE
LOKALNA SAMOUPRAVA

5010
06

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602

Delovanje ožjih delov občin

06029001
OB009-17-0015

Nakup opreme v KS Križe

04

KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

5011

OB009-13-0013

Vzdrževanje poslov.prostor.v KS Krška vas

01.03.2017 - 31.12.2021

2.350,00

1.850,00

500,00

2.350,00

1.850,00

370,00

78,72

2.350,00

1.850,00

500,00

2.350,00

1.850,00

370,00

78,72

1.500,00

1.001,57

0,00

1.500,00

1.001,57

0,00

0,00

0,00

500,00

1,57

0,00

500,00

1,57

0,00

0,00

0,00

500,00

1,57

0,00

500,00

1,57

0,00

0,00

0,00

500,00

1,57

0,00

500,00

1,57

0,00

0,00

0,00

500,00

1,57

0,00

500,00

1,57

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

500,00
500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500,00
500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

-

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

-

6.659,85

2.392,19

2.192,19

6.659,85

2.392,19

2.192,19

32,92

91,64

-

200,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

LOKALNA SAMOUPRAVA

400,00

2.192,19

2.192,19

400,00

2.192,19

2.192,19

548,05

100,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

400,00

2.192,19

2.192,19

400,00

2.192,19

2.192,19

548,05

100,00

06029001

Delovanje ožjih delov občin

400,00

2.192,19

2.192,19

400,00

2.192,19

2.192,19

548,05

100,00

400,00

2.192,19

2.192,19

400,00

2.192,19

2.192,19

548,05

100,00

6.059,85

0,00

0,00

6.059,85

0,00

0,00

0,00

-

6.059,85

0,00

0,00

6.059,85

0,00

0,00

0,00

-

6.059,85

0,00

0,00

6.059,85

0,00

0,00

0,00

-

6.059,85

0,00

0,00

6.059,85

0,00

0,00

0,00

-

06

OB009-17-0016

Nakup opreme v KS Krška vas

01.01.2014 - 31.12.2021

500,00
500,00

01.03.2017 - 30.03.2021

GOSPODARSTVO

14
1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB009-17-0017

Obnova spomenika v KS Krška vas

01.03.2017 - 31.12.2021

KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

5012
04

Druge skupne administrativne službe

0403

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003
OB009-15-0021

Nabava opreme v KS Mrzlava vas

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB009-13-0031

Modernizacija JP v izvedbi KS Mrzlava vas

01.01.2015 - 31.12.2021

01.01.2014 - 31.12.2021

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18
1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001

Nepremična kulturna dediščina
OB009-19-0026

Obnova spominskega obeležja v KS Mrzlava vas

01.01.2019 - 31.12.2019

13.409,73

9.959,53

4.010,09

13.409,73

9.959,53

4.010,09

29,90

40,26

3.000,00

4.815,71

4.010,09

3.000,00

4.815,71

4.010,09

133,67

83,27

3.000,00

4.815,71

4.010,09

3.000,00

4.815,71

4.010,09

133,67

83,27

3.000,00

4.815,71

4.010,09

3.000,00

4.815,71

4.010,09

133,67

83,27

3.000,00

4.815,71

4.010,09

3.000,00

4.815,71

4.010,09

133,67

83,27

5.409,73

143,82

0,00

5.409,73

143,82

0,00

0,00

0,00

5.409,73

143,82

0,00

5.409,73

143,82

0,00

0,00

0,00

5.409,73

143,82

0,00

5.409,73

143,82

0,00

0,00

0,00

5.409,73

143,82

0,00

5.409,73

143,82

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

06

KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE
LOKALNA SAMOUPRAVA

500,00
500,00

879,80
879,80

879,80
879,80

500,00
500,00

879,80
879,80

879,80
879,80

175,96
175,96

100,00
100,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

500,00

879,80

879,80

500,00

879,80

879,80

175,96

100,00

06029001

Delovanje ožjih delov občin

500,00

879,80

879,80

500,00

879,80

879,80

175,96

100,00

500,00

879,80

879,80

500,00

879,80

879,80

175,96

100,00

45.431,00
431,00

5.590,22
0,00

0,00
0,00

45.431,00
431,00

5.590,22
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

431,00

0,00

0,00

431,00

0,00

0,00

0,00

-

431,00

0,00

0,00

431,00

0,00

0,00

0,00

-

431,00

0,00

0,00

431,00

0,00

0,00

0,00

-

28.000,00

0,00

0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

-

28.000,00

0,00

0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

-

28.000,00

0,00

0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

-

28.000,00

0,00

0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

-

17.000,00

5.590,22

0,00

17.000,00

5.590,22

0,00

0,00

0,00

17.000,00

5.590,22

0,00

17.000,00

5.590,22

0,00

0,00

0,00

5013

OB009-14-0009

Nabava opreme za KS Pečice

06

KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE
LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin

5014

OB009-13-0016

Nakup opreme v poslov.prostorih KS Pišece

01.01.2014 - 31.12.2021

01.01.2014 - 31.12.2021

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13
1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB009-16-0003

Modernizacija cest v izvedbi KS Pišece

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

01.01.2016 - 31.12.2021

110

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002
OB009-13-0017

01.01.2014 - 31.12.2021

17.000,00

5.590,22

0,00

17.000,00

5.590,22

0,00

0,00

17.000,00

5.590,22

0,00

17.000,00

5.590,22

0,00

0,00

0,00
0,00

900,00

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00

04

KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0403

Druge skupne administrativne službe

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

5015

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

LOKALNA SAMOUPRAVA

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

06029001

Delovanje ožjih delov občin

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

1.100,00
800,00

439,13
439,13

439,13
439,13

1.100,00
800,00

439,13
439,13

439,13
439,13

39,92
54,89

100,00
100,00

800,00

439,13

439,13

800,00

439,13

439,13

54,89

100,00

800,00

439,13

439,13

800,00

439,13

439,13

54,89

100,00

OB009-13-0018

06

OB009-13-0019

Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Skopice

Nakup opreme za KS Skopice

06

KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE
LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin

5016

OB009-14-0010

Nakup opreme v KS Sromlje

01.01.2014 - 31.12.2021

01.01.2014 - 31.12.2021

800,00

439,13

439,13

800,00

439,13

439,13

54,89

100,00

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

-

1603

Komunalna dejavnost

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

-

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

-

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

-

8.565,75

4.910,00

0,00

8.565,75

4.910,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

OB009-18-0016

Vzdrž.pokopališča in MV Sromlje

04

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

5017

01.01.2014 - 31.12.2021

0,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

16

01.01.2018 - 31.12.2021

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003
OB009-13-0020

Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Šentlenart

01.01.2014 - 31.12.2021

LOKALNA SAMOUPRAVA

06
0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
OB009-17-0019

Nakup zemljišča za prireditve krajanov

01.03.2017 - 31.12.2021

OB009-19-0006

Nakup opreme v KS Šentlenart

01.04.2019 - 31.12.2021

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB009-17-0020

Modernizacija JP v izvedbi KS Šentlenart

01.03.2017 - 31.03.2021

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

5018
04
0403

Druge skupne administrativne službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB009-18-0019

Vzdrževanje PD Velika Dolina

01.01.2018 - 31.12.2021

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

4.410,00

4.410,00

0,00

4.410,00

4.410,00

0,00

0,00

0,00

4.410,00

4.410,00

0,00

4.410,00

4.410,00

0,00

0,00

0,00

4.410,00

4.410,00

0,00

4.410,00

4.410,00

0,00

0,00

0,00

3.910,00

3.910,00

0,00

3.910,00

3.910,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

3.655,75

0,00

0,00

3.655,75

0,00

0,00

0,00

-

3.655,75

0,00

0,00

3.655,75

0,00

0,00

0,00

-

3.655,75

0,00

0,00

3.655,75

0,00

0,00

0,00

-

3.655,75

0,00

0,00

3.655,75

0,00

0,00

0,00

-

21.200,00

13.473,40

0,00

21.200,00

13.473,40

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

LOKALNA SAMOUPRAVA

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

06029001

Delovanje ožjih delov občin

06

OB009-14-0006

Nakup opreme KS Velika Dolina

01.01.2014 - 31.12.2021

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13

Cestni promet in infrastruktura

1302

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029001
OB009-13-0021

Modernizacija cest v izvedbi KS Velika Dolina

01.01.2014 - 31.12.2021

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

16
1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB009-15-0059

Vzdržev.pokopal.in MV Velika Dolina

01.01.2016 - 31.12.2021

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

5019
04
0403

Druge skupne administrativne službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB009-13-0032

Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence

01.01.2014 - 31.12.2021

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13

Cestni promet in infrastruktura

1302

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029001
OB009-16-0004

Modernizacija cest v izvedbi KS Velike Malence

01.01.2016 - 31.12.2021

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029002
OB009-15-0023

5020

Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece

Izgr.ploč.Tomič-Horvatič KS Velike Malence

KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

01.01.2015 - 31.12.2021

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

16.100,00

8.373,40

0,00

16.100,00

8.373,40

0,00

0,00

0,00

0,00

16.100,00

8.373,40

0,00

16.100,00

8.373,40

0,00

0,00

0,00

16.100,00

8.373,40

0,00

16.100,00

8.373,40

0,00

0,00

0,00

16.100,00

8.373,40

0,00

16.100,00

8.373,40

0,00

0,00

0,00

4.300,00

4.300,00

0,00

4.300,00

4.300,00

0,00

0,00

0,00

4.300,00

4.300,00

0,00

4.300,00

4.300,00

0,00

0,00

0,00

4.300,00

4.300,00

0,00

4.300,00

4.300,00

0,00

0,00

0,00

4.300,00

4.300,00

0,00

4.300,00

4.300,00

0,00

0,00

0,00

8.311,53

7.308,40

6.291,48

8.311,53

7.308,40

6.291,48

75,70

86,09

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

8.211,53

7.208,40

6.291,48

8.211,53

7.208,40

6.291,48

76,62

87,28

8.211,53

7.208,40

6.291,48

8.211,53

7.208,40

6.291,48

76,62

87,28

7.711,53

6.708,40

6.291,48

7.711,53

6.708,40

6.291,48

81,59

93,79

7.711,53

6.708,40

6.291,48

7.711,53

6.708,40

6.291,48

81,59

93,79

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

23.215,06

23.215,06

0,00

23.215,06

23.215,06

0,00

0,00

0,00
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0,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
OB009-15-0028

Nabava opreme v KS Zakot-Bukošek-Trnje

01.01.2015 - 31.12.2021

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13
1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB009-13-0023

Moderniz.JP v izvedbi KS Zakot-Bukošek-Trnje

01.01.2014 - 31.12.2021

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

16

Komunalna dejavnost

1603

Objekti za rekreacijo

16039003
OB009-14-0011

Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-Bukošek-Trnje

01.01.2014 - 31.12.2021

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

16.215,06

16.215,06

0,00

16.215,06

16.215,06

0,00

0,00

0,00

16.215,06

16.215,06

0,00

16.215,06

16.215,06

0,00

0,00

0,00

16.215,06

16.215,06

0,00

16.215,06

16.215,06

0,00

0,00

0,00

16.215,06

16.215,06

0,00

16.215,06

16.215,06

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

68.298.099,36

68.372.324,49

8.373.613,86

11.368.272,90

11.442.498,03 8.373.613,86

73,66

73,18
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0,00

OBRAZLOŽITEV TABELE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
Obrazložitev k zaključnem računu III. dela proračuna za leto 2019
V okviru zaključnega računa proračuna za leto 2019 so predstavljeni tudi podatki za III. del proračuna - načrt
razvojnih programov-realizacija 2019 (v nadaljevanju: NRP).
NRP je v sprejetem proračunu Občine Brežice za leto 2019 zajemal obdobje 2019-2022. V NRP so bili planirani
odhodki proračuna za tiste razvojne projekte oz. programe, ki se financirajo iz občinskega proračuna in so se
nadaljevali iz predhodnega obdobja ali začeli izvajati v letu 2019. Poleg odhodkov za leto 2019 zajema NRP
tudi predvidene odhodke za naslednja tri leta (2020, 2021, 2022).
V NRP-realizacija 2019 so prikazani odhodki za projekte oz. programe, za katere je odgovoren posamični
proračunski uporabnik (PU), po glavnih programih, podprogramih in projektih.
V tabelarnem delu so prikazani podatki v naslednjih kolonah:
- v koloni 1 do 4 so navedeni posamični projekti (številke in nazivi projektov) po posameznih proračunskih
uporabnikih ter po programski klasifikaciji (ki je predpisana s pravilnikom);
- v koloni 5 je prikazan načrtovani začetek in konec projekta;
- v koloni 6 je navedena »sprejeta vrednost« za obdobje 2019 – 2022, ki izkazuje planirane vrednosti iz
sprejetega proračuna za leto 2019 in sicer iz dinamike financiranja projektov vključenih v NRP 2019-2022.
- v koloni 7 je navedena »veljavna vrednost« za obdobje 2019 – 2022, ki izkazuje planirane vrednosti iz
veljavnega proračuna za leto 2019 in dinamike financiranja projektov vključenih v NRP 2019-2022 za obdobje
2020-2022.
- v koloni 8 je navedena »realizirana vrednost« za obdobje 2019 – 2022, ki izkazuje realizirane vrednosti iz
zaključnega računa za leto 2019 in dinamike financiranja projektov vključenih v NRP 2019-2022 za obdobje
2020-2022.
- v koloni 9,10,11 so izkazani sprejeti ,veljavni in realizirani proračun za leto 2019;
- v kolonah 12 in 13 so izkazani indeksi za leto 2019.
V tabeli je nekaj indeksov nad 100% vrednostjo. Razlog je, da v realiziranih projektih niso zajeti zgolj
investicijski stroški, temveč tudi tekoči stroški, ki sodijo k projektu.
Vsebinsko obrazložitev posameznih projektov so skrbniki projektov obrazložili v drugem delu pod točko 3.3.
Obrazložitev Načrta razvojnih programov.
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FK

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR2019

1

2

3

4

5

01

0180

JAVNA UPRAVA
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih
organov
Dejavnosti s področja finančnih in
fiskalnih zadev
Splošne kadrovske zadeve
Druge splošne zadeve in storitve
Druge dejavnosti javne uprave
Servisiranje javnega dolga države
Splošni transferi med javnofinančnimi
institucijami na različnih ravneh države

02

OBRAMBA

Indeks
5:3
6

Indeks
5:4
7

6.357.342,92

6.200.296,07

5.262.128,28

82,77

84,87

2.165.681,00

2.185.831,00

2.002.643,01

92,47

91,62

25.648,76
5.000,00
1.971.586,27
494.000,00
1.492.225,00

33.578,76
5.000,00
2.080.982,16
201.481,66
1.484.295,00

32.864,62
3.000,00
1.636.127,40
39.192,44
1.423.620,27

128,13
60,00
82,99
7,93
95,40

97,87
60,00
78,62
19,45
95,91

203.201,89

209.127,49

124.680,54

61,36

59,62

34.683,00

34.683,00

27.984,39

80,69

80,69

34.683,00

34.683,00

27.984,39

80,69

80,69

371.600,00

371.600,00

369.083,02

99,32

99,32

4.000,00
367.600,00

4.000,00
367.600,00

3.996,63
365.086,39

99,92
99,32

99,92
99,32

8.723.977,22

8.744.556,83

7.463.034,08

85,55

85,34

569.198,00

530.995,00

427.749,61

75,15

80,56

90.000,00
211.990,00
40.000,00
5.000,00
5.930.288,02
7.600,00
2.000,00
458.653,23

85.190,14
216.062,90
40.000,00
3.000,00
6.058.724,50
7.600,00
1.000,00
434.262,31

82.374,43
175.673,75
39.995,25
0,00
5.435.907,95
7.599,84
0,00
334.755,20

91,53
82,87
99,99
0,00
91,66
100,00
0,00
72,99

96,69
81,31
99,99
0,00
89,72
100,00
0,00
77,09

0490

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Dejavnosti s področja splošnih
gospodarskih in trgovinskih zadev
Dejavnosti s področja splošnih zadev,
povezanih z delom in zaposlovanjem
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Pridobivanje in distribucija druge energije
Cestni promet
Zračni promet
Komunikacije
Turizem
Druge dejavnosti s področja
gospodarskih zadev

1.409.247,97

1.367.721,98

958.978,05

68,05

70,11

05

VARSTVO OKOLJA

1.441.668,00

1.463.468,00

516.197,33

35,81

35,27

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki
0520 Ravnanje z odpadno vodo
STANOVANJSKA DEJAVNOST IN
06
PROSTORSKI RAZVOJ

241.668,00
1.200.000,00

241.668,00
1.221.800,00

20.705,10
495.492,23

8,57
41,29

8,57
40,55

2.026.800,00

2.064.110,00

1.575.092,09

77,71

76,31

0610 Stanovanjska dejavnost
Dejavnosti na področju prostorskega
0620 načrtovanja in razvoja
0630 Oskrba z vodo
0640 Cestna razsvetljava

235.000,00

238.370,00

233.678,39

99,44

98,03

210.000,00
911.800,00
670.000,00

210.000,00
885.740,00
730.000,00

130.496,25
538.101,75
672.815,70

62,14
59,02
100,42

62,14
60,75
92,17

07

738.500,00

739.247,06

695.043,55

94,12

94,02

595.000,00
100.000,00

595.000,00
100.000,00

563.461,93
100.000,00

94,70
100,00

94,70
100,00

43.500,00

44.247,06

31.581,62

72,60

71,38

2.650.129,00

2.765.981,20

2.567.182,53

96,87

92,81

0111
0112
0131
0133
0160
0171

0220 Civilna zaščita
03

JAVNI RED IN VARNOST

0310 Policija
0320 Protipožarna varnost
04
0411
0412
0421
0422
0436
0451
0454
0460
0473

ZDRAVSTVO

0721 Splošne zdravstvene storitve
0731 Storitve splošnih bolnišnic
Storitve splošnega zdravstvenega
0740 varstva
08

REKREACIJA, KULTURA IN
DEJAVNOSTI NEPROFITNIH

114

ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ
IN DRUGIH INSTITUCIJ
Dejavnosti na področju športa in
0810 rekreacije
0820 Kulturne dejavnosti
Dejavnosti radia in televizije ter
0830 založništva
Dejavnosti neprofitnih organizacij,
0840 društev, združenj in drugih institucij

1.201.160,00
1.085.269,00

1.349.663,46
1.030.614,80

1.287.428,04
945.834,14

107,18
87,15

95,39
91,77

68.000,00

68.000,00

62.968,99

92,60

92,60

295.700,00

317.702,94

270.951,36

91,63

85,28

6.629.496,56

6.597.058,54

5.748.514,67

86,71

87,14

0911 Predšolska vzgoja
0912 Osnovnošolsko izobraževanje
0941 Visokošolsko izobraževanje
Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti
0950 po stopnjah
0960 Podporne storitve pri izobraževanju

3.943.296,56
1.742.500,00
50.000,00

3.979.670,28
1.683.688,26
50.000,00

3.710.791,42
1.241.831,49
44.222,21

94,10
71,27
88,44

93,24
73,76
88,44

56.500,00
837.200,00

46.500,00
837.200,00

22.731,31
728.938,24

40,23
87,07

48,88
87,07

10

1.312.550,00

1.323.359,86

1.273.433,10

97,02

96,23

255.000,00
53.750,00

259.870,73
53.750,00

259.870,73
52.212,50

101,91
97,14

100,00
97,14

943.800,00

949.739,13

918.449,87

97,31

96,71

60.000,00

60.000,00

42.900,00

71,50

71,50

30.286.746,70 30.304.360,56 25.497.693,04

84,19

84,14

09

IZOBRAŽEVANJE

SOCIALNA VARNOST

1012 Varstvo invalidnih oseb
1040 Varstvo otrok in družine
Zagotavljanje socialne varnosti socialno
ogroženih in socialno izključenih kategorij
1070 prebivalstva
Druge dejavnosti na področju socialne
1090 varnosti
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7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 26.969.608 €............................................................................................................23
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703 Davki na premoženje 1.454.392 € ........................................................................................................................25
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706 Drugi davki 0 € .....................................................................................................................................................25
71 NEDAVČNI PRIHODKI 5.309.093 € ........................................................................................................................25
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.933.599 €...............................................................................26
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714 Drugi nedavčni prihodki 3.191.098 € ...................................................................................................................27
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.877.453 € ....................................................................................................................28
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55 ODPLAČILA DOLGA 1.352.152 € ...........................................................................................................................43
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00493 Informatizacija delovanja občinskega sveta 24.927 €.................................................................................135
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 33.472 € ................................................................................135
00003 Volitve 33.472 € .........................................................................................................................................136

2000 NADZORNI ODBOR

12.289 € ................................................................................................................... 136

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12.289 € ...................................................................................136
0203 Fiskalni nadzor 12.289 € .......................................................................................................................................136
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 12.289 € ....................................................................................................136
00004 Stroški delovanja nadzornega odbora 12.289 € ..........................................................................................137

3000 ŽUPAN

42.900 € ........................................................................................................................................ 137

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 42.900 €....................................................................................137
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 42.900 €.....................................................137
23029001 Rezerva občine 40.000 € ...........................................................................................................................137
00030 Stalna proračunska rezerva 40.000 € ..........................................................................................................138
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 2.900 € ................................................................................138
00031 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih 2.900 € ..................................................................................138
2303 Splošna proračunska rezervacija 0 € .....................................................................................................................139
23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 € .........................................................................................................139
00032 Splošna proračunska rezervacija 0 € ..........................................................................................................139

4100 KABINET ŽUPANA

775.587 € ................................................................................................................... 139

01 POLITIČNI SISTEM 24.694 €......................................................................................................................................139
0101 Politični sistem 24.694 € .......................................................................................................................................139
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 24.694 € ...............................................................................................140
00005 Reprezentanca 24.694 €..............................................................................................................................140
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 49.552 € ..........................................140
0401 Kadrovska uprava 3.000 € .....................................................................................................................................140
04019001 Vodenje kadrovskih zadev 3.000 € ...........................................................................................................141
00006 Nagrade in priznanja 3.000 € ......................................................................................................................141
0403 Druge skupne administrativne službe 46.552 € .....................................................................................................141
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.720 € .............................................................................................141
00007 Snemanje sej obč.sveta in ostalih dogodkov v občini 5.720 € ....................................................................142
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 40.832 €................................................................................................142
00008 Praznovanja 22.587 € .................................................................................................................................143
00009 Pokroviteljstva 17.951 € .............................................................................................................................143
00010 Zlate poroke in ostali jubileji 295 € ............................................................................................................143
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 198.705 € ......................................................................................................................143
0603 Dejavnost občinske uprave 198.705 € ...................................................................................................................143
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 198.705 € ..........144
00040 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev 198.705 € ...................................................................................144
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 393.071 € .............................................................................144
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 393.071 €......................................................................................144
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 27.984 € ...............................................................145
00011 Usposabljanje pripadnikov CZ 2.302 € ......................................................................................................146
00012 Vaje civilne zaščite 518 € ...........................................................................................................................146
00013 Nabava sredstev in opreme 15.901 € ..........................................................................................................147
00014 Vzdrževanje opreme CZ 152 € ...................................................................................................................147
00015 Najemnina za Občinski štab za CZ 0 € .......................................................................................................147
00016 Zavarovanje pripadnikov CZ 163 € ............................................................................................................148
00017 Sofinanciranje društev 3.500 € ...................................................................................................................148
00018 Prevozi pitne vode 450 € ............................................................................................................................148
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00530 Vadbišče sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska vas 4.999 € ..............................................................149
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 365.086 € ...................................................................149
00019 Požarna taksa 61.861 € ...............................................................................................................................150
00020 Občinska gasilska zveza 202.540 € ............................................................................................................151
00022 Sredstva za zdrav.preglede,vpoklice in izobraževanje za gasilce 20.060 € ................................................151
00456 Vzdrževanje objektov namenjenih za opravljanje gasilske službe 12.625 € ...............................................152
00515 Sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil 50.000 €................................................................................152
00525 Gasilska avto lestev-sred.za vzdrževanje 18.000 € .....................................................................................152
14 GOSPODARSTVO 23.141 € ........................................................................................................................................152
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 23.141 €..................................................................................153
14039001 Promocija občine 18.963 €........................................................................................................................153
00024 Promocija 18.963 €.....................................................................................................................................153
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 4.178 € ...................................................................................153
00025 Poletne prireditve izven mesta Brežice 4.178 € ..........................................................................................154
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 86.423 € ..............................................................................154
1803 Programi v kulturi 62.969 € ..................................................................................................................................154
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 62.969 € .................................................................................................155
00026 Obveščanje javnosti 62.969 € .....................................................................................................................155
1804 Podpora posebnim skupinam 23.454 € ..................................................................................................................155
18049001 Programi veteranskih organizacij 12.454 € ...............................................................................................155
00027 Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij 12.454 €.............................................156
18049004 Programi drugih posebnih skupin 11.000 €...............................................................................................156
00028 Etno festivali 6.000 €..................................................................................................................................156
00029 Državna in evropska motoristična tekmovanja 5.000 € ..............................................................................156

4200 ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

1.857.973 € .................................................................. 157

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 27.160 € ..........................................157
0403 Druge skupne administrativne službe 27.160 € .....................................................................................................157
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 27.160 € ............................................................157
00033 Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkov 27.160 € .........................................................157
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.739.034 € ...................................................................................................................157
0603 Dejavnost občinske uprave 1.739.034 € ................................................................................................................158
06039001 Administracija občinske uprave 1.739.034 € ............................................................................................158
00034 Plače in dodatki 1.269.579 € ......................................................................................................................158
00035 Drugi osebni prejemki 140.724 € ...............................................................................................................158
00036 Prispevki delodajalca 226.733 € .................................................................................................................158
00037 Izdatki za blago in storitev 100.090 € .........................................................................................................159
00516 Promocija zdravja na delovnem mestu 1.908 € ..........................................................................................159
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 91.779 € .............................159
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 91.779 € ...........159
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 15.647 € .......................................................................................................160
00290 Cenitve,meritve,odškodnine 15.647 € ........................................................................................................161
16069002 Nakup zemljišč 76.131 €...........................................................................................................................161
00292 Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in odškodnine 76.131 € ........................................................162

4300 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

9.418.201 € ...
................ 162

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 13.147 € ..........................................162
0403 Druge skupne administrativne službe 13.147 € .....................................................................................................162
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 13.147 €................................................................................................163
00041 Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih,dogodkih in praznikih 13.147 € ...........................................163
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 82.374 € ..............................................................................................................163
1003 Aktivna politika zaposlovanja 82.374 € ................................................................................................................163
10039001 Povečanje zaposljivosti 82.374 € ..............................................................................................................164
00043 Javna dela 82.374 € ....................................................................................................................................164
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 175.674 €.........................................................................................165
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 137.597 € ...............................................................................................165
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 16.022 € .................................................................................165
00141 Kmetijska in gozdna zemljišča 286 € .........................................................................................................166
00142 Dežurne zidanice 0 € ..................................................................................................................................166
00144 Promocija kmetijstva in pridelovalcev 11.737 € .........................................................................................166
00477 Melioracije(osuševanje,namakanje in agromelioracije) 0 € ........................................................................166
00497 Vzdrževanje objektov lovskih družin 4.000 € ............................................................................................166
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 121.574 € .............................................................................167
00145 Ekološko kmetijstvo 3.000 € ......................................................................................................................167
00146 Delovanje društev-tehnična podpora 14.992 € ...........................................................................................167
00148 Razvojni programi kmetij 95.044 € ............................................................................................................168
00149 Regionalni razvoj podeželja-"Pametne vasi za jutri" 8.538 € .....................................................................169
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 38.077 €..................................................................................................................170
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 38.077 € ..........................................................................................170
00150 Pomoč za zapuščene živali 33.077 € ..........................................................................................................170
00151 Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali 5.000 € .............................................................................171
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.600 € ..........................................................171
1304 Letalski promet in infrastruktura 7.600 € ..............................................................................................................171
13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb 7.600 € ................................................................171
00044 Letalski center Cerklje 7.600 € ...................................................................................................................172
14 GOSPODARSTVO 716.877 € ......................................................................................................................................172
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 335.642 € .................................................................................172
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 335.642 € ...............................................................................172
00215 RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan.dejavnosti 49.268 € .................................................173
00216 Podjetniški projekti 0 € ...............................................................................................................................173
00217 Sred.za vzpodb.podjetništva 139.131 € ......................................................................................................173
00218 Garancijska shema Posavja 10.000 €..........................................................................................................175
00219 Plače-podjetništvo 51.800 € .......................................................................................................................175
00223 Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo 14.000 € ..................................................................176
00224 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme -podjetništvo 400 € .............................................................176
00227 Obrtno-kmetijski sejem 0 € ........................................................................................................................176
00406 Razvojni projekti 30.765 € .........................................................................................................................176
00535 Nadomeščanje komunalnega prispevka za malo gospodarstvo 40.278 €....................................................177
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 381.235 €................................................................................177
14039001 Promocija občine 73.145 €........................................................................................................................177
00229 Promocija-turizem 67.120 € .......................................................................................................................178
00481 Promocijsko turistični dogodki 6.025 € ......................................................................................................178
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 308.090 € ...............................................................................178
00230 Plače- turizem 74.980 € ..............................................................................................................................179
00234 Materialni stroški- turizem 31.000 €...........................................................................................................179
00235 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme- turizem 12.600 € ...............................................................179
00237 Izvajanje strategije na področju turizma 19.745 € ......................................................................................179
00238 Projekti turistič.infrastrukture LTO 103.374 € ...........................................................................................179
00239 Programi turistič.društev in OTZ 21.932 € .................................................................................................180
00240 Oblikovanje turističnih paketov 24.908 € ...................................................................................................180
00488 Turistična promocija vinorodnih okolišev 11.717 € ...................................................................................180
00529 Inovativni turistični projekti turističnih društev 7.835 € .............................................................................181
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 395.384 € .....................................................................................................................181
1703 Bolnišnično varstvo 100.000 € ..............................................................................................................................181
17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice 100.000 € ...........................................................................................181
00537 Sofinanciranje nakupa opreme(CT) v Splošni bolnišnici Brežice 100.000 €..............................................182
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 31.582 € ..........................................................................................182
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 31.582 € ............................................182
00046 Preventivna vzgoja in promocija zdravja 18.205 € .....................................................................................183
00047 Deratizacija 4.376 € ....................................................................................................................................184
00420 Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja 9.000 € .....................................................................................184
1707 Drugi programi na področju zdravstva 263.803 € .................................................................................................185
17079001 Nujno zdravstveno varstvo 234.315 € .......................................................................................................185
00048 Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl.ZZZ 234.315 € ................................................................................185
17079002 Mrliško ogledna služba 29.488 € ..............................................................................................................186
00049 Mrliško pregledna služba 23.317 € .............................................................................................................186
00050 Pogrebni stroški 6.170 € .............................................................................................................................186
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.627.377 € .........................................................................187
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 178.804 € ..............................................................................................................187
18029001 Nepremična kulturna dediščina 47.744 € ..................................................................................................187
00051 Urejanje spomenikov in obeležij 15.538 € .................................................................................................188
00053 Drugi programi s področja kulture 20.308 € ...............................................................................................189
00445 Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena 11.899 € ......................................................................190
18029002 Premična kulturna dediščina 131.060 € ....................................................................................................190
00055 Programska sredstva-PMB 33.034 € ..........................................................................................................191
00056 Materialni stroški-PMB 21.000 € ...............................................................................................................192
00057 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-PMB 65.147 € ............................................................................192
00061 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-PMB 5.000 € ...........................................................192
00475 Opremljanje prostorov in Viteške dvorane gradu Brežice 6.879 € .............................................................192
1803 Programi v kulturi 593.669 € ................................................................................................................................193
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 442.733 € ...................................................................................................193
00062 Sredstva za projekte in prireditve-Knjižnica Brežice 2.500 € .....................................................................194
00063 Nakup knjižničnega gradiva 36.000 € ........................................................................................................194
00064 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-Knjižnica Brežice 316.893 € ......................................................194
00068 Materialni stroški Knjižnica Brežice 75.000 €............................................................................................194
00070 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-Knjižnica Brežice 12.340 € .....................................195
18039002 Umetniški programi 48.949 € ...................................................................................................................195
00071 Programi profesionalne kulture 10.559 €....................................................................................................195
00072 Festival Brežice 17.000 € ...........................................................................................................................196
00446 Zagotavljanje pogojev za kulturno profesional. in ljubitel. postprodukcijo 21.390 € .................................196
18039003 Ljubiteljska kultura 101.987 € ..................................................................................................................197
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00073 Delovanje JSKD OI BREŽICE 15.506 €....................................................................................................198
00074 Programi ljubiteljske kulture 86.481 € .......................................................................................................198
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 854.903 € .............................................................................................................199
18059001 Programi športa 661.325 € ........................................................................................................................200
00023 Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije 167.701 € ...........................................................200
00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa 415.059 € .............................................................................201
00076 Šolska športna tekmovanja 28.691 € ..........................................................................................................203
00077 Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje 3.801 €....................................................................................203
00078 Vzdrževanje športnih objektov 5.000 € ......................................................................................................203
00079 Obnova športnih igrišč na podeželju 3.710 €..............................................................................................204
00478 Zimsko drsališče 15.000 € ..........................................................................................................................204
00533 Skate park 22.363 € ....................................................................................................................................204
18059002 Programi za mladino 193.578 € ................................................................................................................204
00083 Programi za mlade 19.065 € .......................................................................................................................205
00084 Plače Mladinski center 66.600 € .................................................................................................................206
00088 Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center 36.150 €............................................................206
00089 Programska sredstva MC 42.500 € .............................................................................................................206
00090 Rezervacija sredstev za programe 0 €.........................................................................................................207
00091 Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC 24.264 € ..........................................................................207
00534 Strategija za mlade 5.000 €.........................................................................................................................207
19 IZOBRAŽEVANJE 5.250.924 € ...................................................................................................................................207
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.595.525 € ..................................................................................................207
19029001 Vrtci 3.595.525 € ......................................................................................................................................207
00093 Razlika med plačilom staršev in ceno programa 3.544.442 € .....................................................................208
00479 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev-rezervacije 51.083 € ............................209
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 873.729 € .................................................................................................209
19039001 Osnovno šolstvo 866.975 € .......................................................................................................................209
00095 Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.) 470.042 € ..............................................................................209
00099 Materialni stroški -šole Občine Brežice 348.248 € .....................................................................................210
00100 Materialni stroški-poslovanja zavodov 14.467 € ........................................................................................210
00101 Materialni stroški - šole izven občine Brežice 19.223 € .............................................................................210
00110 Drugi programi v OŠ 14.995 € ...................................................................................................................211
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 6.754 € ...................................................211
00111 Drugi programi 6.754 € ..............................................................................................................................211
1904 Terciarno izobraževanje 30.000 € .........................................................................................................................211
19049002 Visokošolsko izobraževanje 30.000 € .......................................................................................................211
00112 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem 30.000 € ............................................................................212
1905 Drugi izobraževalni programi 22.731 € .................................................................................................................212
19059001 Izobraževanje odraslih 0 € ........................................................................................................................212
00408 Drugi izobraževalni programi 0 € ...............................................................................................................212
19059002 Druge oblike izobraževanja 22.731 € ........................................................................................................213
00114 Razvojno izobraževalni programi 12.942 € ................................................................................................213
00489 Evropski teden mobilnosti 9.789 € .............................................................................................................214
1906 Pomoči šolajočim 728.938 € .................................................................................................................................214
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 721.738 € .....................................................................................................214
00115 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo 721.738 € .........................................................................................215
19069003 Štipendije 7.200 € .....................................................................................................................................215
00116 Posavska štipendijska shema 7.200 € .........................................................................................................215
20 SOCIALNO VARSTVO 1.148.843 € ...........................................................................................................................216
2002 Varstvo otrok in družine 52.213 € .........................................................................................................................216
20029001 Drugi programi v pomoč družini 52.213 € ................................................................................................216
00117 Denarna pomoč ob rojstvu otroka 52.213 € ................................................................................................216
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.096.631 € ............................................................................................216
20049002 Socialno varstvo invalidov 259.871 € .......................................................................................................217
00118 Družinski pomočnik 259.871 €...................................................................................................................217
20049003 Socialno varstvo starih 632.618 € .............................................................................................................217
00119 Oskrbnine v zavodih 586.394 € ..................................................................................................................217
00448 Program Sopotnik 44.090 € ........................................................................................................................218
00531 E-oskrba starejših 0 € .................................................................................................................................218
00532 Strategija aktivnega staranja 2.135 € ..........................................................................................................218
00536 Oskrba starejših na domu 0 € .....................................................................................................................219
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 153.587 € ....................................................................................219
00121 Pomoč na domu 129.201 € .........................................................................................................................219
00122 Denarne pomoči 24.386 €...........................................................................................................................219
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 50.555 € ....................................................................................220
00123 Programi s področja sociale 37.451 € .........................................................................................................220
00124 Drugi nepredvideni stroški 104 € ...............................................................................................................221
00447 Programi društev upokojencev 13.000 € ....................................................................................................221

4400 ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

2.968.691 € ............ 222

1.026.194 € .....................................222
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0403 Druge skupne administrativne službe 1.026.194 € ................................................................................................222
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.026.194 € .......................................................222
00125 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18) 35.837 €..........................................................................223
00126 Vložki v poslovne prostore 4.114 € ............................................................................................................223
00127 Materialni stroški-poslovni prostori 148.240 € ...........................................................................................223
00128 Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice 44.114 € ...........................................223
00129 Ureditev prostorov za KS Bukošek 0 € ......................................................................................................224
00130 Vzdrževanje poslovnih prostorov 11.823 € ................................................................................................224
00131 Obnova večnamenskega doma Bizeljsko 7.159 € .......................................................................................224
00133 Vzdrževanje objektov v Slovenski vasi 37.692 € .......................................................................................224
00134 Dom krajanov Kapele 33.323 € ..................................................................................................................224
00138 Obnova doma krajanov Pečice 23.071 €.....................................................................................................225
00418 Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev 397.326 € ....................................................................225
00421 Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem 33.647 € ...................................................225
00438 Dom krajanov Mrzlava vas 15.181 € ..........................................................................................................225
00439 Energetska sanacija ZP Bizeljsko 58.519 € ................................................................................................225
00462 Dom kulture Brežice 1.306 € ......................................................................................................................225
00464 Dom krajanov Sromlje 84.717 €.................................................................................................................226
00465 Večnamenski dom Pišece 34.653 € ............................................................................................................226
00498 Banova domačija 20.963 € .........................................................................................................................226
00501 Energetska obnova objektov-JZP 6.415 € ..................................................................................................226
00526 Vodovodni stolp 13.433 € ..........................................................................................................................227
00527 Sofinanciranje materialnih stroškov objektov KS 14.661 € ........................................................................227
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 0 € .....................................................................227
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 0 € ....................................................................227
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 0 € ......................................................................................227
00153 Ukrepi za poveč.izrabe narav.energ.potencialov in stavb v Občini Brežice 0 € .........................................228
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 236.068 € ...........................228
1603 Komunalna dejavnost 2.390 € ...............................................................................................................................228
16039003 Objekti za rekreacijo 2.390 € ....................................................................................................................228
00268 Vodni center Brežice 0 € ............................................................................................................................229
00269 Vrbinske rekreacijske površine 0 €.............................................................................................................229
00502 Veslaška steza na Savi 2.390 € ...................................................................................................................229
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 233.678 € ........................................................................................................229
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 56.276 € .............................................................................................230
00286 Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije 56.276 €.................................................................................230
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 177.402 € ............................................................................230
00287 Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje 175.939 € ................................................................231
00288 Vpis etažne lastnine in ureditve energet.izkaznic-za stanovanja 1.463 €....................................................231
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 299.659 € .....................................................................................................................231
1702 Primarno zdravstvo 299.659 €...............................................................................................................................231
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 299.659 € ................................................................................................232
00045 Sofinanciranje investicij v ZD 299.659 € ...................................................................................................232
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 776.934 € ............................................................................232
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 133.327 € ..............................................................................................................233
18029001 Nepremična kulturna dediščina 133.327 € ................................................................................................233
00054 Grad Brežice 133.327 € ..............................................................................................................................233
00279 Ureditve zahodne fasade mesta Brežice 0 € ...............................................................................................234
00466 Opazovalni stolp v Jovsih 0 € .....................................................................................................................234
1803 Programi v kulturi 16.555 € ..................................................................................................................................234
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 16.555 € .....................................................................................................234
00069 Knjižnica Brežice 16.555 € ........................................................................................................................235
18039005 Drugi programi v kulturi 0 € .....................................................................................................................235
00280 Vzpostavitev Kina Brežice 0 € ...................................................................................................................235
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 627.053 € .............................................................................................................235
18059001 Programi športa 626.103 € ........................................................................................................................236
00081 Nogometni stadion-posodobitev objekta 494.896 € ...................................................................................237
00082 ŠTI-Večnamenska dvorana Brežice 20.424 € .............................................................................................237
00412 Atletski stadion 14.674 € ............................................................................................................................237
00422 Vzdrževanje in obnova objektov-šport 16.918 € ........................................................................................238
00528 Balon - atletska dvorana 79.191 € ..............................................................................................................238
18059002 Programi za mladino 950 € .......................................................................................................................238
00092 MKC Brežice 950 € ....................................................................................................................................239
19 IZOBRAŽEVANJE 497.591 € ......................................................................................................................................239
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 115.266 € .....................................................................................................239
19029001 Vrtci 115.266 € .........................................................................................................................................239
00094 Vrtec Mavrica 49.958 € ..............................................................................................................................240
00423 Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci 65.308 € .........................................................................................240
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 368.102 € .................................................................................................240
19039001 Osnovno šolstvo 368.102 € .......................................................................................................................240
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00102 Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ 241.374 € ........................................................................................241
00106 OŠ Artiče 31.383 € .....................................................................................................................................241
00107 OŠ Cerklje 73.385 € ...................................................................................................................................241
00413 OŠ Dobova-vrtec 21.960 € .........................................................................................................................242
1904 Terciarno izobraževanje 14.222 € .........................................................................................................................242
19049002 Visokošolsko izobraževanje 14.222 € .......................................................................................................242
00113 Mednarodni center-Fakulteta za turizem 14.222 € .....................................................................................242
20 SOCIALNO VARSTVO 132.244 € ..............................................................................................................................243
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 132.244 € ...............................................................................................243
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 132.244 € ....................................................................................243
00293 Subvencije neprofitnih najemnin 132.244 € ...............................................................................................243

4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

7.824.221 € ....
................. 244

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 141.414 € ........................................244
0403 Druge skupne administrativne službe 141.414 € ...................................................................................................244
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 141.414 € ..........................................................244
00500 Ureditev krajevnega središča Dobova 141.414 €........................................................................................245
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 67.774 € ........................................................................................................................245
0603 Dejavnost občinske uprave 67.774 € .....................................................................................................................245
06039001 Administracija občinske uprave 67.774 € .................................................................................................245
00139 Skupni prekrškovni organ 67.774 € ............................................................................................................246
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.997 € ............................................................................................................246
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.997 € .....................................................................................................246
08029001 Prometna varnost 3.997 €..........................................................................................................................246
00140 SPV 3.997 €................................................................................................................................................247
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 39.995 € ..........................................................................................247
1104 Gozdarstvo 39.995 € .............................................................................................................................................247
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 39.995 €..........................................................................................247
00152 Gozdne ceste 39.995 € ................................................................................................................................248
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.656.268 € ...................................................248
1302 Cestni promet in infrastruktura 5.656.268 € ..........................................................................................................248
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.449.094 € .................................................................249
00154 Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov 108.165 € ..........................................................................................250
00155 Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac.premostitv.objektov 146.138 € .............................................250
00156 Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje 505.150 € ............................................................................................250
00157 Lokalne ceste-letno vzdrževanje 689.641 € ................................................................................................250
00158 Stroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2% 0 €..........................................................................251
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.652.394 € ..............................................................251
00159 Modernizacija cest v KS Velika Dolina 35.799 € ......................................................................................252
00161 Pločnik Velike Malence-Krška vas 2.038 € ................................................................................................252
00162 Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko 57.074 € ......................................................................252
00164 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas 23.824 €..........................................................................................252
00165 Pločnik Črnc 242.079 € ..............................................................................................................................252
00168 Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova 48.536 € ......................................................................................253
00169 Pločnik Cerina 131 € ..................................................................................................................................253
00173 Pločnik Trdinova ulica 102.678 € ...............................................................................................................253
00177 Moderniz.in preplast.cest v KS Čatež 44.979 € ..........................................................................................253
00178 Modernizacija LC in JP v KS Pišece 63.806 € ...........................................................................................253
00179 Modernizacija JP v KS Sromlje 79.219 € ...................................................................................................253
00180 Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo 17.767 €..............................................................254
00181 Interventna sanacija plazov 158.100 € ........................................................................................................254
00182 Moderniz.in preplast.cest v KS Šentlenart(Brezina-odcep Šetinc-Barkovič) 11.664 €...............................254
00184 Modernizacija cest v KS Kapele 48.394 € ..................................................................................................254
00188 Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke 699.668 € ............................................................................254
00252 Infrastruktura ob hidroelektrarni 0 €...........................................................................................................254
00442 Modernizacija cest v KS Pečice 89.884 €...................................................................................................255
00450 Obnova Borštnikove ulice v Brežicah 81.768 € .........................................................................................255
00453 Modernizacija cest v KS Globoko 49.037 € ...............................................................................................255
00457 Obnova Prešernove ceste 0 € ......................................................................................................................255
00469 Pločnik Vrhje 20.183 € ...............................................................................................................................255
00490 Pločnik v KS Velika Dolina 116.646 €.......................................................................................................255
00503 Ulica Bratov Gerjovič-odcep Loče 14.982 € ..............................................................................................255
00505 Obnova LC024051 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici 174.324 € ....................................................256
00506 Prehod za pešce R1 219-Lidl 30.991 € .......................................................................................................256
00507 Obnova Cvetne ulice v Dobovi 4.667 € ......................................................................................................256
00508 Obnova Ceste bratov Milavcev 11.529 €....................................................................................................256
00509 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti 0 € ...................................................................................................256
00514 Obnova LC Sp.Pohanca-Zg.Pohanca 20.000 € ...........................................................................................256
00517 Ureditev križišča v naselju Črešnjice 298.894 € .........................................................................................257
00521 Modernizacija JP 525421 Sela-vas 19.580 € ..............................................................................................257
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00522 Modernizacija JP 527391 Dramlja (Sodič) 75.553 € ..................................................................................257
00523 Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno 8.601 €........................................................................................257
13029003 Urejanje cestnega prometa 312.518 € .......................................................................................................257
00190 Vzdrževanje in obnova semaforjev 6.911 € ................................................................................................258
00191 Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna) 79.685 € ..........................................................................258
00193 Projekt Sava-Krka bike 1.000 € ..................................................................................................................258
00198 Vzpostavitev katastra 54.048 € ...................................................................................................................258
00199 Vzdrževanje BCP in prekategorizacija cest 23.619 € .................................................................................258
00201 Urejanje AP v občini Brežice 18.209 € .....................................................................................................258
00441 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti 38.196 € ....................................................................................259
00470 Parkirišče Kapele 30.636 € .........................................................................................................................259
00491 Javni potniški promet Brežice 53.251 €......................................................................................................259
00512 Parkirišče Jesenice na Dolenjskem pri pokopališču 6.964 € .......................................................................259
13029004 Cestna razsvetljava 672.816 € ...................................................................................................................259
00203 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave 200.991 € ....................................................................................260
00204 Tokovina javne razsvetljave 234.125 € ......................................................................................................260
00205 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice 237.699 € ...............................................................................260
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 569.446 € ..................................................................260
00207 Pločnik Stara vas 0 € ..................................................................................................................................261
00208 Pločnik Globoko ob R3-676 26.714 € ........................................................................................................261
00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda 232.716 € ...............................................261
00212 Pločnik Župelevec 29.702 € .......................................................................................................................261
00213 Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje 15.906 € ..................................................................261
00214 Pločnik v Trebežu R3-676 0 € ....................................................................................................................262
00436 Pločnik ob R2 420 Brežice - Rigonce 0 € ...................................................................................................262
00452 Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje 14.925 € ................................................................................................262
00455 Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 Šentlenart-Sp.Pohanca 0 € ............................................................262
00484 Pločnik Podgračeno 0 € ..............................................................................................................................262
00485 Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi) 99.591 € .........................263
00486 Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova 149.892 € .....................................................................263
00487 Pločnik Kapele 0 € .....................................................................................................................................263
00524 Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh 0 € ..........................................................................263
1306 Telekomunikacije in pošta 0 €...............................................................................................................................263
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 0 € .........................................................................264
00432 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja(GOŠO) 0 €...........................................................................264
14 GOSPODARSTVO 1.451 € ..........................................................................................................................................264
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 1.451 €....................................................................................264
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.451 € ...................................................................................264
00236 Postajališče za avtodome 1.451 € ...............................................................................................................265
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 526.238 €...............................................................................265
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 516.197 € ....................................................................................265
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 20.705 € ...................................................................................................266
00242 Sanacija črnih odlagališč 0 € ......................................................................................................................266
00243 Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov 0 € ..................................................................266
00244 Taksa-finan.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini 20.705 € ........................................................266
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 495.492 € ........................................................................................................267
00246 Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda 80.521 € ....................................................................267
00248 Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice 364.686 € ...........................................................267
00249 Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN) 27.127 € ...........................................................267
00510 Meteorna kanalizacija Brežice 23.158 € .....................................................................................................268
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 10.040 € ........................................................................................................268
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 10.040 € ........................................................................................268
00250 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in analiza pitne vode 10.040 € .......................................268
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.387.084 €.........................268
1603 Komunalna dejavnost 1.341.069 € ........................................................................................................................269
16039001 Oskrba z vodo 526.305 € ..........................................................................................................................269
00253 Vodovod Križe 46.757 € ...........................................................................................................................269
00254 Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda 26.365 € ..................................................270
00258 Vodovod Cirnik 27.715 € ...........................................................................................................................270
00259 Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje 9.665 € ........................................................................................................270
00260 Vodovod Cerklje III.faza 2.020 € ...............................................................................................................270
00261 Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave 87.136 € ............................................................270
00262 Stroški pobir.takse za obremenj.pitne vode 15.968 € .................................................................................270
00263 Hidravl.izboljšave vodov.sistema na območju občine Brežice 2.213 € ......................................................270
00430 Vodovod Bizeljsko 0 € ...............................................................................................................................271
00472 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2 81.994 € ..............................................................271
00473 Obnova vodovoda Sromlje 74.765 € ..........................................................................................................271
00474 Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture 118.709 €..........................................................271
00511 Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice 5.122 € ...............................................................................271
00513 Urejanje vrtine Močnik 27.877 € ................................................................................................................272
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 175.674 € ..............................................................................272
00264 Razširitev pokopališča Brežice 156.399 € ..................................................................................................272
00265 GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost 671 € ...........................................................................................272
00467 Sofinanciranje obnov mrliških vežic 18.604 €............................................................................................273
16039003 Objekti za rekreacijo 114.990 € ................................................................................................................273
00267 Vzdrževanje zelenih površin 104.990 € ......................................................................................................273
00270 Ureditev otroških igrišč 10.000 € ...............................................................................................................273
16039005 Druge komunalne dejavnosti 524.099 € ....................................................................................................273
00271 Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi 8.037 € ..........................................................................................274
00272 Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum. 31.723 € ....................................................274
00273 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS 216.417 € ...................................................................274
00274 Obnova vaškega središča Čatež 7.930 € .....................................................................................................274
00275 Polnilnica za električna vozila 61.375 € .....................................................................................................274
00276 Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.razpise 13.360 € .............................................................................275
00433 Vzdrževalna dela tržnica Brežice 3.945 €...................................................................................................275
00483 Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic 181.312 €..................................................................275
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 46.016 € ...........275
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 46.016 € .......................................................................................................275
00277 Komunalno opremljanje zemljišč 27.728 € ................................................................................................276
00278 Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi zemljišč in vrisi objektov 18.287 € ..........................................276

4600 ODDELEK ZA PROSTOR

159.911 € ......................................................................................................... 277

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 159.911 € ...........................277
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 130.496 € ..........................................................................277
16029003 Prostorsko načrtovanje 130.496 € .............................................................................................................277
00281 Strokovne podlage za prostorske akte 75.273 €..........................................................................................278
00282 Izdelava novih občinskih prostorskih aktov 23.633 €.................................................................................278
00283 Občinski prostorski izvedbeni akti 23.898 €...............................................................................................278
00284 Državne in občinske ureditve 7.692 € ........................................................................................................278
1603 Komunalna dejavnost 28.924 € .............................................................................................................................279
16039005 Druge komunalne dejavnosti 28.924 € ......................................................................................................279
00285 Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka za fizične osebe 28.924 € ....................................................279
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 490 € ................279
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 490 € ............................................................................................................280
00480 Komasacije zemljišč 490 € .........................................................................................................................280

4700 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

1.444.196 € ............................................................... 280

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20.576 € ...................................................................................280
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20.576 € ....................................................................................................281
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 20.576 € .......................................................................................281
00294 Stroški plačilnega prometa 20.576 €..........................................................................................................281
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.423.620 € ......................................................................................................281
2201 Servisiranje javnega dolga 1.423.620 € .................................................................................................................281
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 1.423.620 € ...............282
00295 Razno-obresti od kreditov 71.468 €............................................................................................................282
00296 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov 1.352.152 € ...........................................................................282

5001 KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE 56.132 € ............................................................................................... 284
5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO 86.101 € ........................................................................................ 288
5003 KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE 117.860 € .......................................................................................... 292
5004 KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI 59.995 € ........................................................................... 296
5005 KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI 48.849 € ................................................................................. 299
5006
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA 55.026 € ......................................................................................... 302
5007 KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO 41.006 € ......................................................................................... 307
5008 KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM 30.093 € .......................................................... 310
5009 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE 45.940 €.............................................................................................. 314
5010 KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE 8.676 € ................................................................................................... 318
5011 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS 22.487 € ........................................................................................ 321
5012 KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS 14.284 € ................................................................................... 324
5013 KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE 9.680 € ................................................................................................ 327
5014 KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE 67.690 € ............................................................................................... 330
5015 KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE 7.583 € .............................................................................................. 334
5016 KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE 42.336 € ........................................................................................... 337
5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART 24.392 €..................................................................................... 340
5018 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA 34.771 € ............................................................................... 344
5019 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE 11.484 €............................................................................ 348
5020 KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE 4.729 € .................................................................. 351
3.2.3.3. Ocena učinkov poslovanja proračuna na druga področja .............................................................. 355
3.2.3.4. Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora ........................................................................... 357
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OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA OBČINE BREŽICE –
SAMOOCENITVENI VPRAŠALNIK .................................................................................................................. 358
IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ................................................................. 365
III.
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.................................................................................................... 368
3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ...................................................................... 369
1000 OBČINSKI SVET 24.927 € ......................................................................................................................... 378
OB009-19-0001 Informatizacija delovanja občinskega sveta

4100 KABINET ŽUPANA

24.927 € .........................................................................378

259.725 € ................................................................................................................... 378

OB009-10-0120 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev 48.884 €..............................................................................378
OB009-10-0123 Nabava sred.in opreme za obč.sistem ZRP 9.000 €.............................................................................378
OB009-14-0005 Požarna taksa-inv.transfer Gasilski zvezi Brežice
61.861 € ....................................................378
OB009-19-0002 Sof. nakupa gasilskih vozil
89.980 € ................................................................................................379
OB009-19-0020 Sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil 50.000 € .......................................................................379

4200 ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

74.900 € ....................................................................... 380

OB009-10-0101 Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč

74.900 € ...........................................................................380

4300 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

368.449 € 380

OB009-10-0001 Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč 90 € ...................................................................................380
OB009-10-0084 Razvojni programi kmetij
95.044 € ..................................................................................................380
OB009-10-0085 Investicijska oprema - podjetništvo
400 € .........................................................................................380
OB009-10-0089 Sredstva za vzpodbujanje podjetništva 139.131 € ..............................................................................381
OB009-18-0013 Opremljanje prostorov in Viteške dvorane gradu Brežice
6.879 € ............................................381
OB009-18-0033 Melioracije (osuševanje, namakanje, agromelioracije)
0 € .......................................................381
OB009-19-0036 Sofin.nabave opreme za RRA
639 € ................................................................................................381
OB009-19-0037 Nabava opreme za hortikulturno ureditev mesta Brežice
10.000 € ...........................................381
OB009-19-0038 Skate park-nabava opreme
16.266 €.................................................................................................382
OB009-19-0039 E-oskrba starejših
0 € ....................................................................................................................382
OB009-19-0040 Sofinanciranje nakupa CT v Splošni bolnišnici Brežice
100.000 € ..........................................382

4400 ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

2.085.430 € ............ 382

OB009-10-0083 Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini Brežice
40.625 € ...................................................382
OB009-10-0090 Investicijski vložki v poslovne prostore 4.095 € ................................................................................383
OB009-10-0094 Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj 56.276 € ................................................................................383
OB009-10-0105 OŠ Artiče
31.383 € .......................................................................................................................383
OB009-10-0108 OŠ Dobova – vrtec
21.960 € ..........................................................................................................383
OB009-10-0113 Atletski stadion
14.674 € .................................................................................................................383
OB009-10-0114 Prenova Nogometnega stadiona Brežice 23.298 € .............................................................................384
OB009-10-0115 Grad Brežice – obnova
1.410 € .......................................................................................................384
OB009-10-0127 Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ 195.761 €..............................................................................384
OB009-11-0014 Obnova doma krajanov Pečice
23.071 € ..........................................................................................385
OB009-12-0003 Ureditev prostorov za KS Bukošek
0 € ............................................................................................385
OB009-12-0008 Ureditev ŠD "Balon"
79.191 € ........................................................................................................385
OB009-13-0028 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18) 35.341 € ...................................................................385
OB009-15-0003 Vzdrževanje poslovnih prostorov
1.578 € .........................................................................................385
OB009-15-0009 Vodni center Brežice 0 € .....................................................................................................................385
OB009-15-0013 Ureditev zahodne fasade mesta Brežice
0 € ......................................................................................386
OB009-15-0040 Dom krajanov Kapele
33.323 € .......................................................................................................386
OB009-15-0052 Mednarodni center – turizem
14.222 € .............................................................................................386
OB009-17-0001 Sanacija Večnamenske dvorane Brežice 20.424 € .............................................................................386
OB009-17-0022 Energetska sanacija ZP Bizeljsko
57.045 € .......................................................................................387
OB009-17-0023 Dom krajanov Mrzlava vas
15.181 €................................................................................................387
OB009-18-0001 Dom kulture Brežice 0 € .....................................................................................................................387
OB009-18-0003 Dom krajanov Sromlje
84.717 € .....................................................................................................387
OB009-18-0004 Večnamenski dom Pišece
34.653 € .................................................................................................387
OB009-18-0026 Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev Brežice
397.326 €......................................388
OB009-18-0031 Investicije v prostore in opremo za izvaj.programa ZD Brežice
52.265 € ..................................388
OB009-18-0032 Vlaganja v športne objekte in naprave 9.422 €...................................................................................388
OB009-19-0003 Banova domačija
20.963 € .............................................................................................................388
OB009-19-0005 Delna energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Brežice
6.415 € ...............................389
OB009-19-0007 Veslaška steza na Savi
2.390 € ........................................................................................................389
OB009-19-0031 Nakup vozil za ZD Brežice
233.920 € .............................................................................................389
OB009-19-0032 Dograditev ZD Brežice
13.474 €.....................................................................................................389
OB009-19-0033 Obnova arkadnih hodnikov in terase gradu Brežice
92.658 € .................................................389
OB009-19-0034 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Brežice
0 € ..................................390
OB009-19-0091 Prenova nogometnega stadiona Brežice - VII. faza
468.368 € ................................................390

4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

5.411.555 € ....
................. 391

OB009-10-0001 Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč 16.057 €.............................................................................391
OB009-10-0010 Vodovod Cerklje
2.020 € ...............................................................................................................391
OB009-10-0013 Vodovod Ribnica - Gaj – Brezje
9.665 € ..........................................................................................391
OB009-10-0014 Izdelava inž.-geol. poročil in proj. za sanacijo 17.767 € .....................................................................391
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OB009-10-0015 Interventna sanacija plazov v občini Brežice 158.100 €......................................................................391
OB009-10-0027 Asfaltiranje in modernizacije cest KS Bizeljsko 57.074 €...................................................................391
OB009-10-0029 Pločnik Stara vas
0 € .....................................................................................................................392
OB009-10-0033 Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš - rondo Trnje-faza 3
11.392 € .......................................392
OB009-10-0040 Modernizacije in preplastitve v KS Čatež 44.979 € ...........................................................................392
OB009-10-0051 Pločnik Župelevec
29.702 € ...........................................................................................................392
OB009-10-0057 Pločnik Vel. Malence - Krška vas
2.038 € ........................................................................................393
OB009-10-0061 Modernizacija LC in JP v KS Pišece
63.806 € ..................................................................................393
OB009-10-0063 Modernizacija cest v KS Sromlje
79.219 € .......................................................................................393
OB009-10-0064 Moderniz. in prepl.cest v KS Šentlenart 11.664 € ..............................................................................393
OB009-10-0068 Modernizacija cest v KS Vel. Dolina
35.799 € .................................................................................393
OB009-10-0075 Urejanje AP v občini Brežice
18.209 € ............................................................................................393
OB009-10-0087 Subvencioniranje najemnine za infrast. GJS 218.587 € ......................................................................393
OB009-10-0093 Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice 20.705 € ....................................................................394
OB009-10-0206 Obnova JR po občini Brežice
237.699 € ..........................................................................................394
OB009-11-0002 Nabava nadom. OS na področ. kom. Odpadkov 0 €............................................................................394
OB009-11-0003 Nabava nado. OS na področ. odpad. Voda 80.521 € ...........................................................................394
OB009-11-0006 Pločnik ob CBC od žel. post.do žel. prehoda 232.716 € .....................................................................394
OB009-11-0007 Nabava nadom. OS na področju vodovoda 26.365 €...........................................................................394
OB009-11-0008 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 0 € .................................................................................394
OB009-11-0011 Obnova vaškega središča Čatež-1.faza 7.930 € ..................................................................................395
OB009-11-0057 Vodovod Križe
46.757 € ...............................................................................................................395
OB009-11-0058 Ureditev otroških igrišč
10.000 € ....................................................................................................395
OB009-12-0005 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas 23.824 € .................................................................................395
OB009-12-0019 Komunalno opremljanje zemljišč
27.728 € .......................................................................................395
OB009-12-0021 Pločnik Črnc
242.079 € .................................................................................................................395
OB009-13-0005 Sofinanciranje MKČN
27.127 € ......................................................................................................396
OB009-13-0006 GJS pokopališka in pogrebna dejavnost
671 € ..............................................................................396
OB009-13-0035 Projekt Sava- Krka Bike
1.000 € .....................................................................................................396
OB009-14-0003 Sek. Vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave
87.136 € ...................................................396
OB009-15-0015 Obnova LC Bukošek – Dobova
48.536 € .........................................................................................397
OB009-15-0017 Pločnik Globoko ob R3-676
26.714 € .............................................................................................397
OB009-15-0018 Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice
364.686 € ..............................................397
OB009-15-0019 Pločnik Cerina
131 € .....................................................................................................................397
OB009-15-0025 Modernizacija cest v KS Kapele
48.394 €.........................................................................................397
OB009-15-0045 Polnilnica za električna vozila
60.097 € ...........................................................................................398
OB009-15-0046 Pločnik in kolesarska steza Trdinova ul. 102.678 €............................................................................398
OB009-15-0056 Vodovod Cirnik
27.715 € ...............................................................................................................398
OB009-16-0005 Infrastruktura ob hidroelektrarni
0 € ................................................................................................398
OB009-17-0005 Vodovod Bizeljsko
0 € ..................................................................................................................398
OB009-17-0012 Pločnik ob R2 420 Brežice-Rigonce
0 €...........................................................................................398
OB009-17-0025 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti 38.196 €............................................................................399
OB009-17-0026 Modernizacija cest v KS Pečice
89.884 € ........................................................................................399
OB009-17-0030 Obnova Borštnikove ulice v Brežicah 81.768 € .................................................................................399
OB009-17-0032 Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje
14.925 €.......................................................................................399
OB009-17-0033 Modernizacija cest v KS Globoko
49.037 € ......................................................................................399
OB009-17-0035 Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 Šentlenart-Sp.Pohanca
0 € ...........................................400
OB009-17-0036 Obnova Prešernove ceste
0 €..........................................................................................................400
OB009-17-0037 Izvedba infrastrukturne ureditve na pokopališču Brežice
156.399 € .........................................400
OB009-18-0005 Sofinanciranje obnov mrliških vežic
18.604 € ..................................................................................400
OB009-18-0007 Pločnik Vrhje
20.183 €..................................................................................................................400
OB009-18-0008 Parkirišče Kapele
30.636 € .............................................................................................................401
OB009-18-0010 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2
81.975 € ............................................401
OB009-18-0011 Obnova vodovoda Sromlje
74.765 € ................................................................................................401
OB009-18-0012 Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture
118.709 € .........................................401
OB009-18-0021 Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic
181.312 € ..............................................401
OB009-18-0022 Pločnik Podgračeno
0 € .................................................................................................................401
OB009-18-0023 Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)
99.591 € ...........402
OB009-18-0024 Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova
149.892 € ..................................................402
OB009-18-0025 Pločnik Kapele
0 € .......................................................................................................................402
OB009-18-0027 Pločnik v KS Velika Dolina-3.faza
115.070 €...................................................................................402
OB009-18-0036 Obnova železnega mostu čez Savo v Brežicah 680.526 € ...................................................................403
OB009-19-0004 Ureditev krajevnega središča Dobova 141.414 € ...............................................................................403
OB009-19-0008 Ulica Bratov Gerjovičev-odcep Loče
14.982 € .................................................................................403
OB009-19-0010 Obnova LC024051 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici
174.324 € ...................................403
OB009-19-0011 Prehod za pešce R1 219-Lidl
30.991 € .............................................................................................403
OB009-19-0012 Obnova Cvetne ulice v Dobovi
4.667 €............................................................................................403
OB009-19-0013 Obnova Ceste bratov Milavcev
11.529 € .........................................................................................403
OB009-19-0014 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti
0 €..........................................................................................404
OB009-19-0015 Meteorna kanalizacija Brežice
23.158 €...........................................................................................404
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OB009-19-0016 Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice 5.122 €........................................................................404
OB009-19-0017 Parkirišče Jesenice na Dolenjskem pri pokopališču
6.964 €....................................................404
OB009-19-0018 Urejanje vrtine Močnik
27.877 €.....................................................................................................404
OB009-19-0019 Obnova LC Sp.Pohanca-ZG.Pohanca 20.000 €..................................................................................404
OB009-19-0021 Obnova železnega mostu čez Krko v Brežicah 19.142 €.....................................................................404
OB009-19-0022 Ureditev križišča v naselju Črešnjice 298.894 €.................................................................................405
OB009-19-0027 Modernizacija JP 525421 Sela-vas
19.580 € .....................................................................................405
OB009-19-0028 Modernizacija JP 527391 Dramlja (Sodič) 75.553 € ...........................................................................405
OB009-19-0029 Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno 8.601 € ...............................................................................405
OB009-19-0030 Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh 0 € ...................................................................405

5001 KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

8.186 € ................................................................................................. 406

OB009-13-0008 Nakup opreme KS Artiče
428 € ......................................................................................................406
OB009-13-0029 Nakup opreme na pokop.in MV KS Artiče 7.404 € ............................................................................406
OB009-14-0015 Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Artiče 354 € ...............................................................................406

5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

455 € ............................................................................................. 406

OB009-17-0008 Nakup opreme KS Bizeljsko
OB009-17-0009 MV Orešje v KS Bizeljsko

5003 KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

455 € ..................................................................................................406
0 € ........................................................................................................406

112.103 € .......................................................................................... 406

OB009-16-0002 Modernizacija cest v izvedbi KS Brežice 92.685 € ...........................................................................406
OB009-19-0023 Urejanje mesta Brežice
0 € .............................................................................................................407
OB009-19-0024 Urejanje Toporišičevega trga 0 € ........................................................................................................407
OB009-19-0025 Vrbina in mesto: urbana in umetniška oprema 19.418 € .....................................................................407

5004 KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI

1.300 € ............................................................................. 407

OB009-13-0030 Nakup opreme v KS Cerklje
0 €......................................................................................................407
OB009-15-0058 Vzdrževanje pokopališča Cerklje
1.300 € .........................................................................................407
OB009-18-0014 Nakup in obnova poslovnega prostora v KS Cerklje ob Krki
0 € .............................................407

5005 KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

2.158 € ................................................................................... 408

OB009-18-0015 Vzdrž.pokopališča in MV Čatež

5006 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

2.158 € ...........................................................................................408

5.368 € .............................................................................................. 408

OB009-14-0007 Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova
OB009-14-0008 Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Dobova

5007 KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

0 € .............................................................................408
5.368 € ......................................................................408

500 € .............................................................................................. 408

OB009-13-0012 Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko KS Globoko
500 € ..................................................408
OB009-15-0014 Nakup opreme za poslovne prostore KS Globoko 0 € .........................................................................408

5008 KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

4.744 € ............................................................ 409

OB009-13-0002 Obnova večnamenskega doma Jes./Dol. 2.894 €................................................................................409
OB009-15-0016 Nakup opreme za prostore KS Jesenice/Dol. 0 €................................................................................409
OB009-18-0018 Vzdrževanje pokop.in MV Jesenice/Dol. 1.850 € ..............................................................................409

5009 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

0 € ...................................................................................................... 409

OB009-14-0002 Mrliška vežica Kapele
0 € ..............................................................................................................409
OB009-17-0014 Nabava opreme za poslovne prostore KS Kapele 0 € ..........................................................................409

5010 KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

0 € .......................................................................................................... 409

OB009-17-0015 Nakup opreme v KS Križe

0 € ........................................................................................................409

5011 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

2.192 € .......................................................................................... 410

OB009-13-0013 Vzdrževanje poslov.prostor.v KS Krška vas 0 € ................................................................................410
OB009-17-0016 Nakup opreme v KS Krška vas
2.192 €............................................................................................410
OB009-17-0017 Obnova spomenika v KS Krška vas
0 € ...........................................................................................410

5012 KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

4.010 € ..................................................................................... 410

OB009-13-0031 Modernizacija JP v izvedbi KS Mrzlava vas 0 € ...............................................................................410
OB009-15-0021 Nabava opreme v KS Mrzlava vas
4.010 € .......................................................................................410
OB009-19-0026 Obnova spominskega obeležja v KS Mrzlava vas 0 € .........................................................................410

5013 KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

880 € ................................................................................................... 411

OB009-14-0009 Nabava opreme za KS Pečice

5014 KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

880 € .................................................................................................411

0 € ........................................................................................................ 411

OB009-13-0016 Nakup opreme v poslov.prostorih KS Pišece 0 € ...............................................................................411
OB009-13-0017 Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece 0 € ..............................................................................411
OB009-16-0003 Modernizacija cest v izvedbi KS Pišece
0 € ......................................................................................411

5015 KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

0 € ..................................................................................................... 411

OB009-13-0018 Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Skopice 0 € ..........................................................................411
OB009-13-0019 Nakup opreme za KS Skopice
0 € ...................................................................................................411

5016 KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

439 € ................................................................................................ 412

OB009-14-0010 Nakup opreme v KS Sromlje
439 € ..................................................................................................412
OB009-18-0016 Vzdrž.pokopališča in MV Sromlje
0 € .............................................................................................412

5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

0 € ............................................................................................. 412

OB009-13-0020 Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Šentlenart 0 € ........................................................................412
OB009-17-0019 Nakup zemljišča za prireditve krajanov
0 € ......................................................................................412
OB009-17-0020 Modernizacija JP v izvedbi KS Šentlenart 0 € ...................................................................................412
OB009-19-0006 Nakup opreme v KS Šentlenart
0 € ..................................................................................................412
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5018 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

0 € ........................................................................................ 413

OB009-13-0021 Modernizacija cest v izvedbi KS Velika Dolina 0 € ...........................................................................413
OB009-14-0006 Nakup opreme KS Velika Dolina
0 € ...............................................................................................413
OB009-15-0059 Vzdržev.pokopal.in MV Velika Dolina
0 € .......................................................................................413
OB009-18-0019 Vzdrževanje PD Velika Dolina
0 € .................................................................................................413

5019 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

6.291 €.............................................................................. 413

OB009-13-0032 Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence 0 € .............................................................................413
OB009-15-0023 Izgr.ploč.Tomič-Horvatič KS Velike Malence 0 € ............................................................................413
OB009-16-0004 Modernizacija cest v izvedbi KS Velike Malence
6.291 € ......................................................414

5020 KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

0 € ......................................................................... 414

OB009-13-0023 Moderniz.JP v izvedbi KS Zakot-Bukošek-Trnje 0 €..........................................................................414
OB009-14-0011 Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-Bukošek-Trnje 0 € .......................................................................414
OB009-15-0028 Nabava opreme v KS Zakot-Bukošek-Trnje 0 € ................................................................................414

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2019 ....................................... 415
3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna in stanje na računih KS ........................................ 415
3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil............................................................... 415
3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev ................................ 416
3.4.4. Podatki o sredstvih danih v upravljanje ................................................................................................. 416
3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta ................................................................................. 417
3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta ........................................................................... 417
3.4.7. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja Krajevnih skupnosti ............................................................. 418
3.4.8. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih...................................................................... 418
3.4.9 Zakon o fiskalnem pravilu ....................................................................................................................... 418
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA
RAČUNA OBČINE BREŽICE ZA LETO 2019 ................................................................................................. 419
3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE .......................................................................................................... 422
3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih
sredstev za leto 2019 .......................................................................................................................................... 422
3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta ......................................... 426
3.6.3. Pojasnila in razkritja in pregled prevzetih obveznosti .......................................................................... 427
3.6.3.1. Pojasnila in razkritje podatkov izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter
prilogah k izkazoma za leto 2019 ...................................................................................................................... 427
3.6.3.2. Prevzete obveznosti .............................................................................................................................. 428
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3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2019
UVOD
Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih
uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov se uporabljajo
naslednji predpisi:
 Zakon o javnih financah,
 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava,
 Zakon o računovodstvu,
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava,
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu,
 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
 Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s
prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa in
 Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa.
Zaključni račun proračuna Občine Brežice je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani
prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine Brežice za leto 2019. Pri sestavi zaključnega
računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za
sestavo proračuna.
Zaključni račun proračuna vsebuje:
a) splošni del zaključnega računa proračuna,
b) posebni del zaključnega računa proračuna,
c) načrt razvojnih programov
c) obrazložitve zaključnega računa proračuna.
V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:
- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.
Sprejeti proračun preteklega leta je lahko proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Veljavni proračun je proračun ali spremembe proračuna ali rebalans proračuna s spremembami med
proračunskim letom, ki nastanejo po sprejetju proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa proračuna do
konca proračunskega leta.
Za Občino Brežice je za leto 2019 sprejeti proračun Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019, sprejet
na 5. redni seji občinskega sveta dne 20.05.2019, veljavni plan pa je sprejeti proračun s prerazporeditvami, ki
jih je sprejel župan v skladu z 14.in 15. členom Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019.
V 14. členu Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019 je določeno, da župan z odredbo odloča o
prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami zajetimi v posebnem delu proračuna in sicer
do vrednosti postavke 100.000 € v višini do 20.000 €, za vrednost postavke nad 100.000 € pa v višini do 20%
vrednosti le-te.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik samostojno prerazporedi
proračunska sredstva med posameznimi konti in odpira nove konte v okviru proračunske postavke.
V 15.členu Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019 je tudi določeno, da je župan pooblaščen, da v
primeru pridobitve dodatnih namenskih sredstev za posamezni projekt, s sklepom prerazporedi sredstva na
proračunsko postavko za katero so bila pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre
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nova postavka, in hkrati se po potrebi uskladi načrt razvojnih programov. Tako je bil veljavni proračun za leto
2019 za 17.613,86 € povečan glede na sprejeti proračun.
V letu 2013 je v skladu z 2. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice
za leto 2013-3 občina izdala soglasje o zadolžitvi Vrtca Mavrica Brežice za namen finančnega lizinga premičnin
(avto renault trafick) v višini 17.589,60 EUR. V letu 2019 je Vrtec Mavrica Brežice v celoti odplačal dolg.
V letu 2016, se je v skladu s 23.členom Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2016, ki pravi, da se
posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne
osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko zadolžijo, se je JP Komunala
Brežice zadolžilo za 300.000 EUR. V letu 2017, se je v skladu z 23.členom Odloka o proračunu za leto 2017
in 7.členom Odloka o rebalansu za leto 2017 JP Komunala Brežice zadolžilo za 900.000,00 EUR. V okviru
tega zneska je izdala Občina Brežice poroštvo v višini 500.000,00 EUR. V letu 2018 se je v skladu s 23.členom
Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2018 JP Komunala zadolžilo za 100.000,00 EUR. V letu 2019 se
je v skladu s 23.členom Odloka o proračunu za leto 2019 JP Komunala zadolžilo za 27.400,00 EUR. Stanje
zadolžitve JP Komunale Brežice na dan 31.12.2019, upoštevaje vsa odplačila v letu 2019, znaša 957.829,91
EUR.
Notranje revizijske službe občina nima organizirane. V letu 2019 je bilo narejeno Poročilo o opravljeni notranji
reviziji poslovanja za leti 2018 in 2019 s strani Inštituta za javno finančno pravo Ljubljana.
V letu 2019 je strokovna služba Občine Brežice vodila knjigovodstvo za vse krajevne skupnosti, plačilni promet
pa so opravljali tajniki krajevnih skupnosti.
Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve:
- splošnega dela zaključnega računa proračuna,
- posebnega dela zaključnega računa proračuna,
- izvajanja načrta razvojnih programov,
- podatkov iz bilance stanja in
- upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa.
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I.

SPLOŠNI DEL

17

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
3.1.1. Makroekonomska izhodišča
Plan proračuna občine Brežice za leto 2019 je bil pripravljen na podlagi:
 izhodišč Ministrstva za finance za pripravo plana proračuna za leto 2019 in globalnih
makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije Urada za makroekonomske analize in razvoj,
 podatkov Ministrstva za finance o izračunu primerne porabe občin, zneskih prihodkov občine iz
dohodnine in zneskih finančne izravnave za leto 2019,
 že izdanih sklepih oziroma predvidenih sklepih ministrstev o sofinanciranju posameznih programov
oziroma investicij.
Pri pripravi planov posameznih dejavnosti je bil za samo dejavnost upoštevan obseg porabe na nivoju leta
2018, pri planiranju investicij so bile v plan prednostno uvrščene investicije, ki so se pričele v letu 2018 in za
katere je bilo predvideno nadaljevanje v letu 2019 v načrtu razvojnih programov, ter investicije, za katere je
bilo predvideno sofinanciranje s strani države in za katere so bila pridobljena evropska sredstva.
Občina Brežice je pri pripravi proračuna za leto 2019 upoštevala Jesensko napoved glavnih
makroekonomskih agregatov Slovenije za leti 2018 in 2019, ki jo je izdal Urad za makroekonomske analize in
razvoj (Umar Ljubljana. September 2018: Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2018-2021), izračun
povprečnine na prebivalca Ministrstva za finance za leto 2019, ter prejeta sredstva za sofinanciranje investicij
(21. in 23. člen Zakona o financiranju občin).

Do sprejetja proračuna za leto 2019 je veljal Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice za obdobje januar
– marec 2019, ki ga je sprejel župan dne 23.11.2019 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/2018 ter
Sklep o začasnem financiranju v obdobju april-junij 2019, ki ga je sprejel občinski svet dne 25.3.2019 in je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/2019.
Proračun Občine Brežice za leto 2019 je bil sprejet na 5 . seji občinskega sveta dne 20.5.2019, objavljen
pa je bil v Uradnem listu RS, št. 34/2019. Sprejeti proračun za leto 2019 je predvideval skupne prihodke v
višini 26.464.109 EUR in skupne odhodke v višini 28.934.522 EUR. Planirano je bilo, da se primanjkljaj
iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 2.470.413 EUR, ki se še poveča za odplačilo glavnic v višini
1.352.225 EUR pokrije s prodajo kapitalske naložbe v višini 561.000 EUR, najemom kredita v višini 500.000
EUR in povratnega dela pri MGRT v višini 589.382 EUR ter stanja sredstev na računih na dan 31.12.2018 v
višini 2.172.256 EUR.
Župan in oddelki občinske uprave občine so v proračunskem letu 2019 skrbeli za realizacijo nalog, ki so bile
opredeljene v sprejetem proračunu. V času izvajanja sprejetega proračuna je bilo potrebno prerazporejati
sredstva v skladu z 14.členom odloka o proračunu .

3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov
Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa proračuna:
a) bilanca prihodkov in odhodkov,
b) račun finančnih terjatev in naložb in
c) račun financiranja.
V zaključnem računu proračuna so prikazani planirani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in
drugi izdatki občine za leto 2019. Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom
denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu.
Srednjeročni cilji občine Brežice so prikazani v razvojnih programih, ki so sestavni del proračuna za leto 2019.
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Občina je v letu 2019 zagotavljala nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih, za katere je
zadolžena in odgovorna, racionalno je gospodarila z razpoložljivimi sredstvi in skrbela za skladen razvoj na
vseh področjih. Že v preteklosti je občina zaznala težave v doseganju ciljev vezanih na razvoj (investicije), ki
so se odražale na področju pridobivanja sofinancerskih sredstev za nekatere projekte s strani države in
nekaterih lastnih prihodkov. Realizacija proračuna za obdobje 01.01.2019 do 31.12.2019 je bila na strani
prihodkov 101,08 % in na strani odhodkov 83,4% na sprejeti plan.
Nekateri večji odmiki od planiranih vrednosti pri proračunskih postavkah so: nižja je poraba na proračunski
postavki 00033 Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkih, ker je višina porabe odvisna od
pravnomočnih sodnih odločb, zaradi racionalizacije in varčevanja niso bili realizirani vsi načrtovani odhodki na
postavki 00037 Izdatki za blago in storitve, nižja je poraba na proračunski postavki 00290 Cenitve, meritve,
odškodnine, ker so bile cenitve naročene za zadeve za katere je bilo znano, da bodo realizirane, nekatera
zemljišča so se odkupovala iz postavk s katerih so se financirali projekti in je zato nižja tudi postavka 00292
Nakupi zemljišč, kom. opremljanje stavb. zemljišč in odškodnine, postavka 00477 Melioracije ni bila realizirana,
ker je občina šele v drugi polovici leta prejela v lastništvo namakalni sistem, pridobitev dokumentacije in prijava
na razpis se bo nadaljevala v letu 2020, postavka 00535 Nadomeščanje KP za malo gospodarstvo je manj
realizirana, ker je samo eno večje podjetje izvajalo veliko investicijo v Poslovni coni Brezina, postavka 00481
Promocijsko turistični dogodki je bila predvidena za nepredvidene promocijske dogodke, realizirano pa je bilo
samo svetovno prvenstvo v bodybildingu, postavka 00237 Izvajanje strategije na področju turizma je slabše
realizirana zaradi pomanjkanja kadra za izvedbo določenih aktivnosti in strategije, zato sta se na ZPT zaposlili
dve novi osebi in se bo v letu 2020 pristopilo k izvajanju strategije, nižja je realizacija na postavki 00488
Turistična promocija vinorodnih okolišev, ker je postavka uvedena na novo, zato je nižja zaiteresiranost, kljub
temu sta bili sofinancirani dve večji prireditvi (martinovanje na Bizeljskem in Jesen v Gadovi peči), postavka
00093 Razlika med plačilom staršev in ceno programa je nekoliko nižje realizirana, zaradi izpogajanih zahtev
sindikatov za JU, kjer je bilo težko predvideti sredstva za izpogajana napredovanja in realizacija je tudi odvisna
od vključenosti otrok v vrtce, postavka 00115 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo je nižje realizirana, ker je bil
na javnem razpisu za nadaljnje 4 letno obdobje izbran izvajalec, ki je dal enake pogoje kot v prejšnjem 4 letnem
obdobju, postavka 00536 Oskrba starejših na domu ni bila realizirana, ker še ni zaključen dogovor s
potencialnimi izvajalci, postavki 128 Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občina in 00464 Dom
krajanov Sromlje sta višji zaradi spremenjene dinamike izvajanja del v domu Sromlje, postavka 00130
Vzdrževanje poslovnih prostorov je nižja, ker v letu 2019 ni bilo potrebe za zagotavljanje rednega vzdrževanja
poslovnih objektov v predvideni višini, postavka 00268 Vodni center ni realizirana, ker tečejo postopki vezani
na javni natečaj, postavka 00269 Vrbinske rekreativne površine ni realizirana, zaradi pogojev soglasodajalcev,
obveznosti bodo poravnane v letu 2020, postavka 00502 Veslaška steza na Savi je nizko realizirana, projekt
se ne izvaja, ker še ni pridobljen odgovor ali je potrebna presoja vplivov na okolje, postavka 00279 Ureditev
zahodne fasade mesta Brežice ni realizirana, ker postopek JN ni bil izveden, postavka 00081 Nogometni
stadion je višja, ker je bila pridobljena vrednost ponudbe bistveno višja od ocenjene projektantske vrednosti,
na postavki 00412 Atletski stadion so se vzdrževalna dela realizirala z manj sredstvi, projekt delno zapade v
letu 2020, pri postavki 00422 Vzdrževanje in obnova objektov se je del sredstev prerazporedilo v program
športa, sredstva na postavki 00092 MKC Brežice so bila namenjena za projektno dokumentacijo za
prezračevanje sejne sobe v MC, postavka 00094 Vrtec Mavrica se prenaša v naslednje leto, sredstva se črpajo
iz vnovčene garancije po potrebi in so namenska, postavka 00106 OŠ Artiče ni realizirana zaradi usklajevanja
projekta z projektom JZP v katerega je vključena telovadnica pri OŠ, na postavki 00500 Ureditev krajevnega
središča Dobova je višja poraba, ker se je poleg nakupa objekta izvedla tudi rušitev, postavka 00156 Zimsko
vzdrževanje je nižje realizirana zaradi milejše zime, ostanek sredstev se je prerazporedil na letno vzdrževanje,
postavka 00162 Asfaltiranje in modernizacija cest KS Bizeljsko je presežena zaradi izvedbe še dodatnega
odseka, postavka 00168 Obnova lokalne ceste Bukovšek – Dobova je presežena, ker se je ob izgradnji
kanalizacije obnovila tudi cesta, poraba na postavki 00177 Modernizacija in preplastitev cest v KS Čatež je
višja, ker se je urejala meteorna kanalizacija in sanirala cesta, postavka 00188 Obnova jeklenih mostov preko
Save in Krke je nižje realizirana, ker se je ob dokončanju sanacije mostu preko Save, predvidevala tudi začetek
sanacije mostu čez Krko, postavka 00450 Obnova Boršnikove ulice v Brežicah je nižje realizirana, ker je bila
ponudba na JN nižja od ocenjene projektantske vrednosti, sredstva na postavki 00508 Obnova Ceste bratov
Milavcev so bila porabljena za projektno dokumentacijo, postavka 00522 Modernizacija JP 527391 Dramlja je
bilo predvideno dvo letno financiranje, projekt pa se je zaključil lani, zato višja poraba, s sredstvi na postavki
00253 Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno je bila plačana projektna dokumentacija, postavka 00199
Vzdrževanje BCP in prekategorizacija cest je bila porabljena za snemanje cest in poti, kategorizacija bo
izvedena v letu 2020, na postavki 00214 Pločnik v Trebežu so bila predvidena sredstva za odkupe zemljišč, ki
se niso realizirala, postavki 00452 Pločnik in kolesarska steza Šentlenart-Sp. Pohanca in 00484 Pločnik
Podgračeno nista realizirani, ker država (DRSI) ni zagotovila sredstev, na postavki 00244 Taksa- finan.kom.
objektov s področ. komun. odpadkov so namenska sredstva, ki se prenašajo v naslednje leto, postavka 00248
Reševanje problematike odpadne vode v občina Brežice je manj porabljena zaradi objavljenega JN, ki ni bilo
pravočasno zaključeno, s sredstvi na postavki 00510 Mednarodna kanalizacija Brežice se je izvedla projektna
dokumentacija, s sredstvi na postavki 00250 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravljanje in analiza
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pitne vode so bili predvideni prevzemi vaških vodovodov, ki se niso izvedli, sredstva na postavki 00277
Komunalno opremljanje zemljišč so se porabila za JN, za izbor izvajalca in ker je bila sprožena revizija, so se
dela pričela proti koncu leta 2019, postavka 00282 Izdelava novih občinskih prostorskih aktov je bila
namenjena za postopek sprememb in dopolnitve OPN za industrijske cone in sklenitev aneksa za podaljšanje
terminskega plana zaradi pridobitve odločbe o potrebi priprave okoljskega poročila, na postavki 00283
Občinski prostorski izvedbeni akti so bila rezervirana sredstva za OPPN za cesto pri TUŠ-u, a se je zaradi
DPN za povezovalno cesto BR-KK, katerega del je bil tudi ta odsek, izvedla le faza izdelavo strokovne podlage,
na postavki 00284 Državne in občinske ureditve je bila realizacija vezana na izdelavo potrebnih strokovnih
podlag ob vodenih državnih prostorskih načrtov – hidroelektrarne, povezovalna cesta Krško – Brežice. Oba
državna projekta sta v fazi, ko še občinska sredstva ni potrebno zagotavljati, postavka 00285 Nadomeščanje
olajšav iz KP za fizične osebe niso izkoriščena, ker občina v lanskem letu ni pristopila k novogradnji
kanalizacije, zato ni bilo potrebe za oprostitve plačil komunalnega prispevka iz tega naslova, postavka 00480
Komasacija zemljišč za območje Kaptol Dobova se ni realizirala zaradi zapletov okoli lastništva, ki ga je
predhodno potrebno rešit za obodno parcelacijo.

Občina je v sprejetem proračunu za leto 2019 načrtovala dolgoročno zadolžitev v višini 1.089.382,00 EUR, ki
je bila delno realizirana in sicer v višini 541.112,26 EUR in sicer za povratna sredstva pri MGRT po 23. členu
ZFO-ja.
Občina v letu 2019 ni imela likvidnostnih težav, zato se likvidnostno ni zadolževala.
V naslednji tabeli so prikazane vse tri bilance splošnega dela proračuna za leto 2019 Občine Brežice.
Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki
Odhodki
Primanjkljajpresežek

SP 2019

VP

26.464.109,00
-28.934.521,70
-2.470.412,70

26.481.722,86
-28.952.135,56
-2.470.412,70

Račun finančnih terjatev in naložb
Prodaja kapit. 561.000,00
deležev
Račun financiranja
Zadolževanje
1.089.382,00
Odplačila
-1.352.225,00
dolga

2019

v EUR
Indeks
RE/SP
26.951.579,09
102
-24.145.541,00
83
2.806.038,09
RE ZR 2019

561.000,00

18.029,00

1.089.382,00
-1.352.225,00

541.112,26
-1.352.152,04

Indeks
RE/VP
102
83
-

3

50
100

3

50
100

Iz zgornje tabele in iz splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Brežice za leto 2019 je razvidno,
da je bil v bilanci prihodkov in odhodkov realizacije zaključnega računa za leto 2019 realiziran presežek v višini
2.806.038,09 EUR. V računu finančnih terjatev in naložb so bila planirana prejeta sredstva v višini 561.000,00
EUR od prodaje kapitalskih deležev, ki so bila realizirana v višini 18.029,00 EUR. V računu financiranja se je
najem dolgoročnega kredita realiziral v višini 541.112,26 EUR in sicer za povratna sredstva pri MGRT po 23.
členu ZFO, izdatki proračuna so se povečali za odplačilo dolga poslovnim bankam in Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo za najete dolgoročne kredite v preteklih letih v višini 1.352.152,04 EUR. V
letu 2019 je rezultat vseh treh bilanc presežek v višini 2.013.027,31 EUR.
Stanje sredstev na računih Občine Brežice na dan 31.12.2019 je rezultat stanja sredstev na računih leta 2018
(2.172.255,70 EUR) ter stanja vseh treh bilanc iz leta 2019 (2.013.027,31 EUR) in znaša 4.185.283,01 EUR,
ki se evidentira na poslovnem skladu in se koristi za izdatke v letu 2020 v skladu s proračunom Občine Brežice
za leto 2020.
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Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2019 znaša 4.185.283,01 EUR: od tega presežek krajevnih
skupnosti 118.190,75 EUR in proračunski presežek 4.067.092,26 EUR.
Proračunski presežek iz leta 2019 se v naslednjem proračunskem letu koristi za naslednje namene:
 okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 762.081,76
EUR – namenski presežek,
 okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 188.249,13 EUR
– namenski presežek,
 amortizacija CEROD v višini 20.712,65 EUR - namenski presežek,
 rezervacija rezervni sklad stanovanj (prenos iz MORS) 783,48 EUR – namenski presežek,
 unovčena garancija zaradi odprave napak v garancijski dobi za vrtec Mavrica v višini 83.723,93
EUR – namenski presežek,
 koncesija lovci 3.911,03 EUR – namenski presežek,
 neporabljena sredstva prejeta iz evropskih institucij za projekte 309.442,60 EUR – namenski
presežek,
 unovčena garancija za odpravo napak za gradbeno obrtniška dela za OŠ Cerklje v višini
166.510,44 EUR – namenski presežek,
 tekoče odhodke po planu proračuna za leto 2020 v višini 2.531.677,24 EUR.
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI PRORAČUNA
Prihodki proračuna občine Brežice so bili realizirani v višini 26.951.579,09 EUR, kar predstavlja 101,8%
realizacijo sprejetega proračuna za leto 2019.
V naslednji tabeli so prikazani prihodki po skupinah prihodkov ter v grafu delež teh prihodkov v skupnih
realiziranih prihodkih.
v EUR
Indeks

Indeks

RE/SP

RE/VP

PRIHODKI

SP 2019

VP 2019

REZR 2019

70 - davčni prihodki

17.445.953,00

17.445.953,00

17.926.505,12

103

103

71 - nedavčni prihodki

4.918.743,00

4.936.356,86

5.309.093,17

108

107

72 - kapitalski prihodki

2.045.000,00

2.045.000,00

1.293.892,42

63

63

5.000,00

5.000,00

0,00

0

0

74 - transferni prihodki

2.049.413,00

2.049.413,00

1.877.452,85

92

92

78- prejeta sred.iz EU

0

0

544.635,53

0

0

26.464.109,00

26.481.722,86

26.951.579,09

102

102

73 - donacije

Skupaj

74 ‐
transferni
prihodki
73 ‐ donacije 7%

PRIHODKI RE ZR 2019

78‐ prejeta sred.iz
EU
2%

0%
72 ‐ kapitalski
prihodki
5%

71 ‐ nedavčni
prihodki
20%

70 ‐ davčni
prihodki
66%

V obsegu prihodkov realiziranega proračuna so zajeti tudi izvirni prihodki krajevnih skupnosti.
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KS/KONTO

7103

7130

7141

7220

SKUPAJ

ARTIČE

4.468,00

10.087,00

2.855,81

0,00

17.410,81

BIZELJSKO

1.890,04

8.498,17

4.053,93

328,41

14.770,55

0,00

0,00

41,57

0,00

41,57

989,00

8.494,80

680,76

0,00

10.164,56

BREŽICE
CERKLJE OB KRKI
ČATEŽ OB SAVI

1.568,85

5.061,00

0,00

0,00

6.629,85

DOBOVA

7.881,75

14.030,56

26,99

0,00

21.939,30

GLOBOKO

7.207,48

0,00

979,60

0,00

8.187,08

JESENICE NA DOL.

4.619,00

5.847,00

126,87

0,00

10.592,87

13.409,94

7.765,29

1.954,24

0,00

23.129,47

KRIŽE

144,00

0,00

0,00

0,00

144,00

KRŠKA VAS

584,00

4.825,00

0,00

0,00

5.409,00

MRZLAVA VAS

204,00

0,00

0,00

0,00

204,00

KAPELE

PEČICE

144,00

520,00

0,00

0,00

664,00

PIŠECE

3.176,38

11.152,61

1.856,36

0,00

16.185,35

SKOPICE

244,00

0,00

0,00

0,00

244,00

SROMLJE

1.344,00

2.610,00

3.286,48

0,00

7.240,48

0,00

0,00

29,99

0,00

29,99

2.114,00

2.640,00

2.772,45

0,00

7.526,45

204,00

0,00

0,00

0,00

204,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.192,44

81.531,43

18.665,05

328,41

150.717,33

ŠENTLENART
VELIKA DOLINA
VELIKE MALENCE
ZAKOT BUKOŠEK TRNJE
SKUPAJ
Naziv kontov:

7103 prihodki od najemnin za poslovne prostore
7130 prihodki od prodaje blaga in storitev
7141 drugi nedavčni prihodki
7220 prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

Prihodke po skupinah delimo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije
in transferne prihodke. Davčni prihodki so se realizirali v skladu s planom. Nedavčni prihodki so realizirani v
višini 107% glede na sprejeti proračun in sicer so nad planom realizirani prihodki od udeležbe na dobičku in
drugi nedavčni prihodki. Kapitalski prihodki so realizirani v višini 63,3%, saj kljub naporom prodaja nepremičnin
ni bila v celoti realizirana. Transferni prihodki so bili realizirani v višini 91,6% glede na predvideni veljavni plan.
V tej skupini odhodkov niso bila v celoti realizirana sredstva iz državnega proračuna in sredstva iz proračuna
Evropske unije.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

26.969 .608 €

70 DAVČNI PRIHODKI

17.926.505 €

Davčni prihodki v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo 67 % delež in so glede na sprejeti plan
realizirani 103 %. V spodnji tabeli so prikazani davčni prihodki na nivoju šestmestnih kontov.

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

1

2

3

4

5

70

DAVČNI PRIHODKI

17.445.953,00

17.445.953,00

17.926.505,12

700

Davki na dohodek in dobiček

14.793.593,00

14.793.593,00

14.793.593,00

7000

Dohodnina

14.793.593,00

14.793.593,00

14.793.593,00
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700020

Dohodnina - občinski vir

14.793.593,00

14.793.593,00

14.793.593,00

703
7030

Davki na premoženje

1.330.560,00

1.330.560,00

1.454.391,95

Davki na nepremičnine

952.000,00

952.000,00

1.010.576,84

703000

Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb

55.000,00

55.000,00

103.502,93

703001

Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

11.000,00

11.000,00

18.361,95

703002

Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

1.000,00

1.000,00

191,83

703003

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

453.000,00

453.000,00

448.043,03

703004

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

427.000,00

427.000,00

437.477,11

703005

Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

5.000,00

5.000,00

2.999,99

7031

Davki na premičnine

2.010,00

2.010,00

1.257,81

703100

Davek na vodna plovila

2.000,00

2.000,00

1.257,03

703101

Zamudne obresti od davkov na premičnine

10,00

10,00

0,78

7032

Davki na dediščine in darila

81.000,00

81.000,00

102.423,18

703200

Davek na dediščine in darila

81.000,00

81.000,00

101.873,32

703202

Zamudne obresti od davka na dediščine in darila

7033

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

703300

0,00

0,00

549,86

295.550,00

295.550,00

340.134,12

Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

50.000,00

50.000,00

60.525,99

703301

Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

245.000,00

245.000,00

280.296,99

703302

Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo
sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji

50,00

50,00

0,00

703303

Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

500,00

500,00

-688,86

704

Domači davki na blago in storitve

1.316.800,00

1.316.800,00

1.678.520,17

7044

Davki na posebne storitve

20.000,00

20.000,00

292.571,48

704403

Davek na dobitke od iger na srečo

20.000,00

20.000,00

292.571,25

704405

Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

0,00

0,00

0,23

7047

Drugi davki na uporabo blaga in storitev

1.296.800,00

1.296.800,00

1.385.948,69

704700

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda

427.300,00

427.300,00

482.516,83

704704

Turistična taksa

860.000,00

860.000,00

886.783,82

704706

Občinske takse od pravnih oseb

1.000,00

1.000,00

1.453,02

704707

Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov

1.000,00

1.000,00

0,00

704708

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

7.500,00

7.500,00

15.195,02

706

Drugi davki

5.000,00

5.000,00

0,00

7060

Drugi davki

5.000,00

5.000,00

0,00

706099

Drugi davki

5.000,00

5.000,00

0,00

700 Davki na dohodek in dobiček

14.793.593 €

Obrazložitev podskupine - K3
Davki na dohodek in dobiček spadajo med davčne prihodke. To so prihodki iz naslova dohodnine in so za
leto 2019 bili planirani v višini 14.793.593,00 EUR, realizirani so bili v enaki višini 14.793.593,00 EUR, kar
je 100,00 % realizacija. Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna znaša 54,89 %.
Na podlagi 14.in 16. člena zakona o financiranju občin je Ministrstvo za finance dne 26.11.2018 objavilo
predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019, kjer
je za leto 2019 upoštevana povprečnina v višini 573,50 evrov na prebivalca. Izračun primerne porabe občin,
dohodnine in finančne izravnave za leto 2019 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
podlagi izračunov Ministrstva za finance RS smo v predlogu proračuna za leto 2019 upoštevali dohodnino
v zgoraj navedeni višini.
Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren
obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi
ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.
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703 Davki na premoženje

1.454.392 €
Obrazložitev podskupine - K3
Delež davkov na premoženje v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo 5,39 %. Realizirani so v višini
1.454.391,95 EUR. Indeks realizacije je glede na sprejeti in veljavni plan 109,3 %. Največji delež v tem
sklopu predstavljajo davki na nepremičnine. Davki na nepremičnine so bili planirani v znesku 952.000 EUR,
realizirani pa v znesku 1.010.576,84 EUR. Najpomembnejši vir davkov na nepremičnine predstavlja
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je realizirano v višini 888.520,13 EUR. Ostali davki na
premoženje pa so še davki na premičnine, ki so realizirani v višini 1.257,81 EUR, davki na dediščine in
darila, ki so realizirani v višini 102.423,18 EUR, ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje,
ki so bili realizirani v višini 340.134,12 EUR, kar je 15 % nad planom.

704 Domači davki na blago in storitve

1.678.520 €
Obrazložitev podskupine - K3
Delež domačih davkov na blago in storitve v realiziranih prihodkih znaša 6,23 %. Realizirani so v višini
1.678.520,17 EUR, kar predstavlja 127,5 % realizacijo glede na sprejeti proračun. Sestavljeni pa so iz
davkov na posebne storitve, ki so realizirani v višini 292.571,25 EUR (davek na dobitke od iger na srečo,
ki ni bil planiran v tako visokem znesku) in drugih davkov na uporabo blaga in storitev, ki so realizirani v
višini 1.385.948,69 EUR, kar znaša 106,9 % realizacijo sprejetega proračuna. V okviru drugih davkov na
uporabo blaga in storitev so realizirani naslednji prihodki: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadlih voda v višini 482.516,83 EUR, turistična taksa je realizirana v znesku 886.783,82 EUR,
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 15.195,02 EUR ter občinske takse od fizičnih in pravnih
oseb in zasebnikov v višini 1.453,02 EUR.

706 Drugi davki

0€
Obrazložitev podskupine - K3
Z uvedbo poenostavitve vplačevanja javnofinančnih prihodkov s 1.10.2011, se je spremenil način
plačevanja in evidentiranja prejetih plačil (prihodkov) v analitičnih in zbirnih knjigovodskih evidencah FURS
ter posledično način poročanja. Vplačana denarna sredstva na posamezni vplačilni podračun so dnevno, v
celoti razporejena prejemnikom sredstev in evidentirana v poslovnih knjigah FURS, v odvisnosti od sklica,
ki ga davčni zavezanec navede na plačilnem nalogu.
Podkonto 706099-Drugi davki lahko v določenem poročevalnem obdobju izkazuje pozitivno ali negativno
stanje, ker izkazuje denarni tok obdobja. Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, ki so še
nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve.
Na dan 31.12.2019 je bilo nerazporejeno stanje davkov na kontu 706099 negativno in sicer 4.925,86 EUR.
V skladu z navodili ministrstva za finance se v poslovnih knjigah občine znesek preknjiži na podkonto
714199- drugi izredni nedavčni prihodki.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

5.309.093 €

Realizirani nedavčni prihodki predstavljajo 20 % delež v realiziranih prihodkih, njihova realizacija glede na
sprejeti plan je 108 %. V spodnji tabeli so prikazani prihodki na nivoju šestmestnih kontov.

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

1

2

3

4

5

71

NEDAVČNI PRIHODKI

4.918.743,00

4.936.356,86

5.309.093,17

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.090.100,00

2.090.100,00

1.933.599,05

7100

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

269.100,00

269.100,00

62.221,04

710003

Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov
proračunov

269.000,00

269.000,00

61.181,04

710004

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb

100,00

100,00

0,00

710005

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb

0,00

0,00

1.040,00

7102

Prihodki od obresti

1.000,00

1.000,00

169,57

710200

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

500,00

500,00

0,00

710201

Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev

500,00

500,00

0,00

710215

Drugi prihodki od obresti

0,00

0,00

169,57
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7103

Prihodki od premoženja

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

710302

Prihodki od najemnin za stanovanja

710304

Prihodki od drugih najemnin

710305

Prihodki od zakupnin

710306

1.820.000,00

1.820.000,00

1.871.208,44

70.000,00

70.000,00

104.557,03

180.000,00

180.000,00

211.261,79

1.100.000,00

1.100.000,00

1.123.364,38

5.000,00

5.000,00

4.923,51

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

20.000,00

20.000,00

8.989,63

710309

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo

50.000,00

50.000,00

27.749,60

710311

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico

25.000,00

25.000,00

13.332,48

710312

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

370.000,00

370.000,00

377.030,02

711

Takse in pristojbine

30.000,00

30.000,00

28.220,65

7111

Upravne takse in pristojbine

30.000,00

30.000,00

28.220,65

711100

Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo

30.000,00

30.000,00

28.220,65

712

Globe in druge denarne kazni

73.500,00

73.500,00

70.983,94

7120

Globe in druge denarne kazni

73.500,00

73.500,00

70.983,94

712001

Globe za prekrške

16.000,00

16.000,00

7.824,99

712005

Denarne kazni v upravnih postopkih

1.000,00

1.000,00

0,00

712007

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

56.000,00

56.000,00

62.528,95

712008

Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o
prekrških

500,00

500,00

630,00

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

115.187,00

115.187,00

85.191,99

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

115.187,00

115.187,00

85.191,99

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

101.200,00

101.200,00

81.531,43

713099

Drugi prihodki od prodaje

13.987,00

13.987,00

3.660,56

714

Drugi nedavčni prihodki

2.609.956,00

2.627.569,86

3.191.097,54

7141

Drugi nedavčni prihodki

2.609.956,00

2.627.569,86

3.191.097,54

714100

Drugi nedavčni prihodki

714105

Prihodki od komunalnih prispevkov

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega
značaja

714116

Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

3.000,00

3.000,00

186,29

250.000,00

250.000,00

406.906,39

35.000,00

35.000,00

88.246,93

2.136.900,00

2.136.900,00

2.136.910,04

185.056,00

202.669,86

558.847,89

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.933.599 €
Obrazložitev podskupine - K3
Delež prihodkov - udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v realiziranih celotnih prihodkih znaša
7,17%. Glede na sprejeti plan so realizirani v višini 92,5 % in znašajo 1.933.599,05 EUR. S proračunom
za leto 2019 je bilo načrtovanih 269.000,00 EUR prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki. Realizirano je bilo 62.221,04 EUR. Prihodki od obresti so bili realizirani
v višini 169,57 EUR, kar znaša 17,0 % realizacijo glede na plan. Prihodki od premoženja. so realizirani v
višini1.871.208,44 EUR, njihova realizacija znaša 102,8 % v primerjavi na sprejeti plan: prihodki od
najemnin za poslovne prostore v znesku 104.557,03 EUR, prihodki od najemnin za stanovanja 211.261,79
EUR, prihodki od drugih najemnin - najemnine od upravljanja z občinsko komunalno infrastrukturo v višini
1.123.364,38 EUR in prihodki od koncesij v skupnem znesku 427.101,73 EUR. Od leta 2017 Občini
Brežice, s pričetkom obratovanja HE Brežice, pripada nov vir financiranja in sicer prihodki od podeljenih
koncesij za vodno pravico. Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico so za leto 2019 znašali
377.030,02 EUR.

711 Takse in pristojbine

28.221 €

Obrazložitev podskupine - K3
Realizacija teh prihodkov je 94,1 % glede na planirane in znaša 28.220,65 EUR. Delež taks in pristojbin v
skupnih realiziranih prihodkih za leto 2019 znaša 0,10%.
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712 Globe in druge denarne kazni

70.984 €
Obrazložitev podskupine - K3
Delež glob in drugih denarnih kazni realiziranih v letu 2019 v skupnih prihodkih znaša 0,26 %, v tej skupini
prihodkov so zajeti prihodki od glob za prekrške, prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo
prostora, ki v sorazmernem delu pripada lokalni skupnosti ter povprečnine in drugi stroški realizirani na
podlagi zakona o prekrških. Znesek realizacije je 70.983,94 EUR. Indeks realizacije na plan je 96,6 %.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

85.192 €

Obrazložitev podskupine - K3
Delež prihodkov od prodaje blaga in storitev v skupnih realiziranih prihodkih za leto 2019 znaša 0,32 %. V
okviru te skupine prihodkov so zajeti prihodki od lastne dejavnosti krajevnih skupnosti in manjši del
prihodkov iz dejavnosti občinske uprave. Planirani prihodki so realizirani v višini 74,0 % in realizacija znaša
85.191,99 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

3.191.098 €

Obrazložitev podskupine - K3
Delež drugih nedavčnih prihodkov v skupnih realiziranih prihodkih za leto 2019 je 11,84 %. V skupnem
znesku so bili realizirani v višini 3.191.097,54 EUR in so realizirani v višini 121,5 % veljavnega plana. Med
druge nedavčne prihodke štejemo prihodke od prispevkov in doplačil občanov za izvajanje določenih
programov, ki so bili realizirani v višini 88.246,93 EUR. Prihodki od komunalnega prispevka so bili realizirani
v višini 406.906,39 EUR, v celoti so bili namensko porabljeni v skladu z Odlokom o programu opremljanja
in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice. Prihodki od
nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta znašajo 2.136.910,04 EUR.
Podlaga je Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi
načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta , ki je spremenila način plačevanja.
Dajatev se plačuje v tekočem letu po akontacijah, poračunava se za leto nazaj. Zavezanka za plačilo po
veljavni uredbi je Nuklearna elektrarna Krško. Drugi izredni nedavčni prihodki so bili realizirani v višini
558.847,89 EUR.V tem znesku je zajeto izplačilo garancije za OŠ Cerklje, ki se bo kot namenski presežek
prenesel v leto 2020,sredstva eko sklada za polnilne postaje v višini 37.170,00 EUR, sofinanciranje
nogometnega stadiona s strani Nogometne zveze Slovenije v višini 30.000,00 EUR, sofinanciranje Lekarne
Brežice v višini 208.241,00 EUR v občinsko stavbo na Bizeljskem, kjer ima svoje prostore tudi Lekarna,
obratovalni stroški za poslovne prostore, ki so obračunani na podlagi najemnih pogodb, prihodki od
služnosti in podobno.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.293.892 €

Realizirani kapitalski prihodki predstavljajo 22 % delež v realiziranih prihodkih, njihova realizacija glede na
sprejeti plan je 51 %. V spodnji tabeli so prikazani prihodki na nivoju šestmestnih kontov.

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

1

2

3

4

5

72

KAPITALSKI PRIHODKI

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

7200

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

720000

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

7202

Prihodki od prodaje opreme

720201

Prihodki od prodaje računalniške opreme

2.045.000,00

2.045.000,00

1.293.892,42

45.000,00

45.000,00

50,00

45.000,00

45.000,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
sredstev

2.000.000,00

2.000.000,00

1.293.842,42

7220

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

0,00

0,00

87.194,01

722000

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

0,00

0,00

82.635,66

722001

Prihodki od prodaje gozdov

0,00

0,00

4.558,35

7221

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

2.000.000,00

2.000.000,00

1.206.648,41

722100

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

2.000.000,00

2.000.000,00

1.206.648,41
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720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

50 €
Obrazložitev podskupine - K3
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 50,00 EUR. Odprodala se je zastarela
računalniška oprema.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.293.842 €
Obrazložitev podskupine - K3
Delež prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev glede na skupne realizirane prihodke je
4,80%. Ocenjeni prihodki iz tega naslova v višini 2.045.000,00 EUR so bili realizirani v višini 1.293.892,42
EUR. Realizacija glede na plan je v višini 63,3 %. Realizacija je odvisna od delovanja nepremičninskega
trga. Nerealizirana predvidena prodaja zemljišč bo predmet prodaje v prihodnjih letih. Prodaja je bila
načrtovana v letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice.

73 PREJETE DONACIJE

0€

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

1

2

3

4

5

73

PREJETE DONACIJE

5.000,00

5.000,00

0,00

730

Prejete donacije iz domačih virov

5.000,00

5.000,00

0,00

7300

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

5.000,00

5.000,00

0,00

730000

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

5.000,00

5.000,00

0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

0€

Obrazložitev podskupine - K3
Planirano je bilo 5.000,00 EUR donacij v KS Mrzlava vas za obnovo spominskega obeležja, kar pa ni bilo
realizirano.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.877.453 €

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

1

2

3

4

5

74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.049.413,00

2.049.413,00

1.877.452,85

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.775.434,00

1.775.434,00

1.877.452,85

7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

1.733.589,00

1.733.589,00

1.876.216,85

740000

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna

289.597,00

289.597,00

289.597,00

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

1.266.449,00

1.266.449,00

1.343.747,60

740004

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

177.543,00

177.543,00

242.872,25

7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov

41.845,00

41.845,00

1.236,00

740300

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

0,00

0,00

1.236,00

740301

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

41.845,00

41.845,00

0,00

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije

273.979,00

273.979,00

0,00

7413

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

273.979,00

273.979,00

0,00

741301

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

273.979,00

273.979,00

0,00
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740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.877.453 €
Obrazložitev podskupine - K3
Delež transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij v primerjavi s celotnimi prihodki znaša 6,97%.
V tem sklopu so zajeta prejeta sredstva iz državnega proračuna .
Sredstva iz državnega proračuna se delijo na sredstva prejeta:
1. Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna-finančna izravnava, so bila
planirana v višini 289.597,00 EUR in so bila 100% realizirana.
2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so realizirana v višini 1.343.747,60 EUR,
Prihodki, ki jih je prejela Občina Brežice za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna so bili sledeči:
v EUR
Namen

Plan 2019

Realizacija 2019

Požarna taksa

62.000,00

61.861,04

Obnova železnega mostu čez Savo v Brežicah
(nepovratna sredstva za investicije po 23.členu ZFO)

589.382,00

589.382,00

Ministrstvo za izobraž., znanost in šport-ureditev
nogometnega stadiona

100.000,00

100.000,00

Sredstva za investicije v prostore in opremo
Brežice-prev.center

49.575,00

49.575,60

Grad Brežice

45.720,00

45.719,80

Trajnostna mobilnost-razpis

19.772,00

0

400.000,00

368.854,80

MORS-sofinanciranje
projektov
infrastrukture,nakup gasil.avtom.

ZD

lokalne

Postavitev kolesarnic in sistem izposoje koles
Skupaj

128.354,36
1.266.449,00

1.343.747,60

3. Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so realizirana v višini 242.872,25 EUR.
Od tega:
-prihodki iz naslova financiranja pravic družinskega pomočnika na podlagi 44. člena Zakona o
financiranju občin znašajo 156.174,47 EUR,
-sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav SPO v višini 26.975,40 EUR
- povračilo sredstev za subvenc. tržne najemnine RS v višini 31.426,99 EUR
-sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 5.614,72 EUR
-sredstva iz proračunskega sklada za gozdove v višini 12.168,04 EUR
- sred za teden evropske mobilnosti v višini 10.203,63 EUR
- sred.za praktično usposabljanje dijakov in študentov višjih strokovnih šol v višini 309,00 EUR
4. prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
-sred.za praktično usposabljanje dijakov in študentov višjih strokovnih šol v višini 1.236,00 EUR

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
0€
Obrazložitev podskupine - K3
Prihodki iz prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije niso bili
realizirani. Planirani so bili v višini 273.797,00 EUR in sicer za projekte revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev v višini 160.000,00 EUR, razpis trajnostna mobilnost v višini 112.039,00 EUR in projekt
Pametne vasi 1.940,00 EUR.
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75 PREJETA VRAČILA
KAPITALSKIH DELEŽEV

DANIH

POSOJIL

IN

PRODAJA
18.029 €

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

1

2

3

4

5

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

561.000,00

561.000,00

18.029,00

751

Prodaja kapitalskih deležev

561.000,00

561.000,00

18.029,00

561.000,00

561.000,00

18.029,00

561.000,00

561.000,00

18.029,00

7512

Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih
podjetjih

751200

Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

751 Prodaja kapitalskih deležev

18.029 €

Obrazložitev podskupine - K3
Občina Brežice ima v delniški družbi KOP Brežice 25,24% kapitalski delež. Planirani so bili prihodki iz tega
naslova v višini 550.000,00 EUR, vendar ni prišlo do realizacije odprodaje. Prav tako je bil planiran za
odprodajo deleža v družbi INO Brežice v višini 11.000,00 EUR, ki ga je občina pridobila iz zapuščinskega
postopka. Odprodaja je bila realizirana v višini 18.029,00 EUR.
Postopek odprodaje deleža KOP Brežice se bo nadaljeval v letu 2020.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

544.636 €

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

1

2

3

4

5

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0,00

0,00

544.635,53

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0,00

0,00

544.635,53

7870

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0,00

0,00

544.635,53

787000

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0,00

0,00

544.635,53

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

544.636 €
Obrazložitev podskupine - K3
Delež prejetih sredstev od drugih evropskih institucij in iz drugih držav v strukturi prihodkov je 2,02 %.
Občina Brežice je kandidirala na razpisu neposredno pri Evropski komisiji in pridobila sredstva za projekt
Stavi na zdravje v višini 544.635,53 EUR, ki se bo izvajal tudi v letu 2020. Neporabljena sredstva iz leta
2019 se bodo rezervirala kot namenski prihodek v letu 2020.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

24.145 .541 €

ODHODKI PRORAČUNA
Odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2019 so bili realizirani v višini 24.145.541,00 EUR, kar
predstavlja 83,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019. V spodnji tabeli je prikaz posameznih vrst
odhodkov glede na plan, veljavni plan (s prerazporeditvami) ter realizacijo zaključnega računa za leto 2019
z obema indeksoma. V nadaljevanju pa graf prikazuje delež teh odhodkov v skupnih realiziranih odhodkih.
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v EUR
Indeks

Indeks

ODHODKI

SP 2019

VP 2019

REZR 2019

RE/SP

RE/VP

40 - tekoči odhodki

7.902.793,29

7.737.934,93

6.596.074,05

83

85

41 - tekoči transferi

10.178.455,51

10.269.255,19

9.684.351,77

95

94

42 - investicijski odhodki

10.307.224,90

10.381.475,44

7.493.126,24

73

72

43 - investicijski transferi

546.048,00

563.470,00

371.988,94

68

66

Skupaj

28.934.521,70

28.952.135,56

24.145.541,00

83

83

43 ‐
investicijski
transferi
2%

ODHODKI RE ZR 2019

42 ‐ investicijski
odhodki
31%

40 ‐ tekoči
odhodki
27%

41 ‐ tekoči
transferi
40%

V 14. členu Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019 je določeno, da župan z odredbo odloča o
prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami zajetimi v posebnem delu proračuna in
sicer do vrednosti postavke 100.000 € v višini do 20.000 €, za vrednost postavke nad 100.000 € pa v višini
do 20% vrednosti le-te. Ne glede na to določbo lahko neposredni uporabnik samostojno prerazporedi
proračunska sredstva med posameznimi konti v okviru proračunske postavke in v okviru posamezne
proračunske postavke odpira nove konte.

40 TEKOČI ODHODKI

6.596.074 €

Tekoči odhodki v realiziranih odhodkih znašajo 6.596.074 EUR, ker v skupnih odhodkih znaša 27 % delež.
Realizacija glede na veljavni plan je 85 %. V spodnji tabeli so prikazani tekoči odhodki na nivoju šestmestnih
kontov.

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

1

2

3

4

5

40

TEKOČI ODHODKI

7.902.793,29

7.739.695,18

6.596.074,05

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.511.281,00

1.511.281,00

1.410.303,71

4000

Plače in dodatki

1.339.796,00

1.341.158,57

1.261.098,55

400000

Osnovne plače

1.268.746,00

1.268.746,00

1.188.913,55

31

400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

400003

Položajni dodatek

400004

Drugi dodatki

4001

Regres za letni dopust

400100

Regres za letni dopust

4002

Povračila in nadomestila

400202
400203

60.000,00

61.362,57

61.362,57

9.550,00

9.550,00

9.492,99

1.500,00

1.500,00

1.329,44

52.000,00

51.953,49

50.979,02

52.000,00

51.953,49

50.979,02

99.200,00

99.200,00

89.398,76

Povračilo stroškov prehrane med delom

51.600,00

51.600,00

44.856,02

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

47.600,00

47.600,00

44.542,74

4003

Sredstva za delovno uspešnost

8.830,00

7.467,43

4.927,10

400302

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri
opravljanju rednih delovnih nalog

8.830,00

7.467,43

4.927,10

4004

Sredstva za nadurno delo

10.000,00

10.000,00

3.553,77

400400

Sredstva za nadurno delo

10.000,00

10.000,00

3.553,77

4009

Drugi izdatki zaposlenim

1.455,00

1.501,51

346,51

400900

Jubilejne nagrade

300,00

346,51

346,51

400902

Solidarnostne pomoči

1.155,00

1.155,00

0,00

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

243.000,00

243.000,00

226.732,66

4010

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

133.000,00

128.310,84

112.511,43

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

133.000,00

128.310,84

112.511,43

4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

86.500,00

90.062,08

90.062,08

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

80.000,00

83.329,60

83.329,60

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4012

Prispevek za zaposlovanje

401200

Prispevek za zaposlovanje

4013

Prispevek za starševsko varstvo

401300

Prispevek za starševsko varstvo

4015

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU

401500

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

402

Izdatki za blago in storitve

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

402000

6.500,00

6.732,48

6.732,48

1.000,00

1.000,00

761,99

1.000,00

1.000,00

761,99

1.500,00

1.500,00

1.270,08

1.500,00

1.500,00

1.270,08

21.000,00

22.127,08

22.127,08

21.000,00

22.127,08

22.127,08

5.500.512,29

5.651.334,96

4.847.569,45

1.578.648,17

1.577.663,78

1.135.072,13

Pisarniški material in storitve

35.495,00

29.062,49

23.117,59

402001

Čistilni material in storitve

41.060,00

41.224,69

40.277,78

402002

Storitve varovanja zgradb in prostorov

1.450,00

1.428,54

1.205,12

402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

4.395,00

5.564,29

5.162,47

402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

7.020,00

8.510,85

8.361,75

402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

94.113,64

91.773,45

81.610,47

402008

Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

24.000,00

24.220,00

14.686,76

402009

Izdatki za reprezentanco

62.574,69

60.118,88

46.452,63

402010

Hrana, storitve menz in restavracij

350,00

1.002,16

652,16

402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom

1.859,91

1.898,00

1.362,56

402099

Drugi splošni material in storitve

1.306.329,93

1.312.860,43

912.182,84

4021

Posebni material in storitve

75.500,00

73.001,03

42.821,97

402100

Uniforme in službena obleka

4.000,00

2.870,72

1.771,38

402108

Drobni inventar

12.700,00

17.054,52

13.762,19

402113

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

402200

Električna energija

58.800,00

53.075,79

27.288,40

450.190,66

490.123,19

466.156,60

301.765,37

329.764,85

315.533,26

32

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

66.690,29

45.989,36

42.268,21

402203

Voda in komunalne storitve

29.140,00

42.920,55

41.210,04

402204

Odvoz smeti

970,00

727,90

392,26

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

24.340,00

29.102,88

27.037,87

402206

Poštnina in kurirske storitve

26.515,00

41.301,15

39.698,46

402299

Druge storitve komunikacij in komunale

4023

Prevozni stroški in storitve

402300

770,00

316,50

16,50

15.800,00

15.406,43

8.716,33

Goriva in maziva za prevozna sredstva

5.000,00

5.050,01

3.915,37

402301

Vzdrževanje in popravila vozil

5.000,00

5.000,00

3.317,11

402304

Pristojbine za registracijo vozil

2.000,00

2.000,00

684,71

402305

Zavarovalne premije za motorna vozila

402306

Stroški nakupa vinjet in urbane

402399

Drugi prevozni in transportni stroški

4024

Izdatki za službena potovanja

402400
402401

0,00

349,14

349,14

400,00

400,00

0,00

3.400,00

2.607,28

450,00

14.603,50

15.858,92

6.305,04

Dnevnice za službena potovanja v državi

3.000,00

3.000,00

173,71

Hotelske in restavracijske storitve v državi

2.070,00

2.070,00

0,00

402402

Stroški prevoza v državi

5.033,50

5.584,92

4.577,12

402403

Dnevnice za službena potovanja v tujini

4.000,00

4.704,00

1.531,20

402405

Stroški prevoza v tujini

500,00

500,00

23,01

4025

Tekoče vzdrževanje

3.062.727,12

3.190.795,41

2.946.653,28

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

364.986,80

267.806,90

228.268,24

402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

157.300,00

161.380,35

160.850,05

402502

Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402504

Zavarovalne premije za objekte

402510

1.000,00

14.115,00

13.115,00

2.401.078,32

2.604.731,31

2.420.042,12

49.070,00

30.929,98

16.858,41

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

3.300,00

4.020,57

3.720,57

402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

1.500,00

6.831,48

6.081,48

402512

Zavarovalne premije za opremo

1.250,00

1.250,00

0,00

402514

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

71.242,00

86.660,36

84.647,95

402515

Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

12.000,00

10.331,25

10.331,25

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

402600

Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

402699

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

4027

Kazni in odškodnine

402702

Odškodnine zaradi sodnih postopkov

4029

Drugi operativni odhodki

402900

Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

402901

Plačila avtorskih honorarjev

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

402905

Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

402907

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in
drugih

402922
402930
402931

0,00

2.738,21

2.738,21

34.900,00

34.850,00

31.891,37

1.500,00

1.450,00

754,38

33.400,00

33.400,00

31.136,99

20.000,00

19.955,00

9.073,46

20.000,00

19.955,00

9.073,46

248.142,84

233.681,20

200.879,27

4.000,00

3.673,89

2.659,03

3.830,00

7.665,25

5.513,68

64.205,25

32.528,69

32.466,61

8.400,00

8.482,85

3.282,65

90.694,75

99.381,88

98.098,15

3.000,00

3.000,00

0,00

49.700,00

39.024,52

23.414,36

Članarine v domačih neprofitnih institucijah

2.200,00

2.200,00

0,00

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

4.068,84

1.734,34

1.692,55

Plačila bančnih storitev

7.844,00

24.543,17

22.505,63
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402932

Stroški, povezani z zadolževanjem

3.000,00

600,00

600,00

402939

Stroški strokovnih komisij

7.000,00

8.800,92

8.800,92

402944

Dajatve na področju odmernih odločb DURS

402999

Drugi operativni odhodki

403

Plačila domačih obresti

4031

Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

403101

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

409

Rezerve

4090

Splošna proračunska rezervacija

409000

4091
409100

Proračunska rezerva

50,00

50,00

0,00

150,00

1.995,69

1.845,69

140.000,00

132.070,00

71.468,23

140.000,00

132.070,00

71.468,23

140.000,00

132.070,00

71.468,23

508.000,00

202.009,22

40.000,00

468.000,00

162.009,22

0,00

Splošna proračunska rezervacija

468.000,00

162.009,22

0,00

Proračunska rezerva

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.410.304 €

Obrazložitev podskupine - K3
Plače in drugi izdatki zaposlenim so vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (to so sredstva za plače
in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, sredstva za delovno
uspešnost ter druge izdatke zaposlenim). Obseg sredstev za plače in dodatke je bil planiran skladno z
Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Kolektivno pogodbo
za javni sektor, Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust.
V okviru postavke so bila planirana sredstva za izplačilo plač javnim uslužbencem, zaposlenim v občinski
upravi skupaj s pripadajočimi dodatki v skladu z zakonodajo s področja plačnega sistema v javnem sektorju
in v skladu z veljavnimi pogodbami o zaposlitvi. Zajeti so tudi stroški za opravljeno nadurno delo javnih
uslužbencev ter stroški za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih
nalog. Na dan 31.12.2019 je bilo v občinski upravi Občine Brežice dovoljeno število zaposlenih po
kadrovskem načrtu 63 zaposlenih. Zasedenost na dan 31.12.2019 je bila 60 zaposlenih, od tega 56
zaposlenih za nedoločen čas, 1 za določen čas (projektno delo), 1 pripravnik ter 2 funkcionarja.
Delež plač in drugih izdatkov zaposlenim v celotnih realiziranih odhodkih za leto 2019 znaša 5,84 %.
Realizacija teh odhodkov v primerjavi z veljavnim planom je 93,3 % in je tako znašala 1.410.303,71 EUR,
planirana pa so bila v višini 1.511.281,00 EUR.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

226.733 €
Obrazložitev podskupine - K3
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so prispevki, ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste
obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Delež prispevkov delodajalcev za socialno varnost v
skupnih realiziranih odhodkih občine Brežice znaša 0,9%. Realizacija teh odhodkov glede na sprejeti
proračun je 93,3 %, znašala je 226.732,66 EUR. Ti odhodki so bili planirani v višini 243.000,00 EUR.
Prispevki so obračunani v skladu z zakonskimi predpisi.

402 Izdatki za blago in storitve

4.847.569 €

Obrazložitev podskupine - K3
Delež izdatkov za blago in storitve v skupnih odhodkih za leto 2019 znaša 16,74 %. Planirani so bili v skupni
višini 5.500.512,29 EUR, veljavni plan je znašal 5.651.334,96 EUR, realizirani so v višini 4.847.569,45
EUR. Indeks realizacije na veljavni plan je 85,8 %. Iz predvidenih sredstev, ki so s proračunom namenjena
za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, se izplačujejo izdatki za delovanje občinskih organov
ter za izvedbo programskih nalog. 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, kar je razvidno iz zgornje tabele. Vključujejo tudi izdatke za
nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer
glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.
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Po proračunskih uporabnikih je bila poraba kontov skupine 402 sledeča:

Konto PU
1

2

402

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

3

4

5

6

Izdatki za blago in storitve
1000
2000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020

OBČINSKI SVET
NADZORNI ODBOR
KABINET ŽUPANA
ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN
RAZVOJ
ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO
PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA
ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
ODDELEK ZA PROSTOR
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE
KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO
KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE
KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI
KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA
KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO
KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA
DOLENJSKEM
KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE
KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE
KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS
KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS
KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE
KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE
KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE
KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE
KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEKTRNJE

403 Plačila domačih obresti

5.500.512,29

5.651.334,96

4.847.569,45

110.000,00
13.000,00
321.700,00
229.000,00

143.205,29
13.000,00
328.723,45
233.070,85

141.865,55
12.288,53
295.509,48
148.875,83

648.810,00

556.793,53

359.238,11

790.695,05

861.224,85

731.267,12

2.462.146,00
270.000,00
12.648,76
56.414,06
96.125,38
8.650,29
50.939,72
49.244,03
68.857,07
43.938,04

2.504.900,89
270.000,00
20.578,76
56.229,47
98.894,94
8.183,05
61.975,25
48.181,03
65.282,25
45.960,55

2.361.869,77
159.910,63
20.576,09
47.946,21
84.645,56
2.706,93
56.973,37
46.012,72
49.657,89
38.105,62

34.368,69
45.052,43
10.352,89
17.632,11
7.159,92
10.380,99
26.587,96
11.567,78
37.152,65
19.304,20
26.554,48
6.000,00

30.659,07
46.894,98
10.852,89
21.899,77
10.610,12
10.001,19
68.161,14
11.567,78
41.100,00
22.959,95
37.190,99
7.003,13

23.248,49
43.020,34
8.675,91
20.195,07
9.073,64
8.649,72
67.390,30
7.583,30
41.099,14
20.391,64
33.071,03
4.492,65

16.229,79

16.229,79

3.228,81
71.468 €

Obrazložitev podskupine - K3
Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti za najeta dolgoročna posojila. Planirana so bila v
znesku 140.000 EUR, realizirana v znesku 71.468,23 EUR, kar predstavlja 54,1 % realizacijo veljavnega
plana. V letu 2019 so se obrestne mere še znižale glede na prejšnja leta.

409 Rezerve

40.000 €
Obrazložitev podskupine - K3
Skupina kontov rezerve se deli na splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko rezervo za naravne
nesreče. Realizacija te skupine kontov glede na veljavni plan odhodkov znaša 40.000,00 EUR.
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V skladu z 42. členom zakona o javnih financah se sredstva splošne proračunske rezervacije
prerazporejajo na proračunske postavke neposrednih uporabnikov po sklepih župana. Zato je veljavni plan
manjši od sprejetega, realizacija pa se izkazuje na postavkah na katerih so bile potrebne prerazporeditve.
Seznam vseh prerazporeditev je v poročilu o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom.
Konto proračunske rezerve je bil realiziran v višini 40.000 EUR, sredstva so bila prenesena na rezervni
sklad, kjer so se porabila v skladu 49.členom zakona o javnih financah.

41 TEKOČI TRANSFERI

9.684.352 €

Tekoči transferi v realiziranih odhodkih znašajo 9.684.352 EUR, kar v skupnih odhodkih znaša 40 % delež.
Realizacija glede na veljavni plan je 94 %. V spodnji tabeli so prikazani tekoči odhodki na nivoju šestmestnih
kontov.

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

2

3

4

5

1
41

TEKOČI TRANSFERI

10.178.455,51

10.289.659,19

9.684.351,77

410

Subvencije

515.000,00

515.000,00

477.718,77

4100

Subvencije javnim podjetjem

220.000,00

220.000,00

216.416,93

410000

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem
gospodarskih javnih služb

220.000,00

220.000,00

216.416,93

4102

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

410200

Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom

295.000,00

295.000,00

261.301,84

0,00

16.581,90

16.581,90

410217

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

100.000,00

100.000,00

95.044,25

410299

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

195.000,00

178.418,10

149.675,69

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

5.600.164,51

5.633.954,90

5.348.873,23

4111

Družinski prejemki in starševska nadomestila

53.750,00

51.287,50

49.750,00

411103

Darilo ob rojstvu otroka

53.750,00

51.287,50

49.750,00

4112

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

28.800,00

25.411,36

23.030,00

411299

Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

4119

Drugi transferi posameznikom

411900

28.800,00

25.411,36

23.030,00

5.517.614,51

5.557.256,04

5.276.093,23

Regresiranje prevozov v šolo

795.000,00

820.000,00

694.112,52

411908

Denarne nagrade in priznanja

5.000,00

5.000,00

3.000,00

411909

Regresiranje oskrbe v domovih

600.000,00

587.770,80

586.393,91

411920

Subvencioniranje stanarin

120.000,00

133.000,00

132.244,46

411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

3.738.614,51

3.747.614,51

3.597.437,01

411922

Izplačila družinskemu pomočniku

255.000,00

259.870,73

259.870,73

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

4.000,00

4.000,00

3.034,60

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

897.703,00

854.670,54

758.923,31

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

897.703,00

854.670,54

758.923,31

412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

897.703,00

854.670,54

758.923,31

413

Drugi tekoči domači transferi

3.165.588,00

3.286.033,75

3.098.836,46

4130

Tekoči transferi občinam

73.400,00

73.550,00

67.774,37

413003

Sredstva, prenesena drugim občinam

73.400,00

73.550,00

67.774,37

4131

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

250.000,00

250.000,00

234.314,99

413105

Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo
občine

250.000,00

250.000,00

234.314,99

4132

Tekoči transferi v javne sklade

17.000,00

18.879,00

18.879,00

413200

Tekoči transferi v javne sklade

17.000,00

18.879,00

18.879,00

4133

Tekoči transferi v javne zavode

2.751.688,00

2.843.175,12

2.698.078,58

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim

968.810,16

983.152,16

984.195,86
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413301

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

125.286,84

74.929,44

69.352,25

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1.647.638,00

1.774.719,37

1.636.756,32

413310

Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja

9.953,00

10.374,15

7.774,15

4135

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

73.500,00

100.429,63

79.789,52

413500

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

73.500,00

100.429,63

79.789,52

V spodnji tabeli so prikazani tekoči transferi realizirani v letu 2019 še po posameznih proračunskih
uporabnikih.

Konto PU
1
410

411

412

2

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

3

4

5

6

Subvencije
ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO
4300 IN RAZVOJ
ODDELEK ZA KOMUNALNO
INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE
4500 JAVNE SLUŽBE
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4100 KABINET ŽUPANA
ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO
4300 IN RAZVOJ
ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO
4400 PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA
Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
1000 OBČINSKI SVET
3000 ŽUPAN
4100 KABINET ŽUPANA
ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO
4300 IN RAZVOJ
5001 KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE
5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO
5003 KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE
5004 KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI
5005 KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI
5006 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA
5007 KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO
KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA
5008 DOLENJSKEM
5009 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE
5010 KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE
5011 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS
5012 KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS
5013 KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE
5014 KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE
5016 KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

515.000,00

515.000,00

477.718,77

245.000,00

245.000,00

234.175,02

270.000,00

270.000,00

243.543,75

5.600.164,51

5.633.954,90

5.348.873,23

5.000,00

5.000,00

3.000,00

5.475.164,51

5.486.954,90

5.204.628,77

120.000,00

142.000,00

141.244,46

897.703,00

854.670,54

758.923,31

39.000,00
18.000,00
236.703,00

39.267,15
18.000,00
234.703,00

37.819,87
900,00
215.847,89

576.100,00
1.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
900,00
2.400,00

533.719,04
1.000,00
1.000,00
3.050,00
2.768,81
1.000,00
900,00
2.400,00

480.435,62
0,00
1.000,00
3.050,00
1.722,00
400,00
0,00
2.400,00

2.000,00
2.500,00
500,00
500,00
1.400,00
200,00
500,00
800,00

2.100,00
2.800,00
500,00
500,00
1.400,00
200,00
500,00
800,00

2.100,00
2.800,00
0,00
100,00
1.200,00
150,00
300,00
798,00
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5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART
5018 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA
5019 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE
KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK5020 TRNJE
413

Drugi tekoči domači transferi
3000 ŽUPAN
4100 KABINET ŽUPANA
ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO
4300 IN RAZVOJ
ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO
4400 PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA
ODDELEK ZA KOMUNALNO
INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE
4500 JAVNE SLUŽBE
5009 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

4.000,00
2.000,00
700,00

4.000,00
1.862,54
700,00

3.999,93
1.700,00
700,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

3.165.588,00

3.286.033,75

3.098.836,46

2.000,00
1.000,00

2.000,00
2.390,00

2.000,00
1.504,00

3.054.188,00

3.187.795,05

3.008.272,19

35.000,00

20.178,70

19.165,90

73.400,00
0,00

73.550,00
120,00

67.774,37
120,00

410 Subvencije

477.719 €
Obrazložitev podskupine - K3
Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam
ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega
poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila,
povračila idr.
Na kontih subvencij je bilo planiranih 515.000,00 EUR, veljavni plan je znašal 515.000,00 EUR, realiziranih
je bilo 477.718,77 EUR, poraba je v okviru planiranih zneskov in sicer 92,8% glede na veljavni plan. Delež
teh odhodkov v skupno realiziranih je 1,97 %.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

5.348.873 €

Obrazložitev podskupine - K3
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali
nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna
so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne
varnosti ter drugih transferov posameznikom.
Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo posamezni zakoni in
podzakonski akti.
Delež realiziranih transferov posameznikom in gospodinjstvom je v skupnih odhodkih 22,15 %. Realizirani
so v višini 5.348.873,23 EUR, kar predstavlja 94,9 % realizacije veljavnega plana.

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

1

2

3

4

5

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

5.600.164,51

5.633.954,90

5.348.873,23

4111

Družinski prejemki in starševska nadomestila

53.750,00

51.287,50

49.750,00

411103

Darilo ob rojstvu otroka

53.750,00

51.287,50

49.750,00

4112

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

28.800,00

25.411,36

23.030,00

411299

Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

28.800,00

25.411,36

23.030,00

4119

Drugi transferi posameznikom

5.517.614,51

5.557.256,04

5.276.093,23

411900

Regresiranje prevozov v šolo

795.000,00

820.000,00

694.112,52

411908

Denarne nagrade in priznanja

5.000,00

5.000,00

3.000,00

411909

Regresiranje oskrbe v domovih

600.000,00

587.770,80

586.393,91

411920

Subvencioniranje stanarin

120.000,00

133.000,00

132.244,46

411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

3.738.614,51

3.747.614,51

3.597.437,01
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411922

Izplačila družinskemu pomočniku

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

255.000,00

259.870,73

259.870,73

4.000,00

4.000,00

3.034,60

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

758.923 €

Obrazložitev podskupine - K3
V okviru teh transferov se v proračunu zagotavljajo sredstva neprofitnim organizacijam in ustanovam. Med
neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska,
veteranska), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Sem
spadajo tudi transferi političnim strankam.
Veljavni plan je znašal 854.670,54 EUR, realiziran je bil v višini 758.923,31 EUR, kar znaša 88,8 %
veljavnega plana. Delež v skupnih odhodkih je 3,14%.

413 Drugi tekoči domači transferi

3.098.836 €

Obrazložitev podskupine - K3
Med druge tekoče domače transferje sodijo tekoči transferi občinam, tekoči transferi v sklade socialnega
zavarovanja, tekoči transferi v javne sklade, tekoči transferi v javne zavode in tekoča plačila drugim
izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. V okviru tekočih transferov občinam so bili
realizirani odhodki za delovanje Skupnega prekrškovnega organa. Po zakonu o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju so občine dolžne plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za
tiste osebe, ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega
zavarovanja iz drugega naslova in sicer ZZZS. Tekoči transferi javnim zavodom so sredstva namenjena za
tekoče poslovanje javnih zavodov, katere je občina dolžna financirati v skladu s predpisi. Na kontu tekoča
plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, so bila izvedena plačila za
izvajanje mrliške službe.
Delež drugih tekočih domačih transferov v letu 2019 v skupnih realiziranih odhodkih znaša 12,83 %.
Realizacija drugih tekočih domačih transferov je bila 3.098.836,46 EUR, kar predstavlja 94,30% realizacijo
veljavnega plana.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

7.493.126 €

Investicijski odhodki so plačila namenjana pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih
sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in naprav ter drugih osnovnih sredstev.
Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za investicijsko vzdrževanje in obnovo
osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev, izdatke za nakup nematerialnega
premoženja, ter izdatke za izvedbo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne
dokumentacije.
Delež investicijskih odhodkov v skupnih odhodkih je 31 %. Realizirani so v višini 7.493.126 EUR, kar znaša
72 % veljavnega plana. V spodnji tabeli so prikazani investicijski odhodki na nivoju šestmestnih kontov.

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

1

2

3

4

5

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

10.307.224,90

10.358.955,85

7.493.126,24

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

10.307.224,90

10.358.955,85

7.493.126,24

4200

Nakup zgradb in prostorov

75.000,00

110.000,00

109.629,00

420000

Nakup poslovnih stavb

4201

Nakup prevoznih sredstev

420101

Nakup avtomobilov

420199

Nakup drugih prevoznih sredstev

4202

Nakup opreme

420200

Nakup pisarniškega pohištva

420201

Nakup pisarniške opreme

420202
420204

75.000,00

110.000,00

109.629,00

304.911,88

311.597,53

311.382,90

304.911,88

97.677,19

97.462,56

0,00

213.920,34

213.920,34

254.010,00

208.833,99

168.751,78

5.000,00

1.481,37

0,00

500,00

500,00

0,00

Nakup strojne računalniške opreme

42.300,00

36.341,60

35.938,75

Nakup drugega pohištva

10.679,00

16.389,50

14.156,75
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420220

Nakup opreme za menze

420223

Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

420224

Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

420231

Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima

420237

Nakup opreme za varovanje

420239

Nakup avdiovizualne opreme

420240

Nakup medicinske opreme in napeljav

420241

Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

420245

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

420299

Nakup druge opreme in napeljav

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

420401

Novogradnje

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

420500

85.800,00

59.663,88

59.170,73

2.000,00

4.605,00

2.605,00

5.000,00

5.427,50

2.855,30

50.000,00

12.835,47

0,00

5.000,00

1.976,18

1.976,18

0,00

648,99

648,99

0,00

6.175,52

6.175,52

10.000,00

9.422,06

9.374,94

5.000,00

17.939,81

12.939,81

32.731,00

35.427,11

22.909,81

82.043,70

176.091,45

142.874,29

82.043,70

176.091,45

142.874,29

6.212.165,72

5.731.540,84

3.800.983,05

3.671.911,09

3.770.337,62

2.230.801,15

2.540.254,63

1.961.203,22

1.570.181,90

1.941.483,60

2.406.141,23

2.188.451,88

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1.941.483,60

2.406.141,23

2.188.451,88

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

193.610,00

170.025,52

89.542,30

420600

Nakup zemljišč

193.610,00

170.025,52

89.542,30

4207

Nakup nematerialnega premoženja

5.000,00

5.000,00

1.109,88

420703

Nakup licenčne programske opreme

5.000,00

5.000,00

1.109,88

4208

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

1.239.000,00

1.239.725,29

680.401,16

420800

Študija o izvedljivosti projekta

54.000,00

95.512,93

56.692,31

420801

Investicijski nadzor

47.000,00

42.000,00

4.494,32

420802

Investicijski inženiring

0,00

940,00

940,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

1.097.000,00

806.389,50

339.289,97

420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

41.000,00

294.882,86

278.984,56

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7.493.126 €

Obrazložitev podskupine - K3
Skupina kontov nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila realizirana v višini 72,3 veljavnega plana za leto
2019, kar znaša 7.493.126,24 EUR. V strukturi vseh realiziranih odhodkov proračuna za leto 2019
predstavljajo nakup in gradnja osnovnih sredstev 31,03 %. Največji del v okviru te podskupine predstavljajo
stroški novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij, ter investicijsko vzdrževanje in obnove in projektna
dokumentacija. Investicije so realizirane s področja komunalne infrastrukture, družbenih dejavnosti,
stavbnih zemljišč, poslovnih prostorov, urejanja prostora in krajevnih skupnosti.
V spodnji tabeli so prikazani odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev realizirani v letu 2019 po
posameznih proračunskih uporabnikih:

Konto PU
1
420

2

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

3

4

5

6

Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1000 OBČINSKI SVET
4100 KABINET ŽUPANA
4200 ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO
4300 IN RAZVOJ

10.307.224,90

10.358.955,85

7.493.126,24

25.000,00
71.000,00
100.000,00

25.000,00
64.586,55
95.929,15

24.927,09
57.884,29
72.060,61

36.879,00

45.478,49

23.145,26
40

ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO
4400 PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA
ODDELEK ZA KOMUNALNO
INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE
4500 JAVNE SLUŽBE
5001 KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE
5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO
5003 KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE
5004 KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI
5005 KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI
5006 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA
5007 KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO
KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA
5008 DOLENJSKEM
5009 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE
5010 KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE
5011 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS
5012 KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS
5013 KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE
5014 KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE
5015 KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE
5016 KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE
5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART
5018 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA
5019 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE
KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK5020 TRNJE

2.922.730,00

2.884.240,20

2.032.856,63

6.813.511,09
7.743,70
6.400,00
112.268,19
61.100,00
1.500,00
10.300,00
4.000,00

6.966.529,00
10.501,73
6.455,05
112.685,43
50.976,42
2.563,00
13.874,82
2.957,09

5.133.347,57
8.185,53
455,05
112.103,24
1.300,00
2.435,87
5.368,00
499,99

3.500,00
1.500,00
500,00
6.659,85
13.409,73
500,00
45.431,00
900,00
1.100,00
8.565,75
21.200,00
8.311,53

7.109,62
1.001,57
0,00
2.392,19
9.959,53
879,80
5.590,22
900,00
439,13
4.910,00
13.473,40
7.308,40

4.744,42
0,00
0,00
2.192,19
4.010,09
879,80
0,00
0,00
439,13
0,00
0,00
6.291,48

23.215,06

23.215,06

0,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

371.989 €

Delež investicijskih transferov v realiziranih odhodkih je 0,2 %. Investicijski transferi so realizirani v višini
371.989 EUR, kar je 66 % realizacija na veljavni plan. V spodnji tabeli so prikazani investicijski odhodki na
nivoju šestmestnih kontov.

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

1

2

3

4

5

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

546.048,00

563.825,34

371.988,94

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki

413.648,00

410.628,20

219.526,34

4310

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

201.980,00

201.980,00

201.841,04

431000

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

201.980,00

201.980,00

201.841,04

4311

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

211.668,00

208.648,20

17.685,30

431100

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

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

4321

Investicijski transferi javnim skladom in agencijam

432101

Investicijski transferi javnim agencijam

4323

Investicijski transferi javnim zavodom

432300

Investicijski transferi javnim zavodom

211.668,00

208.648,20

17.685,30

132.400,00

153.197,14

152.462,60

640,00

640,00

639,20

640,00

640,00

639,20

131.760,00

152.557,14

151.823,40

131.760,00

152.557,14

151.823,40
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431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
219.526 €
Obrazložitev podskupine - K3
Na kontih 431 je bilo v veljavnem planu planirano 410.628,20 EUR sredstev, realizirano je bilo 219.526,34
EUR, realizacija znaša 53,5 % veljavnega plana. Sredstva so bila realizirana kot prenakazilo sredstev
požarne takse Gasilski zvezi Brežice in podjetju Cerod Novo mesto za nabavo opreme.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

152.463 €

Obrazložitev podskupine - K3
V strukturi odhodkov ti odhodki predstavljajo 0,63 % delež, znašajo 152.462,60 EUR. Realizirano je bilo
sofinanciranje CT naprave za Splošno bolnišnico Brežice, pokrivanje stroškov nakupa razne opreme in
investicijskega vzdrževanja za javne zavode in sofinanciranje nakupa reševalnega vozila.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI
75 PREJETA VRAČILA
KAPITALSKIH DELEŽEV

DANIH

POSOJIL

IN

PRODAJA
18.029 €

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

1

2

3

4

5

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

561.000,00

561.000,00

18.029,00

751

Prodaja kapitalskih deležev

561.000,00

561.000,00

18.029,00

7512

Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih
podjetjih

561.000,00

561.000,00

18.029,00

751200

Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

561.000,00

561.000,00

18.029,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

18.029 €
Obrazložitev podskupine - K3
Občina Brežice ima v delniški družbi KOP Brežice 25,24% kapitalski delež. Planirani so bili prihodki iz tega
naslova v višini 550.000,00 EUR, vendar ni prišlo do realizacije odprodaje. Prav tako je bil planiran za
odprodajo deleža v družbi INO Brežice v višini 11.000,00 EUR, ki ga je občina pridobila iz zapuščinskega
postopka. Odprodaja je bila realizirana v višini 18.029,00 EUR.
Postopek odprodaje deleža KOP Brežice se bo nadaljeval v letu 2020.

C. RAČUN FINANCIRANJA
5 RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja so izkazani tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s financiranjem
proračunskega primanjkljaja v skladu z veljavno zakonodajo.
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50 ZADOLŽEVANJE

541.112 €

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

1

2

3

4

5

50

ZADOLŽEVANJE

1.089.382,00

1.089.382,00

541.112,26

500

Domače zadolževanje

1.089.382,00

1.089.382,00

541.112,26

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

500.000,00

500.000,00

0,00

500101

Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti

500.000,00

500.000,00

0,00

5003

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

589.382,00

589.382,00

541.112,26

500307

Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti

589.382,00

589.382,00

541.112,26

500 Domače zadolževanje

541.112 €
Obrazložitev podskupine - K3
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 financiranje investicij predvidenih s sprejetim proračunom za leto 2019 je bilo predvideno zadolževanje
v višini 1.089.382,00 EUR. Predvideno zadolževanje se ni v celoti realiziralo. Planirano je bilo zadolževanje
pri poslovnih bankah v višini 500.000,00 EUR, ki se ni realiziralo. Za sofinanciranje investicij v letu 2019 iz
državnega proračuna je občina pridobila povratna sredstva v višini 541.112,26 EUR. Pogodbe so bile
sklenjene z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Ljubljana za naslednje projekte: Obnova
železnega mostu čez Savo v Brežicah v višini 85.513,59 EUR, Obnova nogometnega stadiona v Brežicah
v višini 225.598,67 EUR, Obnovo Borštnikove ulice v Brežicah v višini 80.000,00 EUR in Ureditev
pokopališča v Brežicah v višini 150.000,00 EUR. Gre za brezobrestno posojilo z dobo vračanja 10 let, ki se
ne všteva v dovoljeni obseg zadolževanja.
V letu 2019 se občina ni likvidnostno zadolževala.

55 ODPLAČILA DOLGA

1.352.152 €

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

1

2

3

4

5

55

ODPLAČILA DOLGA

1.352.225,00

1.352.225,00

1.352.152,04

550

Odplačila domačega dolga

1.352.225,00

1.352.225,00

1.352.152,04

5501

Odplačila kreditov poslovnim bankam

1.230.300,00

1.230.300,00

1.230.227,36

550101

Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

1.230.300,00

1.230.300,00

1.230.227,36

5503

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

121.925,00

121.925,00

121.924,68

550307

Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

121.925,00

121.925,00

121.924,68

550 Odplačila domačega dolga

1.352.152 €
Obrazložitev podskupine - K3
V okviru računa financiranja so bila planirana sredstva za odplačilo glavnic za najete dolgoročne kredite, ki
so zapadli v odplačilo v letu 2019,v višini 1.352.225,00 EUR. Odplačila glavnic so bila realizirana v višini
1.352.152,04 EUR, kar pomeni 99,99 % realizacijo sprejetega plana.
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V spodnji tabeli so prikazani dolgoročni krediti Občine Brežice po bankah in njihov neodplačan del na dan
31.12.2019:

Dolgoročni kredit

Leto najema Leto odplačila

Odplačilo
glavnice 2019

Stanje glavnice
31.12.2019

HYPO ALPE ADRIA Ljubljana

2009

2019

61.312,00

0

SKB Ljubljana

2009

2019

59.723,76

0

HYPO ALPE ADRIA Ljubljana

2010

2020

143.112,00

59.696,00

UniCredit Banka

2011

2021

206.896,56

413.793,04

NLB EIB Ljubljana

2012

2023

86.652,72

303.284,87

NLB SID Ljubljana

2012

2023

12.520,80

43.822,79

NLB EIB Ljubljana

2013

2024

99.999,96

433.333,56

SKB Ljubljana

2014

2025

100.004,76

533.311,12

SKB Ljubljana

2016

2026

160.004,76

1.173.320,64

MGRT Ljubljana

2016

2027

60.045,00

420.315,00

SKB Ljubljana

2017

2028

200.000,04

1.666.666,60

MGRT Ljubljana

2017

2027

61.879,68

495.037,32

INTESA SAOPAOLO

2018

2029

100.000,00

1.400.000,00

MGRT Ljubljana

2018

2028

0

400.000,00

MGRT Ljubljana

2018

2028

0

60.479,28

MGRT Ljubljana

2018

2028

0

99.257,85

MGRT Ljubljana

2019

2029

0

80.000,00

MGRT Ljubljana

2019

2029

0

150.000,00

MGRT Ljubljana

2019

2029

0

225.598,67

MGRT Ljubljana

2019

2029

0

85.513,59

1.352.152,04

8.043.430,33

SKUPAJ

Kot sledi iz tabele je stanje neodplačanih dolgoročnih kreditov Občine Brežice na dan 31.12.2019 v višini
8.043.430,33 EUR.
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Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom (v
obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019) prerazporeditve
V 14. členu Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019 je določeno, da župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami
zajetimi v posebnem delu proračuna in sicer do vrednosti postavke 100.000 € v višini do 20.000 €, za vrednost postavke nad 100.000 € pa v višini do 20% vrednosti
le-te.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik samostojno prerazporedi proračunska sredstva med posameznimi konti v okviru
proračunske postavke. V prilogi so med prerazporeditvami prikazane vse prerazporeditve med proračunskimi postavkami in posebej vse prerazporeditve med
posameznimi konti.
TABELA : PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI
Datum dok.

Štev. dok.

04.06.2019 0001-2019

07.06.2019 0002-2019

19.06.2019 0003-2019

19.06.2019 0004-2019

Prerazporeditev (s)

Prerazporeditev (na)

PP

00250

Stroški prevzemov vaških vodovodov in
upravlj.in analiza pitne vode

PP

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402099

00198

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

00413

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420804
NRP

OB009-10-0108
00168

Vzpostavitev katastra

OŠ Dobova-vrtec
Načrti in druga projektna
dokumentacija
OŠ Dobova - vrtec
Obnova lokalne ceste BukošekDobova

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

Obnova LC Bukošek - Dobova

PP

00209

Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od
žel.postaje do žel.prehoda

PP

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 420401

00165

Namen

S: Zaradi potrtebe po več sredstvih na
postavki 00198 - vzpostavitev katastra, Na:
Zaradi potrtebe po več sredstvih na postavki
8.300,00 00198 - vzpostavitev katastra

Drugi splošni material in storitve

PP

OB009-15-0015

Znesek

Pločnik Črnc
Novogradnje

S: prenos na postavko 00413, Na: Dodatne
zahteve na postavki in premalo planirana
11.943,60 sredstva

40.000,00 S: prerazporeditev, Na: prerazporeditev

S: Investicija pločnika je praktično zaključena
in se sredstva , ki so ostala lahko
preusmerijo/prerazporedijo na postavko za
pločnik Črnc, kjer so potrebna., Na:
Potrebna so dodatna sredstva za izvedbo del
še v predvideni 3.fazi projekta (vzpostavljanje
8.000,00 pohodne bankine oz. pregledne berme).

NRP

19.06.2019 0004-2019

20.06.2019 0005-2019

20.06.2019 0006-2019

27.06.2019 0008-2019

30.06.2019 0010-2019

01.07.2019 0009-2019

OB009-110006

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

NRP

OB009-12-0021

00165

Pločnik Črnc

PP

00208

Pločnik Globoko ob R3-676

PP

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 420401

Novogradnje

NRP

OB009-150017

Pločnik Globoko ob R3-676

NRP

Pločnik Črnc

OB009-12-0021

Pločnik Črnc

PP

00023

Mednarodni projekti podprti s strani
Evropske komisije

PP

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402903

Regionalni razvoj podeželja"Pametne vasi za jutri"
Plačila za delo preko študentskega
servisa

PP

00023

Mednarodni projekti podprti s strani
Evropske komisije

PP

Skate park

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 432300

Investicijski transferi javnim zavodom

NRP

Skate park-nabava opreme

00149

00533

OB009-19-0038

PP

00125

Energetska sanacija Občinske stavbe
(CPB 18)

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420500

Banova domačija
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

NRP

OB009-130028

Energetska sanacija Občinske stavbe
(CPB 18)

NRP

OB009-19-0003

Banova domačija

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

00003

Volitve

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 402206

PP

00498

00264

Razširitev pokopališča Brežice

PP

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420500

Pločnik in kolesarska steza Rondo
Tuš-Rondo Trnje
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

NRP

OB009-170037

Izvedba infrastrukturne ureditve na
pokopališču Brežice

NRP

Pločnik in kolesarska steza rondo
Tuš - rondo Trnje-faza 3

OB009-10-0033

S: sredstva so v osnovi namenjena EU
projektom, vendar se zaradi preglednosti
stroškov projektov vezanih na podeželje le ti
vežejo na PP 00149, Na: pri projektu
Pametne vasi je bilo potrebno najti upravljalca
1.049,90 FB profila

S: predvidena manjša poraba, Na:
7.000,00 predvideni višji stroški

S: Manjša realizacija od predvidene., Na: V
JN prejeta višja ponudba od v proračunu
6.000,00 predvidenih sredstev.

S: prerazporeditev na volitve, Na:
13.472,44 prerazporeditev na volitve

Poštnina in kurirske storitve

PP

00213

S: Investicija pločnika je praktično zaključena
in se sredstva , ki so ostala lahko
preusmerijo/prerazporedijo na postavko za
pločnik Črnc, kjer so potrebna., Na:
Potrebna so dodatna sredstva za izvedbo del
še v predvideni 3.fazi projekta (vzpostavljanje
6.000,00 pohodne bankine oz. pregledne berme).

S: Sredstva se prerazporedijo za nakup
zemljišča po zgrajenem pločniku ob Cesti
svobode., Na: Sredstva se prerazporedijo za
nakup zemljišča po zgrajenem pločniku ob
910,00 Cesti svobode.
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09.07.2019 0039-2019

09.07.2019 0039-2019

00106

OŠ Artiče

PP

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 420500

Nogometni stadion-posodobitev
objekta
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

NRP

OB009-100105

OŠ Artiče

NRP

Prenova Nogometnega stadiona
Brežice

PP

18.07.2019 0041-2019

26.07.2019 0042-2019

26.07.2019 0042-2019

OB009-10-0114

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420500
NRP

09.07.2019 0040-2019

00081

PP

00081

OB009-10-0114
00528

Nogometni stadion-posodobitev
objekta
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave
Prenova Nogometnega stadiona
Brežice

00106

OŠ Artiče

PP

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 420500

Balon - atletska dvorana
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

NRP

OB009-100105

OŠ Artiče

NRP

Ureditev ŠD "Balon"

OB009-12-0008

OB009-18-0023

Kolesarska povezava ob R2 419
(Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež
ob Savi)
Načrti in druga projektna
dokumentacija
Kolesarska povezava ob R2
419(Brežice-Krška vas in BrežiceČatež ob Savi)

00418

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev

PP

00441

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

PP

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 420804

NRP

OB009-170025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

NRP

PP

00485

00502

Veslaška steza na Savi

PP

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 420401

Novogradnje

NRP

OB009-190007

Veslaška steza na Savi

NRP

OB009-18-0026

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice

PP

00439

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

PP

00418

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420401

S: Manjša realizacija od predvidene., Na:
Višja ponudba od ocenjene vrednosti
80.000,00 investicije.

S: Zagotavljanje sredstev za izvedbo
investicije (pridobljena višja ponudba od
ocenjene vrednosti investicije)., Na: Višja
5.000,00 ponudba od ocenjene vrednosti investicije.

S: Manjša realizacija od predvidene., Na:
Višja ponudba od ocenjene vrednosti
15.000,00 investicije.

S: Sredstva so potrebna zaradi dodatnih del
pri pogodbi za kolesarske povezave Brežice Krška vas oz. čatež ob Savi.Tja jih
preusmerimo s postavke za trajnostno
mobilnost, saj je kolesarjenje oblika trajnostno
usmerjenega prevoza., Na: Sredstva so
potrebna zaradi dodatnih del pri pogodbi za
kolesarske povezave Brežice - Krška vas oz.
3.000,00 čatež ob Savi.

S: Zaradi pogojev mnenjedajalcev ni mogoče
v letu 2019 v celoti porabiti sredstva na
8.000,00 postavki, Na: Premalo sredtev na postavki

S: Po zaključku projekta ostala sredstva na
5.000,00 postavki, Na: Premalo sredtev na postavki

Novogradnje
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26.07.2019 0042-2019

26.07.2019 0042-2019

NRP

OB009-170022

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

NRP

OB009-18-0026

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice

PP

00462

Dom kulture Brežice

PP

00418

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev

KONTO

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420401

Novogradnje

NRP

OB009-180001

Dom kulture Brežice

NRP

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice

PP

00106

OŠ Artiče

PP

KONTO

420801
OB009-100105

Investicijski nadzor

KONTO 420401

OŠ Artiče

NRP

NRP

31.07.2019 0043-2019

06.08.2019 0044-2019

08.08.2019 0045-2019

08.08.2019 0045-2019

13.08.2019 0046-2019

OB009-18-0026

PP

00123

KONTO
PP

PP

00418

OB009-18-0026

412000

Programi s področja sociale
Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

00046

KONTO 412000

00264

Razširitev pokopališča Brežice

PP

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev

Preventivna vzgoja in promocija
zdravja
Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420899

NRP

OB009-170037

Izvedba infrastrukturne ureditve na
pokopališču Brežice

NRP

OB009-18-0024

Kolesarska povezava ob R2 420
Brežice-Dobova

PP

00364

Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

PP

00363

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS
Mrzlava vas

KONTO

402200

Električna energija

KONTO 420204

Nakup drugega pohištva

NRP

OB009-15-0021

Nabava opreme v KS Mrzlava vas

00363

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS
Mrzlava vas

PP

00364

Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

PP

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420204

Nakup drugega pohištva

NRP

Nabava opreme v KS Mrzlava vas

OB009-15-0021

PP

00487

Pločnik Kapele

PP

00470

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 420401

S: Zaradi pridobitve rudarskega dovoljenja za
izvedbo vrtin, se v letu 2019 ne bodo morala
sredstva koristiti v celoti, Na: Premalo
5.000,00 sredtev na postavki

Novogradnje
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice

Kolesarska povezava ob R2 420
Brežice-Dobova
Plačila drugih storitev in
dokumentacije

00486

5.000,00 S: ., Na: Premalo sredtev na postavki

Parkirišče Kapele

S: prerazporeditev znotraj postavk razpisa
sofinanciranja programov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v letu
2019. Sofinanciranje LAS., Na:
rerazporeditev znotraj postavk razpisa
sofinanciranja programov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v letu
1.231,45 2019. Sofinanciranje LAS.

5.503,12 S: Prerazporeditev., Na: Prerazporeditev.

S: prerazporeditev zaradi nakupa pohištva,
700,00 Na: prerazporeditev zaradi nakupa pohištva

S: prerazporeditev zaradi nakupa pohištva,
300,00 Na: prerazporeditev zaradi nakupa pohištva

S: Prerazporeditev sredstev za preureditev
uvoza/izvoza na parkirišče Kapele., Na:
Prerazporeditev sredstev za preureditev
2.880,00 uvoza/izvoza na parkirišče Kapele.

Novogradnje
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OB009-180025

Pločnik Kapele

PP

00250

Stroški prevzemov vaških vodovodov in
upravlj.in analiza pitne vode

PP

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 420500

NRP

14.08.2019 0047-2019

NRP

NRP

14.08.2019 0048-2019

14.08.2019 0049-2019

16.08.2019 0050-2019

21.08.2019 0051-2019

23.08.2019 0052-2019

26.08.2019 0123-2019

PP

00262

Stroški pobir.takse za obremenj.pitne
vode

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

OB009-18-0008

00474

OB009-18-0012

Parkirišče Kapele
Obnova vodovodov ob gradnji
komunalne infrastrukture
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave
Obnova vodovodov ob gradnji
komunalne infrastrukture

PP

KONTO 420500

Obnova vodovodov ob gradnji
komunalne infrastrukture
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

NRP

Obnova vodovodov ob gradnji
komunalne infrastrukture

00474

OB009-18-0012

00510

Meteorna kanalizacija Brežice

PP

KONTO

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420500

Obnova vodovodov ob gradnji
komunalne infrastrukture
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

NRP

OB009-190015

Meteorna kanalizacija Brežice

NRP

OB009-18-0012

Obnova vodovodov ob gradnji
komunalne infrastrukture

PP

00130

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

00286

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420500

Prenova stanovanj-rekonstruk.in
adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

NRP

OB009-150003

Vzdrževanje poslovnih prostorov

NRP

OB009-10-0094

Adaptacije in rekonstrukcije
stanovanj

00500

Ureditev krajevnega središča
Dobova

PP

00474

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420000

PP

NRP

OB009-19-0004

Nakup poslovnih stavb
Ureditev krajevnega središča
Dobova

00294

Stroški plačilnega prometa

00295

Razno-obresti od kreditov

PP

KONTO

403101

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam

KONTO 402931

Plačila bančnih storitev

PP

00360

Urejanje krajev KS Krška vas

PP

Sredstva za delovanje KS Krška vas

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP

OB009-170017

Obnova spomenika v KS Krška vas

NRP

Nakup opreme v KS Krška vas

00358

OB009-17-0016

S: Prerazporeditev sredstev zaradi gradnje
vodovoda Gabrje., Na: Prerazporeditev
10.000,00 sredstev zaradi gradnje vodovoda Gabrje.

S: Prerazporeditev sredstev zaradi gradnje
vodovoda v Gabrju, Na: Prerazporeditev
8.600,00 sredstev zaradi gradnje vodovoda v Gabrju

S: Prerazporeditev sredstev zaradi izvedbe
vodovoda v Gabrju., Na: Prerazporeditev
5.000,00 sredstev zaradi izvedbe vodovoda v Gabrju

S: Večje potrebe od predvidenih, Na: Večje
6.000,00 potrebe od predvidenih

S: Sredstva nujno potrebna za realizacijo
nakupa., Na: Sredstva nujno potrebna za
35.000,00 realizacijo nakupa.

6.000,00 S: Prerazporeditev, Na: Prerazporeditev

S: Prerazporedite., Na: Premalo planirana
1.792,19 sredstva za nakup zunanjih igral.
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03.09.2019 0054-2019

06.09.2019 0055-2019

10.09.2019 0056-2019

11.09.2019 0057-2019

17.09.2019 0058-2019

18.09.2019 0059-2019

27.09.2019 0060-2019

27.09.2019 0061-2019

PP

00250

Stroški prevzemov vaških vodovodov in
upravlj.in analiza pitne vode

PP

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402099

00262

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 402500

PP

00101

Materialni stroški - šole izven občine
Brežice

PP

KONTO

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

KONTO 413302

PP

00131

Obnova večnamenskega doma Bizeljsko

PP

KONTO

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 420500

Obnova doma krajanov Pečice
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

NRP

OB009-11-0014

Obnova doma krajanov Pečice

00446

Zagotavljanje pogojev za kulturno
profesional. in ljubitel. postprodukcijo

PP

00023

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

00076

00138

PP

KONTO 402099

Šolska športna tekmovanja

Nabava nadomestnih osnovnih sredstev
na področju vodovoda

PP

KONTO

420231

Nakup opreme in mehanizacije za
vzdrževanje vodnega režima

KONTO 420401

Novogradnje

NRP

OB009-110007

Nabava nadom. OS na področju
vodovoda

NRP

Sek. Vodovod ob projektu
Hidravlične izboljšave

00134

Sekundarni vodovod ob projektu
Hidravlične izboljšave

PP

00279

Ureditve zahodne fasade mesta Brežice

PP

KONTO

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420500

Dom krajanov Kapele
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

NRP

OB009-150013

Ureditev zahodne fasade mesta Brežice

NRP

Dom krajanov Kapele

PP

00432

Gradnja odprtega širokopasovnega
omrežja(GOŠO)

PP

KONTO

420800

Študija o izvedljivosti projekta

KONTO 420804

Obnova Cvetne ulice v Dobovi
Načrti in druga projektna
dokumentacija

NRP

OB009-110008

Gradnja odprtega širokopasovnega
omrežja

NRP

Obnova Cvetne ulice v Dobovi

OB009-15-0040
00507

OB009-19-0012

S: Na posavki je ostalo dovolj sredstev in se
lahko prerazporedijo., Na: Premalo sredstev
550,00 na postavki.

S: Realizacija z nižjimi stroški, Na: Sredstva
4.000,00 za izvedbo nepredvidenih dodatnih del

S: zaključen projekt - ostanek sredstev, Na:
dodatna programska sredstva za
3.500,00 mednarodno posprodukcijo

Drugi splošni material in storitve

00254

OB009-14-0003

S: prerazporeditev sredstev, Na:
30.000,00 prerazporeditev sredstev

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

PP

00261

S: Prerazporeditev sredstev, Na:
8.000,00 Prerazporeditev sredstev

Drugi splošni material in storitve
Vzdrževanje omrežja javne
razsvetljave
Tekoče vzdrževanje poslovnih
objektov

PP

Mednarodni projekti podprti s strani
Evropske komisije

00203

Stroški pobir.takse za obremenj.pitne
vode

S: Prerazporeditev sredstev zaradi izvedbe
obnove vodovoda na odseku Mostec-Dobova,
Na: Prerazporeditev sredstev zaradi izvedbe
10.800,00 obnove vodovoda na odseku Mostec-Dobova

S: Manjša realizacija od predvidene., Na:
Višja ponudba od ocenjene vrednosti
16.000,00 investicije.

S: Sredstva se prerazporedijo na postavko
00507., Na: Sredstva za pokrivanje izvedbe
500,00 projektne dokumentacije.
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27.09.2019 0062-2019

30.09.2019 0063-2019

PP

30.09.2019 0064-2019

30.09.2019 0065-2019

04.10.2019 0066-2019

PP

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

Kolesarska povezava ob R2 420
Brežice-Dobova

KONTO

420800

Študija o izvedljivosti projekta

NRP

OB009-110008

Gradnja odprtega širokopasovnega
omrežja

00486

OB009-18-0024

00469

Kolesarska povezava ob R2 420
Brežice-Dobova

PP

00487

Pločnik Kapele

PP

KONTO

420401
OB009-180025

Novogradnje

KONTO 420401

Novogradnje

Pločnik Kapele

NRP

Pločnik Vrhje

NRP

30.09.2019 0063-2019

00432

Gradnja odprtega širokopasovnega
omrežja(GOŠO)

OB009-18-0007

00469

Pločnik Vrhje

PP

00487

Pločnik Kapele

PP

KONTO

Nakup zemljišč

KONTO 420401

Novogradnje

NRP

420600
OB009-180025

Pločnik Kapele

NRP

OB009-18-0007

Pločnik Vrhje

PP

00128

Investicijsko vzdrževanje večnamenskih
objektov v občini Brežice

PP

00421

KONTO

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402500

PP

00441

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

PP

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 420899

NRP

OB009-170025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

NRP

PP

00508

Obnova Ceste bratov Milavcev

PP

00485

OB009-18-0023

00523

Pločnik Vrhje

Vzdrževanje in upravljanje z drugim
občinskim premoženjem
Tekoče vzdrževanje poslovnih
objektov

Kolesarska povezava ob R2 419
(Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež
ob Savi)
Plačila drugih storitev in
dokumentacije
Kolesarska povezava ob R2
419(Brežice-Krška vas in BrežiceČatež ob Savi)

Pločnik ob LC 026423 GlobokoBojsno

S: Sredstva se prerazporedijo za pridobitev
pravice graditi., Na: Sredstva se
500,00 prerazporedijo za pridobitev pravice graditi.

S: Sredstva se prerazporedijo za parcelacijo
pločnika Vrhje., Na: Sredstva se
2.120,00 prerazporedijo za parcelacijo pločnika Vrhje.

S: Sredstva se prerazporedijo na pločnik
Vrhje za izvedbo parcelacije., Na: Sredstva
se prerazporedijo na pločnik Vrhje za izvedbo
2.000,00 parcelacije.

S: Manjša realizacija od predvidene., Na:
2.517,91 Večja realizacija od predvidene.
S: Sredstva se delno preusmerijo na postavko
za izgradnjo kolesarske povezave Krška vas Čatež ob Savi, katere izgradnja bo tudi
pripomogla k večji trajnostni mobilnosti., Na:
Sredstva so potrebna za izvedbo naročila za
pripravo predinvesticijske dokumentacije in
pripravo vloge za potrditev pomoči za projekt
"Izgradnja kolesarskih povezav, hodnika z
pešce in ureditev ceste R2-419/1206 Krška
vas - Čatež ob Savi od km 10,250 do km
10.000,00 12,200".

S: Sredstva se prerazporedijo na postavko
00523, kjer so nujno potrebna za sklenitev
pogodbe za izdelavo projektna
dokumentacije., Na: Sredstva se
prerazporedijo na postavko 00523, kjer so
nujno potrebna za sklenitev pogodbe za
5.000,00 izdelavo projektna dokumentacije.
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07.10.2019 0067-2019

07.10.2019 0070-2019

08.10.2019 0071-2019

08.10.2019 0071-2019

08.10.2019 0071-2019

08.10.2019 0072-2019

08.10.2019 0073-2019

KONTO

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420804

Načrti in druga projektna
dokumentacija

NRP

OB009-190013

Obnova Ceste bratov Milavcev

NRP

OB009-19-0029

Pločnik ob LC 026423 GlobokoBojsno

PP

00489

Evropski teden mobilnosti

PP

00533

Skate park

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402099

PP

00446

Zagotavljanje pogojev za kulturno
profesional. in ljubitel. postprodukcijo

PP

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
Modernizacija cest v KS Velika
Dolina

PP

00074

00159

Drugi splošni material in storitve
Programi ljubiteljske kulture

00259

Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje

PP

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-100013

Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje

NRP

OB009-10-0068

Modernizacija cest v KS Vel. Dolina

00159

Modernizacija cest v KS Velika
Dolina

PP

00258

Vodovod Cirnik

PP

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-150056

Vodovod Cirnik

NRP

OB009-10-0068

Modernizacija cest v KS Vel. Dolina

00159

Modernizacija cest v KS Velika
Dolina

PP

00490

Pločnik v KS Velika Dolina

PP

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-180027

Pločnik v KS Velika Dolina-3.faza

NRP

Modernizacija cest v KS Vel. Dolina

OB009-10-0068

PP

00274

Obnova vaškega središča Čatež

PP

00177

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420500

NRP

OB009-110011

Obnova vaškega središča Čatež-1.faza

NRP

OB009-10-0040

PP

00484

Pločnik Podgračeno

PP

00203

KONTO

420600

Nakup zemljišč

KONTO 402503

S: Ne realiziran program, Na: Novi elementi,
7.000,00 otvoritev skate parka

Moderniz.in preplast.cest v KS Čatež
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave
Modernizacije in preplastitve v KS
Čatež
Vzdrževanje omrežja javne
razsvetljave

S: manjši obseg predvidenega programa,
Na: podpora orkestrskim sestavom s področja
422,70 ljubiteljske kulture

S: Se prerazporedijo na postavko 00159
zaradi obnove JP, Na: Se prerazporedijo na
3.500,00 postavko 00159 zaradi obnove JP

S: Se prerazporedijo na postavko 00159
zaradi obnove JP, Na: Se prerazporedijo na
3.260,00 postavko 00159 zaradi obnove JP

S: Se prerazporedijo na postavko 00159
zaradi obnove JP, Na: Se prerazporedijo na
3.219,13 postavko 00159 zaradi obnove JP

S: Sredstva se prerazporedijo za ureditev
odvodnjavanja in obnovo JP Dvorce-vas.,
Na: Sredstva se prerazporedijo za ureditev
20.000,00 odvodnjavanja in obnovo JP Dvorce-vas.

20.000,00 S: prerazporeditev, Na: prerazporeditev

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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08.10.2019 0074-2019

08.10.2019 0076-2019

09.10.2019 0077-2019

09.10.2019 0078-2019

10.10.2019 0079-2019

10.10.2019 0080-2019

10.10.2019 0081-2019

NRP

OB009-180022

Pločnik Podgračeno

PP

00524

Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno
selo-Mali vrh

PP

KONTO

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 402503

NRP

OB009-190030

Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno
selo-Mali vrh

00203

00184

Vzdrževanje omrežja javne
razsvetljave
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

Modernizacija cest v KS Kapele

OB009-15-0025

00164

Modernizacija cest v KS Kapele

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-12-0005

Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

00406

Razvojni projekti

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

PP

00130

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

Vzdrževanje objektov v Slovenski
vasi

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402500

NRP

OB009-150003

Vzdrževanje poslovnih prostorov

00133

00264

Razširitev pokopališča Brežice

PP

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-170037

Izvedba infrastrukturne ureditve na
pokopališču Brežice

NRP

Prehod za pešce R1 219-Lidl

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

OB009-19-0011

00162

S: Sredstva se prerazporedijo za obnovo LC
Slogonsko-Vrhje, Na: Sredstva se
prerazporedijo za obnovo LC Slogonsko10.000,00 Vrhje

S: Sredstva se prerazporedijo za dokončanje
opornega zidu v KS Mrzlava vas ob javni
poti., Na: Sredstva se prerazporedijo za
dokončanje opornega zidu v KS Mrzlava vas
3.850,00 ob javni poti.

S: sklep kolegija župana z dne 8.10.2019,
17.000,00 Na: sklep kolegija župana z dne 8.10.2019

S: Večje potrebe od predvidenih., Na: Večje
7.700,00 potrebe od predvidenih.

Tekoče vzdrževanje poslovnih
objektov

PP

PP

00506

10.000,00 S: prerazporeditev, Na: prerazporeditev

Prehod za pešce R1 219-Lidl

Asfaltiranje in modernizacija cest v
KS Bizeljsko

S: Sredstva se prerazporedijo za dodatno
označitev prehoda na R1-219 pri Lidlu, Na:
Sredstva se prerazporedijo za dodatno
8.800,00 označitev prehoda na R1-219 pri Lidlu

S: Sredstva se prerazporedijo za obnovo
javne poti proti lovskemu domu Bizeljsko.,
Na: Sredstva se prerazporedijo za obnovo
17.500,00 javne poti proti lovskemu domu Bizeljsko.
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KONTO

10.10.2019 0082-2019

14.10.2019 0084-2019

15.10.2019 0085-2019

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420500
NRP

OB009-10-0027
00438

Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave
Asfaltiranje in modernizacije cest KS
Bizeljsko

PP

00128

Investicijsko vzdrževanje večnamenskih
objektov v občini Brežice

PP

KONTO

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 420500

Dom krajanov Mrzlava vas
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

NRP

Dom krajanov Mrzlava vas

OB009-17-0023

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 402905

PP
KONTO

00002

00216

Podjetniški projekti

PP

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

00150

KONTO 402099

Stroški delovanja občinskega sveta
Sejnine in pripadajoča povračila
stroškov

Pomoč za zapuščene živali

S: Manjša realizacija od predvidene., Na:
200,00 Večja realizacija od predvidene.

S: povečanje vrednosti sejnin za člane OS in
zunanje člane DT, Na: povečanje vrednosti
20.000,00 sejnin za člane OS in zunanje člane DT
S: Sredstav na postavki ne bodo porabljena.,
Na: Pri vnosu letne pogodbe je bil v CADIS-u
napačno izračunan DDV. Pogodbena
vrednost je bila vnešena z DDV 23.900,
3.023,00 namesto 29,158,00 €.

Drugi splošni material in storitve
S: Za pokritje del do pogodbene vrednosti v
letu 2019
MODERNIZACIJA CEST V KRAJEVNIH
SKUPNOSTIH OBČINE BREŽICE Sklop 1: Modernizacija cest v KS Bizeljsko JP
527391 Dramlja (Sodič), Na: Za pokritje del
do pogodbene vrednosti v letu 2019
MODERNIZACIJA CEST V KRAJEVNIH
SKUPNOSTIH OBČINE BREŽICE -

15.10.2019 0086-2019

17.10.2019 0083-2019

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420402

PP

00522

Modernizacija JP 527391 Dramlja
(Sodič)

NRP

OB009-19-0028

Rekonstrukcije in adaptacije
Modernizacija JP 527391 Dramlja
(Sodič)

00423

Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci

00501

Energetska obnova objektov-JZP

PP

KONTO

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 402503

NRP

OB009-190034

Celovita energetska sanacija javnih
objektov v lasti Občine Brežice

Sklop 1: Modernizacija cest v KS Bizeljsko JP
25.553,00 527391 Dramlja (Sodič)

S: Prosta sredstva, Na: Nujna izvedba pred
20.000,00 zimo

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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17.10.2019 0087-2019

17.10.2019 0089-2019

24.10.2019 0090-2019

24.10.2019 0090-2019

24.10.2019 0090-2019

PP

00046

Preventivna vzgoja in promocija zdravja

PP

KONTO

412000

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

PP

Ureditev krajevnega središča
Dobova

PP

00422

KONTO

420241

NRP

OB009-180032

PP
KONTO

Vzdrževanje in obnova objektov-šport
Nakup opreme telovadnic in športnih
objektov

00123

Programi s področja sociale

PP

00500

Programi s področja sociale

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

Vlaganja v športne objekte in naprave

NRP

OB009-19-0004

Ureditev krajevnega središča
Dobova

00422

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

PP

00500

Ureditev krajevnega središča
Dobova

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 420402
NRP

OB009-19-0004

Rekonstrukcije in adaptacije
Ureditev krajevnega središča
Dobova

00500

Ureditev krajevnega središča
Dobova

PP

00422

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

PP

KONTO

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

KONTO 420402
NRP

25.10.2019 0091-2019

00123

OB009-19-0004

00506

S: Povišanje programskih sredstev OZ RK
Brežice, Na: Povišanje programskih
1.000,00 sredstev OZ RK Brežice

S: sredstva ne bodo porabljena v celoti, Na:
potrebna dodatna sredstva namenjena za
7.000,00 rušenje objekta

S: Sredstva se ne bodo v celoti porabila, Na:
3.000,00 Potrebna dodatna sredstva za rušenje

S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti, Na:
3.000,00 Potrebna so dodatna sredstva za rušitev

Rekonstrukcije in adaptacije
Ureditev krajevnega središča
Dobova

PP

00450

Obnova Borštnikove ulice v Brežicah

PP

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-170030

Obnova Borštnikove ulice v Brežicah

NRP

Prehod za pešce R1 219-Lidl

OB009-19-0011

S: prerazporeditev sredstev znotraj postavk
razpisa zdravstva in socialnega varstva izravnava na podlagi sklenjenih pogodb za
leto 2019, Na: prerazporeditev sredstev
znotraj postavk razpisa zdravstva in
socialnega varstva - izravnava na podlagi
541,00 sklenjenih pogodb za leto 2019

Prehod za pešce R1 219-Lidl

S: Sredstva se prerazporedijo za izvedbo
strokovnega nadzora in nadzora s strani DRI
pri dodatni označitvi obstoječega prehoda na
državni cesti (Lidl)., Na: Sredstva se
prerazporedijo za izvedbo strokovnega
nadzora in nadzora s strani DRI pri dodatni
označitvi obstoječega prehoda na državni
2.300,00 cesti (Lidl).
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28.10.2019 0093-2019

28.10.2019 0094-2019

28.10.2019 0095-2019

30.10.2019 0097-2019

PP

00069

Knjižnica Brežice

PP

KONTO

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 420500

Večnamenski dom Pišece
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

NRP

Večnamenski dom Pišece

00131

Obnova večnamenskega doma Bizeljsko

PP

KONTO

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 420500

Večnamenski dom Pišece
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

NRP

Večnamenski dom Pišece

00465

OB009-18-0004

PP

00092

MKC Brežice

PP

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420500

Večnamenski dom Pišece
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

NRP

Večnamenski dom Pišece

00465

OB009-18-0004

PP

00275

Polnilnica za električna vozila

PP

KONTO

420401
OB009-150045

Novogradnje

KONTO 420500

Polnilnica za električna vozila

NRP

00441

OB009-17-0025

00054

Grad Brežice

PP

KONTO

420500
OB009-100115

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420500

Večnamenski dom Pišece
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

Grad Brežice - obnova

NRP

Večnamenski dom Pišece

PP

00465

Ukrepi za izvajanje trajnostne
mobilnosti
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave
Ukrepi za izvajanje trajnostne
mobilnosti

PP

NRP

04.11.2019 0098-2019

OB009-18-0004

PP

NRP

04.11.2019 0096-2019

00465

OB009-18-0004

00510

Meteorna kanalizacija Brežice

PP

00198

KONTO

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 402099

NRP

OB009-190015

Meteorna kanalizacija Brežice

Vzpostavitev katastra

S: Nižja realizacija od predvidene., Na:
Pridobljena ugodna ponudba, zato se
4.295,06 investicija v celoti izvede v letu 2019

S: Nižja realizacija od predvidene., Na:
Pridobljena ugodna ponudba, zato se
3.800,00 investicija v celoti izvede v letu 2019

S: Nižja realizacija od predvidene., Na:
Pridobljena ugodna ponudba, zato se
3.700,00 investicija v celoti izvede v letu 2019

S: Investicija v postavitev polnilnic za
električna vozila je zaključena. Del preostalih
sredstev se preusmeri za postavitev
prikazovalnikov hitrosti., Na: Investicija v
postavitev polnilnic za električna vozila je
zaključena. Del preostalih sredstev se
preusmeri za postavitev prikazovalnikov
3.229,15 hitrosti.

S: Nižja realizacija od predvidene., Na:
Pridobljena ugodna ponudba, zato se
6.500,00 investicija v celoti izvede v letu 2019

S: Prerazporeditev zaradi premalo sredstev
na postavki 00198., Na: Prerazporeditev
1.200,00 zaradi premalo sredstev na postavki.

Drugi splošni material in storitve
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05.11.2019 0099-2019

06.11.2019 0100-2019

06.11.2019 0102-2019

PP

00535

Nadomeščanje komunalnega prispevka
za malo gospodarstvo

PP

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

PP

00156

Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje

PP

Lokalne ceste-letno vzdrževanje

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00214

Pločnik v Trebežu R3-676

PP

Modernizacija LC in JP v KS Pišece

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih
izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

KONTO

06.11.2019 0104-2019

12.11.2019 0107-2019

13.11.2019 0115-2019

00157

00178

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije
Modernizacija LC in JP v KS Pišece

OB009-10-0061

00502

Veslaška steza na Savi

PP

00102

KONTO

420401
OB009-190007

Novogradnje

KONTO 402503

PP

00511

KONTO

Novogradnje
Vodovodna povezava ob gradnji HE
Mokrice

KONTO 420500

NRP

420401
OB009-190016

Obnova vodovoda Sromlje
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

NRP

OB009-18-0011

Obnova vodovoda Sromlje

PP

00306

Urejanje krajev KS Bizeljsko

PP

00304

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402099

KONTO

714199

KONTO

714199

KONTO

714199

14.000,00 S: prerazporeditev, Na: prerazporeditev

S: Predmetna naloga je zaradi reševanja
predhodnega postopka v fazi zastoja, Na:
Zaradi povečanega obsega vzdrževalnih del
na objektih OŠ je povečan obseg aktiviranih
5.000,00 sredstev na postavki.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Vodovodna povezava ob gradnji HE
Mokrice

Drugi izredni nedavčni prihodki

PP

PP

00473

00352

Drugi izredni nedavčni prihodki

PP

00372

KONTO 402503

13.11.2019 0117-2019

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

S: prerazporeditev na letno vzdrževanje, Na:
94.800,00 manjša realizacija na zimskem vzdrževanju

Veslaška steza na Savi

KONTO 402503

13.11.2019 0116-2019

Materialni stroški - šole izven občine
Brežice

NRP

PP

NRP

11.11.2019 0106-2019

00101

S: Na postavki bodo ostala neporabljena
sredstva in se lahko prenesejo na drug
postavko., Na: Prenos pogodbenih
9.000,00 obveznosti iz l. 2018 v proračunsko leto 2019.

Drugi izredni nedavčni prihodki

PP

00381

S: Prerazporeditev sredstev za izvedbo
vodovoda Sromlje., Na: Prerazporeditev
10.000,00 sredstev za izvedbo vodovoda Sromlje.

S: PRERAZPOREDITEV., Na:
700,00 PRERAZPOREDITEV.

Drugi splošni material in storitve
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Kapele

S: Dodatna sredstva za sanacijo po neurju
sklep št. 840-0003/2019., Na: Dodatna
sredstva za sanacijo po neurju sklep št. 8401.764,12 0003/2019.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Pišece

S: Dodatna sredstva za sanacijo po neurju
sklep št. 371-0064/2019., Na: Dodatna
sredstva za sanacijo po neurju sklep št. 3711.732,40 0064/2019.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Sromlje

S: Dodatna sredstva za sanacijo po neurju
sklep št. 840-0004/2019., Na: Dodatna
sredstva za sanacijo po neurju sklep št. 8402.176,48 0004/2019.
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KONTO 402503

13.11.2019 0118-2019

KONTO

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

PP

00305

KONTO 402503

13.11.2019 0119-2019

KONTO

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

PP

00342

KONTO 402503

13.11.2019 0120-2019

KONTO

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

PP

00300

KONTO 402503

14.11.2019 0108-2019

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420402
NRP

14.11.2019 0109-2019

18.11.2019 0110-2019

18.11.2019 0110-2019

00081

OB009-10-0114

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Bizeljsko

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Globoko

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS
Artiče

Nogometni stadion-posodobitev
objekta

Splošna proračunska rezervacija

PP

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00180

Izdelava inžen.-geološ. poročil in
projektov za sanacijo

PP

Interventna sanacija plazov

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-10-0015

Interventna sanacija plazov v občini
Brežice

PP

00181

Interventna sanacija plazov

Plačila drugih storitev in dokumentacije

NRP
PP

00199

Izdelava inž.-geol. poročil in proj. za
sanacijo
Vzdrževanje BCP in prekategorizacija
cest

S: Zagotavljanje sredstev za priključitev
razsvetljave nogometnih igrišč na
distribucijsko omrežje., Na: Zagotavljanje
sredstev za priključitev razsvetljave
23.298,02 nogometnih igrišč na distribucijsko omrežje.

Rekonstrukcije in adaptacije
Prenova Nogometnega stadiona
Brežice

409000

420899

S: Dodatna sredstva za sanacijo po neurju
sklep št.840-0009/2019., Na: Dodatna
sredstva za sanacijo po neurju sklep št.8402.573,44 0009/2019.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

00032

OB009-100014

S: Dodatna sredstva za sanacijo po neurju
sklep št.840-0008/2019., Na: Dodatna
sredstva za sanacijo po neurju sklep št.840979,60 0008/2019.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00181

S: Dodatna sredstva za sanacijo po neurju
sklep št.371-0065/2019., Na: Dodatna
sredstva za sanacijo po neurju sklep št.3713.824,61 0065/2019.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO

KONTO

00423

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci

S: Sredstva namenjena interventnim
zadevam, Na: Na enoti Oblaček Vrtca
Mavrica Brežice je zaradi počenega ventila
prišlo do razlitja vode v celotni enoti, odstopil
je parket, namočeni estrihi. Zadeva reševana
kot interventna. V vrcu Pišece so na zunanjih
igralih neustrezna igrala, ki ne ustrezajo
veljavnim predpisom. Tudi ograja je
neustrezna. Zadeva obravnavana interventno.
Na postavki 423 izkoriščena že vsa
razpoložljiva sredstva, izkoriščena tudi
prerazporeditev, za izvedbo nujnih del, zato je
nujna prerazporeditev iz proračunske
16.373,72 rezervacije.

7.109,14 S: prerazporeditev, Na: prerazporeditev

1.100,00 S: prerazporeditev, Na: prerazporeditev
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KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420402
NRP

18.11.2019 0111-2019

18.11.2019 0112-2019

18.11.2019 0112-2019

18.11.2019 0113-2019

19.11.2019 0114-2019

20.11.2019 0121-2019

20.11.2019 0134-2019

OB009-10-0015
00464

Rekonstrukcije in adaptacije
Interventna sanacija plazov v občini
Brežice

PP

00054

Grad Brežice

PP

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420500

Dom krajanov Sromlje
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

NRP

OB009-100115

Grad Brežice - obnova

NRP

OB009-18-0003

Dom krajanov Sromlje

PP

00330

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Čatež

PP

00329

Sredstva za delovanje KS Čatež

KONTO

402503

PP
KONTO

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

00330

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Čatež

PP

Urejanje pokopališča in MV Čatež

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402503

00333

00469

PP

00470

Parkirišče Kapele

PP

420401

Novogradnje

KONTO 420401

Novogradnje

NRP

OB009-180008

Parkirišče Kapele

NRP

OB009-18-0007

Pločnik Vrhje

PP

00127

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

00293

Subvencije neprofitnih najemnin

KONTO

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 411920

00535

Nadomeščanje komunalnega prispevka
za malo gospodarstvo

PP

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 413300

00095

PP

00227

Obrtno-kmetijski sejem

PP

00091

KONTO

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

KONTO 413302

S: prenos sredstev na PP 00329, Na: Večja
2.000,00 poraba - beljenje
S: prenos na pp 00333, Na: sredstva za
3.700,00 pokopališče

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO

PP

S: Manjša realizacija od predvidene., Na:
Večja realizacija v letu 2019 od predvidene in
20.000,00 dodatno naročena dela.

Pločnik Vrhje

S: Sredstva se prerazporedijo za
preprojektiranje dela PD za pločnik Vrhje.,
Na: Sredstva se prerazporedijo za
1.100,00 preprojektiranje dela PD za pločnik Vrhje.

S: Večje potrebe od predvidenih, Na: Večje
13.000,00 potrebe od predvidenih

Subvencioniranje stanarin

Plačedod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.)
Tekoči transferi v javne zavode sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim

Vzdrževanje in obnova prostora in
opreme-MC

S: Na postavki ostajajo neporabljena
sredstva, zato se lahko prerazporedijo., Na:
Zaradi povečanja porabe ur vozačev in
izvajanja pouka na lokaciji Etrš, prihaja do
14.000,00 primankljaja sredstev.

S: Zaradi zmanjšanja interesa obrtnikov za
kmetijsko-obrtni sejem, se le ta letos ne bo
izvedel, zato se lahko sredstva
prerasporedijo, Na: Sredstva v višini
13.000,00 € bodo namenija za izvedbo
najnujnejših del na strojnih inštalacijah na
objektu Mladinski kulturni center, 6.300,00 €
pa za nabavo dotrajanega platna v
19.300,00 večnamenski dvorani MC-a.

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve
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20.11.2019 0134-2019

PP
KONTO

20.11.2019 0134-2019

21.11.2019 0122-2019

22.11.2019 0124-2019

22.11.2019 0124-2019

22.11.2019 0124-2019

22.11.2019 0124-2019

22.11.2019 0124-2019

22.11.2019 0124-2019

25.11.2019 0126-2019

00230

Plače- turizem

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva
za plače in druge izdatke zaposlenim
KONTO 413302

PP

00229

00235

Promocija-turizem
Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

Sredstva za vzdrževanje prostorov in
opreme- turizem

PP

00237

Izvajanje strategije na področju turizma

PP

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

PP

00237

Izvajanje strategije na področju turizma

PP

Sredstva za izdatke za blago in
storitve Mladinski center

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

00350

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS
Kapele

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Kapele

KONTO

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00351

Sredstva za delovanje KS Kapele

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Kapele

KONTO

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00351

Sredstva za delovanje KS Kapele

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Kapele

KONTO

402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00351

Sredstva za delovanje KS Kapele

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Kapele

KONTO

402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00351

Sredstva za delovanje KS Kapele

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Kapele

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00351

Sredstva za delovanje KS Kapele

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Kapele

KONTO

402200

Električna energija

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00305

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Bizeljsko

PP

Prireditve v KS Bizeljsko

00088

00352

00352

00352

00352

00352

00352

00428

S: Na psotavki bodo ostala neporabljena
sredstva in jih je smiselno preraporediti na
postavko kjer so potrebe večje., Na:
Sredstva bodo namenjena za tisk
promocijskih magnetkov, naklada 1.000
kosov in oblikovanje ter tisk kataloga
turistične ponudbe v angleškem jeziku v
17.120,00 nakladi 10.000 kosov.

S: Zaradi kasnješe zaposlitve na projketu
destinacijski management, bodo ostala
neizkorišena sredstva, Na: Sredstva so
potrebna za izvedbo nujnih sanacijski del na
stavbi Mestna hiša, ki so se pokazala tekom
10.800,00 leta.

S: Na postavki bodo ostala neporabljena
1.150,00 sredstva, Na: Na postavki ni dovolj sredstev

S: Prerazporeditev., Na: Premalo planirana
1.026,76 sredstva za vzdrževanje javnih poti.

S: Prerazporeditev., Na: Premalo planirana
1.100,00 sredstva za vzdrževanje javnih poti.

S: Prerazporeditev., Na: Premalo planirana
700,00 sredstva za vzdrževanje javnih poti.

S: Prerazporeditev., Na: Premalo planirana
740,00 sredstva za vzdrževanje javnih poti.

S: Prerazporeditev., Na: Premalo planirana
770,00 sredstva za vzdrževanje javnih poti.

S: Prerazporeditev., Na: Premalo planirana
590,00 sredstva za vzdrževanje javnih poti.

S: Prerazporeditev., Na: Premalo planirana
800,00 sredstva za prireditve.

60

25.11.2019 0126-2019

25.11.2019 0127-2019

25.11.2019 0127-2019

25.11.2019 0127-2019

25.11.2019 0128-2019

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

PP

00305

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Bizeljsko

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

00288

Vpis etažne lastnine in ureditve
energet.izkaznic-za stanovanja

PP

Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih
ter upravljanje

KONTO

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih
izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

KONTO 402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih
objektov

PP

00288

Vpis etažne lastnine in ureditve
energet.izkaznic-za stanovanja

PP

Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih
ter upravljanje

KONTO

402113

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in
druge podobne storitve
KONTO 402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih
objektov

PP

00288

Vpis etažne lastnine in ureditve
energet.izkaznic-za stanovanja

PP

S: Večje potrebe od predvidenih, Na: Večje
200,00 potrebe od predvidenih

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402501

Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih
ter upravljanje
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih
objektov

PP

00288

Vpis etažne lastnine in ureditve
energet.izkaznic-za stanovanja

PP

S: Večje potrebe od predvidenih, Na: Večje
160,00 potrebe od predvidenih

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 420804
OB009-10-0094

Prenova stanovanj-rekonstruk.in
adaptacije
Načrti in druga projektna
dokumentacija
Adaptacije in rekonstrukcije
stanovanj

00387

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Šentlenart

NRP
26.11.2019 0129-2019

26.11.2019 0130-2019

00304

00287

00287

00287

00286

PP

00386

Sredstva za delovanje KS Šentlenart

PP

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Modernizacija cest v KS Velika
Dolina

PP

00258

Vodovod Cirnik

PP

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 420402

00159

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-150056

Vodovod Cirnik

NRP

Modernizacija cest v izvedbi KS
Velika Dolina

OB009-13-0021

S: Prerazporeditev., Na: Premalo planirana
200,00 sredstva za redno deovanje.

S: Večje potrebei od predvidenih, Na: Večje
2.000,00 potrebe od predvidenih

S: Večje potrebe od predvidenih, Na: Večje
964,72 potrebe od predvidenih

S: Prerazporeditev., Na: Prerazporeditev
zaradi premalo planiranih sredstev za tekoče
1.417,26 vzdrževanje JP.
S: Prerazporeditev zaradi izvedbe
rekonstrukcije ceste., Na: Prerazporeditev
6.000,00 zaradi izvedbe rekonstrukcije ceste.

S: prenos na postavko 00335, Na: prenos
sredstev iz postavke 00336,
26.11.2019 0131-2019

27.11.2019 0133-2019

PP

00336

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Dobova

PP

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402503

PP

00474

Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture
PP

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

00335

00473

KONTO 420500

Sredstva za delovanje KS Dobova

2.000,00 poraba na delovanju

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Obnova vodovoda Sromlje
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

S: Prerezporeditev zaradi pomanjkanja
sredstev., Na: Prerezporeditev zaradi
600,00 pomanjkanja sredstev.
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NRP

27.11.2019 0135-2019

27.11.2019 0135-2019

28.11.2019 0136-2019

28.11.2019 0137-2019

02.12.2019 0138-2019

02.12.2019 0138-2019

02.12.2019 0138-2019

PP

OB009-180012

Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture
NRP

OB009-18-0011

Vrbina in mesto:urbana in umetniška
oprema

00518

Urejanje Toporišičevega trga

PP

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP

OB009-190024

NRP

Vrbina in mesto: urbana in umetniška
oprema

Urejanje Toporišičevega trga

00519

Obnova vodovoda Sromlje

OB009-19-0025

PP

00495

Projekti v KS Brežice-dokumentac.za
urejanje zahodne fasade

PP

KONTO

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

NRP

OB009-190023

Urejanje mesta Brežice

NRP

Vrbina in mesto: urbana in umetniška
oprema

PP

00119

Oskrbnine v zavodih

PP

00519

OB009-19-0025
00121

Vrbina in mesto:urbana in umetniška
oprema

Pomoč na domu
Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve
Sredstva za tekoče vzdrževanje
prostorov in opreme-Knjižnica
Brežice

KONTO

411909

Regresiranje oskrbe v domovih

KONTO 413302

PP

00064

Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.Knjižnica Brežice

PP

KONTO

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva
za plače in druge izdatke zaposlenim
KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

PP

00330

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Čatež

Urejanje krajev KS Čatež

KONTO

402503

PP

00330

KONTO

402503

PP

00330

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Čatež
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Čatež

PP

00070

00332

KONTO 402503
PP

00329

S: Na PP 00518 -7.000eur in PP 004956.500eur v letu 2019 ni prišlo do izvedbe in
realizacije del, zato se sredstva
prerazporedijo na PP 00519 v skupni višini
13.500eur., Na: Na PP 00518 -7.000eur in
PP 00495-6.500eur v letu 2019 ni prišlo do
izvedbe in realizacije del, zato se sredstva
prerazporedijo na PP 00519 v skupni višini
6.500,00 13.500eur.

S: Večje št. uporabnikov PND kot v preteklih
letih, Na: Večje št. uporabnikov PND kot v
49,88 preteklih letih

S: ostanek sredstev zaradi bolniške
7.000,00 odsotnosti, Na: okvara knjigomata

S: Prenos na PP 00332 - premalo planirano,
44,70 Na: Prenos na PP 00332 - premalo planirano

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Sredstva za delovanje KS Čatež

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih
objektov

PP

Urejanje pokopališča in MV Čatež

00333

S: Na PP 00518 -7.000eur in PP 004956.500eur v letu 2019 ni prišlo do izvedbe in
realizacije del, zato se sredstva
prerazporedijo na PP 00519 v skupni višini
13.500eur., Na: Na PP 00518 -7.000eur in
PP 00495-6.500eur v letu 2019 ni prišlo do
izvedbe in realizacije del, zato se sredstva
prerazporedijo na PP 00519 v skupni višini
7.000,00 13.500eur.

1.879,00 S: Premalo planirano, Na: premalo planirano

30,00 S: premalo planirano, Na: premalo planirano
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KONTO

03.12.2019 0139-2019

04.12.2019 0140-2019

04.12.2019 0140-2019

04.12.2019 0140-2019

04.12.2019 0141-2019

05.12.2019 0142-2019

06.12.2019 0125-2019

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420204

Nakup drugega pohištva

NRP

Vzdrž.pokopališča in MV Čatež

OB009-18-0015

PP

00489

Evropski teden mobilnosti

PP

00076

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 413302

PP

00130

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402501

NRP

OB009-150003

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

00130

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

KONTO

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-150003

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

00130

KONTO

402500

PP

Šolska športna tekmovanja

S: Na postavki bo ostalo nekaj neporabljenih
sredstev in se bodo prezraporedile na
postavko, kjer so se tekom leta pokazale
večje potrebe., Na: Tekom leta so se
pokazale večje potrebe izvedbe šolskih
športnih tekmovanj kot so bile prvotno
3.000,00 načrtovane.

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve
Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih
ter upravljanje
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih
objektov

S: Večje potrebe od predvidenih, Na: Večje
1.300,00 potrebe od predvidenih

S: Večje potrebe od predvidenih, Na: Večje
400,00 potrebe od predvidenih

KONTO 402501

Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih
ter upravljanje
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih
objektov

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih
ter upravljanje

S: Večje potrebe od predvidenih, Na: Večje
1.800,00 potrebe od predvidenih

KONTO 402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih
objektov

00205

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Obnova jav. razsvetljave po občini
Brežice

PP

Tokovina javne razsvetljave

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402200

Električna energija

NRP

OB009-100206

Obnova JR po občini Brežice

PP

00286

Prenova stanovanj-rekonstruk.in
adaptacije

PP

Vzdrževanje in upravljanje z drugim
občinskim premoženjem

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402514

NRP

OB009-100094

Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

PP

00237

Izvajanje strategije na področju turizma

PP

00287

00287

00287

00204

00421

00089

15.000,00 S: prerazporeditev, Na: prerazporeditev

S: Na postavki so bila dela realizirana v
manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano.,
6.110,00 Na: Stroški licence za e2manager.

Tekoče vzdrževanje licenčne
programske opreme

Programska sredstva MC

S: Na psotavki bo ostal del neporabljenih
sredstev, Na: Sredstva so namenjena za
5.000,00 obeležitev 20 letnice delovanja ZPTM-ja
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KONTO

09.12.2019 0143-2019

09.12.2019 0144-2019

09.12.2019 0146-2019

09.12.2019 0147-2019

09.12.2019 0147-2019

10.12.2019 0148-2019

12.12.2019 0150-2019

13.12.2019 0151-2019

Drugi splošni material in storitve

KONTO 413302

PP

00099

Materialni stroški -šole Občine Brežice

PP

KONTO

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

KONTO 413302

PP
KONTO

09.12.2019 0145-2019

402099

00119
411909

Oskrbnine v zavodih
Regresiranje oskrbe v domovih

PP

00095

00121

KONTO 413302
00121

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

Plačedod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.)
Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve
Pomoč na domu

00122

Denarne pomoči

PP

KONTO

411299

Drugi transferi za zagotavljanje socialne
varnosti

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

PP

00394

Sredstva za delovanje KS Velike
Malence

PP

Urejanje krajev KS Velike Malence

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402503

PP

00357

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS
Krška vas

PP

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402503

PP

00357

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS
Krška vas

PP

KONTO

402001

Čistilni material in storitve

KONTO 402503

00361

00360

PP

00043

Javna dela

PP

00118

KONTO

412000

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

KONTO 411922

00139

Pomoč na domu

S: Večje št. uporabnikov PND kot v preteklih
letih, Na: Večje št. uporabnikov PND kot v
1.971,32 preteklih letih

S: več opravljenega dela pri košnji zelenic,
1.000,00 Na: več opravljenega dela pri košnji zelenic

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Vzdrževanje pokopališča Krška vas

S: PRERAZPOREDITEV., Na: PREMALO
PLANIRANA SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE
410,43 POKOPALIŠČA.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Urejanje krajev KS Krška vas

S: PRERAZPOREDITEV., Na: PREMALO
PLANIRANA SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE
17,85 KRAJEV.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Družinski pomočnik

S: Večje št. uporabnikov DP kot v preteklih
letih, Na: Večje št. uporabnikov kot v
4.809,86 preteklih letih

Izplačila družinskemu pomočniku

PP

00491

Javni potniški promet Brežice

PP

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 413003

Skupni prekrškovni organ
Sredstva, prenesena drugim
občinam

PP

00286

Prenova stanovanj-rekonstruk.in
adaptacije

PP

Vzdrževanje in upravljanje z drugim
občinskim premoženjem

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402514

00421

S: Večje št. uporabnikov PND kot v preteklih
letih, Na: Večje št. uporabnikov PND kot v
10.953,90 preteklih letih

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

PP

00397

S: Na postavki bodo ostala neporabljena
sredstva, ki se lahko prerazporedijo., Na: Na
postavki nastaja potreba po dodatnih
sredstvih, zaradi povečanega števila ur
13.200,00 vozačev, izvajanja pouka na drugi lokaciji idr.

S: sredstva se prerazporedijo za pokrivanje
delovanja MI-SPO, Na: sredstva se
prerazporedijo za pokrivanje delovanja MI150,00 SPO

S: Manjša realizacija od predvidene., Na:
20,00 Stroški licence e2manager.

Tekoče vzdrževanje licenčne
programske opreme
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16.12.2019 0155-2019

16.12.2019 0156-2019

16.12.2019 0157-2019

16.12.2019 0157-2019

16.12.2019 0157-2019

16.12.2019 0157-2019

16.12.2019 0158-2019

NRP

OB009-100094

Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

PP

00295

Razno-obresti od kreditov

PP

KONTO

403101

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam

KONTO 402931

PP

00294

00082

Atletski stadion

PP

KONTO

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420500

NRP

OB009-100113

NRP

OB009-17-0001

PP

00372

Atletski stadion
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Pišece

PP

00370

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

NRP

OB009-160003

PP

00372

Modernizacija cest v izvedbi KS Pišece
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-160003

Modernizacija cest v izvedbi KS Pišece

PP

00374

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Urejanje krajev KS Pišece

00371

00371

16.12.2019 0158-2019

S: Premalo sredstev na postavki, Na:
1.930,00 Premalo sredstev na postavki

Plačila bančnih storitev

00412

ŠTI-Večnamenska dvorana Brežice
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave
Sanacija Večnamenske dvorane
Brežice
Vzdrževanje Večnamenskega doma
Pišece

S: Manjša realizacija od predvidene
(pridobljena nižja cena proj.dokumentacije od
predvidene)., Na: Večja realizacija od
3.930,00 predvidene.

S: prenos iz vzdrževanja, Na: prenos iz
1.290,95 vzdrževanja

S: prenos na delovanje, Na: prenos iz
933,46 vzdrževanja

S: prenos na delovanje, Na: preazporeditev
532,35 zaradi povečanja stroškov delovanja

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-130017

Vzdrževanje pokopališča in MV v KS
Pišece

PP

00374

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

PP

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

NRP

OB009-130017

Vzdrževanje pokopališča in MV v KS
Pišece

KONTO

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Sromlje

1.110,00 S: sklep po neurju, Na: sklep

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Cerklje

680,76 S: sklep po neurju, Na: sklep

00373

00381

KONTO 402503
16.12.2019 0158-2019

Stroški plačilnega prometa

KONTO

KONTO

714199

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

Drugi izredni nedavčni prihodki

PP

00324

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Velika Dolina

00389

S: prenos na urejanje krajev, Na: večja
676,72 realizacija

2.772,45 S: sklep, Na: skle po neurju
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17.12.2019 0159-2019

17.12.2019 0159-2019

17.12.2019 0160-2019

17.12.2019 0161-2019

17.12.2019 0161-2019

17.12.2019 0161-2019

17.12.2019 0162-2019

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Programi profesionalne kulture

PP

00053

Drugi programi s področja kulture

PP

00071

KONTO

412000

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

PP

00053

Drugi programi s področja kulture

PP

Programi ljubiteljske kulture

KONTO

412000

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

KONTO 412000

00074

00118

00122

Denarne pomoči

PP

KONTO

411299

Drugi transferi za zagotavljanje socialne
varnosti

KONTO 411922

Izplačila družinskemu pomočniku
Vzdrževanje poslovnih prostorov KS
Mrzlava vas

PP

00366

Urejanje krajev KS Mrzlava vas

PP

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402503

PP

00365

00363

Družinski pomočnik

PP

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS
Mrzlava vas

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-130031

Modernizacija JP v izvedbi KS Mrzlava
vas

PP

00364

Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

PP

00363

KONTO

402000

Pisarniški material in storitve

KONTO 402503

PP

00511

Vodovodna povezava ob gradnji HE
Mokrice

PP

KONTO

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420300

00246

S: PORAČUN ZARADI POVIŠANJA
DELNEGA PLAČILA ZA IZGUBLJENI
DOHODEK ZA DP, Na: PORAČUN ZARADI
POVIŠANJA DELNEGA PLAČILA ZA
60,87 IZGUBLJENI DOHODEK ZA DP

S: premalo sredstev na PP00363-zamenjava
vrat v domu krajanov, Na: premalo sredstev
268,00 na PP00363-zamenjava vrat v domu krajanov

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Mrzlava vas

00363

S: nerealizirani projekti, Na: stroški plače za
58,40 učitelja varirajo

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

PP

KONTO

S: nerealizirani projekti, Na: povečani stroški
2.559,00 prevoza otrok na gledališko predstavo

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS
Mrzlava vas

S: premalo sredstewv na PP 00363-nabava
vrat v domu krajanov, Na: premalo
sredstewv na PP 00363-nabava vrat v domu
500,00 krajanov

S: premalo sredstev na PP 00363-nabava
vrat v domu krajanov, Na: remalo sredstev
200,00 na PP 00363-nabava vrat v domu krajanov

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

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

S: Prerazporeditev sredstev na postavko
00246 - Nabava nadomestnih osnovnih
sredstev na področju odpadnih voda zaradi
pomanjkanja sredstev v letu 2019 za plačilo
merilno regulacijskega sistema za vodenje
obarjanja fosforja na CČN Brežice., Na:
Prerazporeditev sredstev na postavko 00246
- Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na
področju odpadnih voda zaradi pomanjkanja
sredstev v letu 2019 za plačilo merilno
regulacijskega sistema za vodenje obarjanja
10.000,00 fosforja na CČN Brežice.

Nakup drugih osnovnih sredstev
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NRP

17.12.2019 0163-2019

17.12.2019 0165-2019

18.12.2019 0166-2019

18.12.2019 0166-2019

18.12.2019 0167-2019

18.12.2019 0167-2019

OB009-190016

Vodovodna povezava ob gradnji HE
Mokrice

NRP

OB009-11-0003

00246

Nabava nado. OS na področ. odpad.
voda

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

PP

00510

Meteorna kanalizacija Brežice

PP

KONTO

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP

OB009-190015

Meteorna kanalizacija Brežice

NRP

Nabava nado. OS na področ. odpad.
voda

OB009-11-0003

00246

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

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420300
NRP

OB009-11-0003

Nakup drugih osnovnih sredstev
Nabava nado. OS na področ. odpad.
voda

PP

00381

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Sromlje

PP

00380

Sredstva za delovanje KS Sromlje

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402503

PP

00383

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

PP

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402503

00380

PP

00054

Grad Brežice

PP

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420500

NRP

OB009-100115

Grad Brežice - obnova

NRP

OB009-10-0083

PP

00526

Vodovodni stolp

PP

00128

00128

S: Prerazporeditev sredstev na postavko
00246 - Nabava nadomestnih osnovnih
sredstev na področju odpadnih voda zaradi
pomanjkanja sredstev v letu 2019 za plačilo
merilno regulacijskega sistema za vodenje
obarjanja fosforja na CČN Brežice., Na:
Prerazporeditev sredstev na postavko 00246
- Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na
področju odpadnih voda zaradi pomanjkanja
sredstev v letu 2019 za plačilo merilno
regulacijskega sistema za vodenje obarjanja
10.000,00 fosforja na CČN Brežice.

S: Prerazporeditev sredstev na postavko
00246 - Nabava nadomestnih osnovnih
sredstev na področju odpadnih voda zaradi
pomanjkanja sredstev v letu 2019 za plačilo
merilno regulacijskega sistema za vodenje
obarjanja fosforja na CČN Brežice., Na:
Prerazporeditev sredstev na postavko 00246
- Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na
področju odpadnih voda zaradi pomanjkanja
sredstev v letu 2019 za plačilo merilno
regulacijskega sistema za vodenje obarjanja
18.000,00 fosforja na CČN Brežice.

4.015,80 S: prenos na delovanje, Na: delovanje

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Sredstva za delovanje KS Sromlje
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Investicijsko vzdrževanje
večnamenskih objektov v občini
Brežice
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave
Invest.vzdrž.večnamen. objektov v
občini Brežice
Investicijsko vzdrževanje
večnamenskih objektov v občini
Brežice

15,08 S: prenos na delovanje, Na: delovanje

S: Manjša realizacija od predvidene., Na:
12.000,00 Večja realizacija od predvidene

S: Manjša realizacija od predvidene., Na:
6.000,00 Večja realizacija od predvidene.
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KONTO

18.12.2019 0167-2019

18.12.2019 0167-2019

18.12.2019 0169-2019

18.12.2019 0170-2019

20.12.2019 0172-2019

23.12.2019 0173-2019

Drugi splošni material in storitve

PP

00153

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

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

NRP

Invest.vzdrž.večnamen. objektov v
občini Brežice

OB009-10-0083

PP

00128

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje
večnamenskih objektov v občini
Brežice
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420500

Invest.vzdrž.večnamen. objektov v
občini Brežice
Investicijsko vzdrževanje
večnamenskih objektov v občini
Brežice
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

NRP

OB009-10-0083

Invest.vzdrž.večnamen. objektov v
občini Brežice

00370

Vzdrževanje Večnamenskega doma
Pišece

NRP

OB009-10-0083
00128

PP

00371

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

KONTO

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402201

PP

KONTO

19.12.2019 0171-2019

402099

00123

Programi s področja sociale

413500

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

PP

00046

KONTO 413500

Preventivna vzgoja in promocija
zdravja

Šolska športna tekmovanja

PP

KONTO

402099

KONTO 413302

PP

00199

Drugi splošni material in storitve
Vzdrževanje BCP in prekategorizacija
cest

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420500

Modernizacija cest v KS Pečice
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

NRP

Modernizacija cest v KS Pečice

PP

00535

Nadomeščanje komunalnega prispevka
za malo gospodarstvo

PP

OB009-17-0026

00023

S: premalo sredstev na postavki, Na:
87,78 premalo sredstev na postavki
S: preazporeditev znotraj postavk razpisa
sociala - zdravstvo 2019, Na: preazporeditev
znotraj postavk razpisa sociala - zdravstvo
56,61 2019

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

00076

00442

S: Pokrivanje stroškov večje realizacije., Na:
18.000,00 Večja realizacija od predvidene.

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP

PP

00110

S: Manjša realizacija od predvidene., Na:
2.000,00 Večja realizacija od predvidene.

Drugi programi v OŠ

S: Na postavki so ostala nerealizirana
sredstva, ki se lahko prenesejo na drugo
postavko., Na: Na postavki nastaja potreba
po sredstvih, zaradi izvedbe drugih
1.794,66 programov OŠ.

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

Mednarodni projekti podprti s strani
Evropske komisije

10.000,00 S: prerazporeditev, Na: prerazporeditev

S: Na postavki ostajajo nerealizirana
sredstva, zato se jih prestavi na postvako,
kjer so se izkazale potrebe., Na: Na postavki
ni zadostnih sredstev za izplačilo prvih
obrokov partnerjem mednarodnega projekta
27.000,00 "Stavi na zdravje" (Bet on Helath)
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KONTO

30.12.2019 0175-2019

31.12.2019 0103-2019

31.12.2019 0176-2019

31.12.2019 0178-2019

KONTO 412000

00057

Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.PMB

KONTO

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva
za plače in druge izdatke zaposlenim
KONTO 413302

PP

00119

Oskrbnine v zavodih

PP

KONTO

411909

Regresiranje oskrbe v domovih

KONTO 413302

00350

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS
Kapele

PP

PP

402099
00351

Drugi splošni material in storitve
Sredstva za delovanje KS Kapele

PP

00121

00492

KONTO 412000
PP

00492

Programska sredstva-PMB

Pomoč na domu

Sofinanciranje društev Ks Kapele

Sofinanciranje društev Ks Kapele

00425

PP

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Brežice

KONTO

00349

PP

00310

Sredstva za delovanje KS Brežice

PP

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 420800

00536
402099

Oskrba starejših na domu
Drugi splošni material in storitve

00405

OB009-16-0002

PP
00023
KONTO 402099

S: Prerazporeditev., Na: Prerazporeditev
zaradi premalo planiranih sredstev na
420,86 postavki.

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

Sofinanciranje društev KS
Jesenice/Dol.

PP

S: Večje št. uporabnikov PND kot v preteklih
letih, Na: Večje št. uporabnikov PND kot v
1.225,42 preteklih letih

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

Urejanje krajev KS Jesenice na
Dolenjskem

Pisarniški material in storitve

S: Aneks št 1 - Razlog prerazporeditve so
kadrovske spremembe in posledično
ostajanje sredstev na 00057., Na: Aneks št 1
- Razlog prerazporeditve so kadrovske
spremembe in posledično ostajanje sredstev
na 00057 in pomankanje sredstev za
1.034,79 program.

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

KONTO 413302

402000

PP
KONTO

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

NRP
31.12.2019 0210-2019

00055

PP

KONTO
31.12.2019 0177-2019

Drugi splošni material in storitve

PP

KONTO
31.12.2019 0176-2019

402099

S: Prerazporeditev., Na: Prerazporeditev
zaradi premalo planiranih sredstev na
120,00 postavki.

S: Prerazporeditev., Na: Prerazporeditev
zaradi premalo planiranih sredstev na
100,00 postavki.

S: Prerazporeditev, Na: Prerazporeditev
zaradi premalo planiranih sredstev na
417,24 postavki

Študija o izvedljivosti projekta
Modernizacija cest v izvedbi KS
Brežice
Mednarodni projekti podprti s strani
Evropske komisije
Drugi splošni material in storitve

7.000,00

S: Dobropis Adria, Na: Dobropis Adria
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TABELA: PRERAZPOREDITEV MED KONTI ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE
Datum dok.

Štev. dok.

24.06.2019 0007-2019

30.06.2019 0011-2019

30.06.2019 0011-2019

30.06.2019 0011-2019

Prerazporeditev (s)
PP

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

PP

KONTO 420101

Nakup avtomobilov

KONTO 420101

Nakup avtomobilov

NRP

OB009-19-0031

Nakup vozil za ZD Brežice

NRP

OB009-19-0031

Nakup vozil za ZD Brežice

30.06.2019 0011-2019

30.06.2019 0011-2019

30.06.2019 0011-2019

30.06.2019 0011-2019

PP

00002

00002

Stroški delovanja občinskega sveta

Stroški delovanja občinskega sveta

PP

KONTO 402402

Stroški prevoza v državi

PP

Stroški delovanja občinskega sveta

PP

Stroški delovanja občinskega sveta

KONTO 402905

Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

PP

Stroški delovanja občinskega sveta

PP

Stroški delovanja občinskega sveta

00002

00002

PP

00003

30.06.2019 0011-2019

30.06.2019 0012-2019

30.06.2019 0012-2019

Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

00002

00002

KONTO 412000

Volitve

PP

Čistilni material in storitve

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Volitve

PP

Volitve

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

KONTO 402402

Stroški prevoza v državi

PP

Volitve

PP

Volitve

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

KONTO 402939

Stroški strokovnih komisij

PP

Volitve

PP

Volitve

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

KONTO 402939

Stroški strokovnih komisij

PP

Volitve

PP

Volitve

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki
Volitve

00003

00003

00003

PP

00003

00003

00003

00003

00003

Volitve

Volitve

PP

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

PP

Volitve

PP

Volitve

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

PP

Reprezentanca

PP

Reprezentanca

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

KONTO 402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

PP

Obveščanje javnosti

PP

Obveščanje javnosti

00003

00005

00026

00003

00003

00005

00026

0,60

18,35

1.349,02

102,48

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 402001
00003

00003

Znesek

Sofinanciranje investicij v ZD

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402006
30.06.2019 0011-2019

00045

KONTO 402099

KONTO 402905
30.06.2019 0011-2019

Prerazporeditev (na)

1.549,20

53,42

1.397,38

403,54

596,46

1.249,23

164,67

59,00

3.625,64
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30.06.2019 0012-2019

30.06.2019 0013-2019

30.06.2019 0013-2019

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

PP

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

KONTO 402108

Drobni inventar

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Drugi osebni prejemki

PP

Drugi osebni prejemki

KONTO 400100

Regres za letni dopust

KONTO 400900

Jubilejne nagrade

PP

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

PP

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

Nakup zemljišč

KONTO 402113

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

PP

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

00040

00035

00292

KONTO 420600
NRP
30.06.2019 0013-2019

30.06.2019 0014-2019

PP

OB009-10-0101

Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč

00292

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

30.06.2019 0014-2019

30.06.2019 0014-2019

30.06.2019 0014-2019

30.06.2019 0014-2019

30.06.2019 0014-2019

PP

Mrliško pregledna služba

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

KONTO 413200

Tekoči transferi v javne sklade
Program športa-dejavnosti izvajalcev športa

Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč

PP

00049

00049

46,51

274,61

956,67

266,20

Program športa-dejavnosti izvajalcev športa

PP

KONTO 412000

KONTO 411900

Regresiranje prevozov v šolo

PP

Plače Mladinski center

PP

36,40

KONTO 413301

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
prispevke delodajalcev

KONTO 413310

Plače Mladinski center
Tekoči transferi v javne zavode - za premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja

PP

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

PP

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

9.000,00

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenim

KONTO 411921

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

PP

00084

00095

PP

00095

00075

69,91

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 413300
30.06.2019 0014-2019

00292

Mrliško pregledna služba

OB009-10-0101

00075

00292

KONTO 402920

Nakup zemljišč

NRP

PP

00035

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih
izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

KONTO 420600

KONTO 413500

00040

00084

00095

00095

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in
plačili staršev
Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.)

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenim

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve

PP

Denarna pomoč ob rojstvu otroka

PP

Denarna pomoč ob rojstvu otroka

00117

00117

KONTO 411103

Darilo ob rojstvu otroka

KONTO 413500

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

PP

Denarne pomoči

PP

Denarne pomoči

Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

KONTO 413302

00122

KONTO 411299

00122

25.000,00

4.760,59

2.462,50

1.356,45

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve

71

30.06.2019 0014-2019

30.06.2019 0014-2019

30.06.2019 0014-2019

30.06.2019 0014-2019

PP

00123

Programi s področja sociale

PP

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 413500

PP

Promocija kmetijstva in pridelovalcev

PP

00144

30.06.2019 0014-2019

30.06.2019 0014-2019

30.06.2019 0015-2019

30.06.2019 0015-2019

30.06.2019 0015-2019

30.06.2019 0015-2019

30.06.2019 0015-2019

Promocija kmetijstva in pridelovalcev

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402003

PP

Pomoč za zapuščene živali

PP

Pomoč za zapuščene živali

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

PP

Izvajanje strategije na področju turizma

PP

Izvajanje strategije na področju turizma

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Projekti turistič.infrastrukture LTO

00150

00237

PP

00238

00150

00237

Projekti turistič.infrastrukture LTO

PP

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago
in storitve

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Oblikovanje turističnih paketov

PP

Oblikovanje turističnih paketov

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenim

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve

PP

Program Sopotnik

PP

Program Sopotnik

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve
Grad Brežice

00240

00448

PP

00054

00238

00240

00448

Grad Brežice

PP

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-10-0115

Grad Brežice - obnova

PP

00054

Grad Brežice

PP

Grad Brežice

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

NRP

OB009-10-0115

Grad Brežice - obnova

PP

00081

Nogometni stadion-posodobitev objekta

PP

Nogometni stadion-posodobitev objekta

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-10-0114

Prenova Nogometnega stadiona Brežice

PP

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve

PP

Mednarodni center-Fakulteta za turizem

PP

Mednarodni center-Fakulteta za turizem

00102

00113

00054

00054

00081

00102

00102

00113

5.266,66

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

KONTO 402099

KONTO 412000
30.06.2019 0015-2019

00144

Programi s področja sociale

Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

KONTO 402099
30.06.2019 0014-2019

00123

165,31

3.022,18

1.480,00

1.382,12

21.148,99

1.936,87

2.796,00

36.463,08

3.229,58

8.166,64

1.534,66

13.802,21

72

30.06.2019 0015-2019

30.06.2019 0015-2019

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-15-0052

Mednarodni center - turizem

NRP

OB009-15-0052

Mednarodni center - turizem

PP

00125

00125

Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)

PP

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-13-0028

Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)

NRP

OB009-13-0028

Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)

PP

00127

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

00127

Materialni stroški-poslovni prostori

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve
Materialni stroški-poslovni prostori

KONTO 402201
30.06.2019 0015-2019

30.06.2019 0015-2019

30.06.2019 0015-2019

30.06.2019 0015-2019

30.06.2019 0015-2019

PP

00127

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

KONTO 402504

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402599

Materialni stroški-poslovni prostori
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in
zavarovanje

PP

Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v
občini Brežice

PP

Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov
v občini Brežice

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402099

00127

00127

00127

00128

KONTO 402500
30.06.2019 0015-2019

30.06.2019 0015-2019

30.06.2019 0015-2019

PP

00130

30.06.2019 0015-2019

30.06.2019 0015-2019

00127

00127

00127

00128

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Vzdrževanje objektov v Slovenski vasi

PP

Vzdrževanje objektov v Slovenski vasi

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402099

00130

00133

PP

00133

00130

00130

00133

Vzdrževanje objektov v Slovenski vasi

PP

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402200

PP

Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje

PP

KONTO 402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

KONTO 402500

PP

Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje

PP

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

KONTO 402920

00287

00287

KONTO 402501

00133

00287

00287

2.000,00

424,35

3.069,55

37,82

380,00

2.738,21

1.220,00

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402500

KONTO 402500
30.06.2019 0015-2019

00127

Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)

Vzdrževanje poslovnih prostorov

2.455,47

30,50

19.617,60

Drugi splošni material in storitve
Vzdrževanje objektov v Slovenski vasi

1.102,98

Električna energija
Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter
upravljanje

439,49

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter
upravljanje

733,68

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih
izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

73

30.06.2019 0015-2019

30.06.2019 0015-2019

30.06.2019 0015-2019

30.06.2019 0015-2019

30.06.2019 0015-2019

PP

00413

OŠ Dobova-vrtec

PP

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420800

Študija o izvedljivosti projekta

NRP

OB009-10-0108

OŠ Dobova - vrtec

NRP

OB009-10-0108

OŠ Dobova - vrtec

PP

00423

Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci

PP

00423

Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago
in storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci

PP

Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago
in storitve

KONTO 402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

PP

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

PP

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

KONTO 420200

Nakup pisarniškega pohištva

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-17-0022

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

PP

00439

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

PP

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

Nakup pisarniškega pohištva

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Dom kulture Brežice

00423

00439

KONTO 420200

30.06.2019 0015-2019

30.06.2019 0016-2019

30.06.2019 0016-2019

30.06.2019 0016-2019

30.06.2019 0016-2019

00423

00439

00439

OŠ Dobova-vrtec

NRP

OB009-17-0022

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

PP

00462

Dom kulture Brežice

PP

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-18-0001

Dom kulture Brežice

PP

00165

Pločnik Črnc

PP

Pločnik Črnc

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

NRP

OB009-12-0021

Pločnik Črnc

NRP

OB009-12-0021

Pločnik Črnc

PP

00203

Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave

PP

00203

Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402200

Električna energija

PP

Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave

PP

Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402503

PP

Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje

PP

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

KONTO 420600

00203

00213

KONTO 402113

30.06.2019 0016-2019

00413

PP

00246

00462

00165

00203

00213

NRP

OB009-10-0033
00246

4.593,43

168,85

1.305,22

1.305,65

45,14

12.252,26

60.023,75

485,45

Nakup zemljišč
Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš - rondo
Trnje-faza 3
Nabava nadomes.osnov.sred.na
področ.odpad.voda

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

PP

Nakup drugih osnovnih sredstev

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

Nabava nado. OS na področ. odpad. voda

NRP

Ureditev prostorov za KS Bukošek

OB009-12-0003

435,42

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo
Trnje

KONTO 420300
OB009-11-0003

10.980,00

6.059,00

74

30.06.2019 0016-2019

30.06.2019 0016-2019

Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice

PP

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420899

NRP

OB009-15-0018

Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice

NRP

OB009-15-0018

Plačila drugih storitev in dokumentacije
Reševanje problematike odpadne vode v O.
Brežice

PP

00253

Vodovod Križe

PP

00253

Vodovod Križe

Novogradnje

KONTO 420804

OB009-11-0057

Vodovod Križe

NRP

00254

Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju
vodovoda

PP

00248

KONTO 420401
NRP
30.06.2019 0016-2019

30.06.2019 0016-2019

30.06.2019 0016-2019

30.06.2019 0016-2019

30.06.2019 0016-2019

30.06.2019 0016-2019

30.06.2019 0016-2019

PP

Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice

OB009-11-0057

Vodovod Križe

00254

Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na
področju vodovoda

KONTO 420231

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-11-0007

Nabava nadom. OS na področju vodovoda

NRP

OB009-11-0007

Nabava nadom. OS na področju vodovoda

PP

00274

Obnova vaškega središča Čatež

PP

00274

Obnova vaškega središča Čatež

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420401

Novogradnje

NRP

OB009-11-0011

Obnova vaškega središča Čatež-1.faza

NRP

OB009-11-0011

Obnova vaškega središča Čatež-1.faza

PP

00275

00275

Polnilnica za električna vozila

PP

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-15-0045

Polnilnica za električna vozila

NRP

OB009-15-0045

Polnilnica za električna vozila

PP

00275

Polnilnica za električna vozila

PP

00275

Polnilnica za električna vozila

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP

OB009-15-0045

Polnilnica za električna vozila

NRP

OB009-15-0045

Polnilnica za električna vozila

PP

00278

Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi zemljišč in
vrisi objektov

PP

00278

Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi
zemljišč in vrisi objektov

KONTO 420600

Nakup zemljišč

KONTO 402113

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

NRP

OB009-10-0001

Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč

NRP

OB009-10-0001

Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč

PP

00441

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

PP

00441

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

Polnilnica za električna vozila

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

NRP

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

NRP

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

PP

00441

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

PP

00441

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

Novogradnje

KONTO 420800

Študija o izvedljivosti projekta

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

NRP

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

00474

Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture

PP

00474

Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture

NRP
PP

13.772,50

752,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje
vodnega režima

KONTO 420401

30.06.2019 0016-2019

PP

00248

4.991,50

7.930,11

4.167,24

48.043,60

327,60

1.592,00

7.307,73

3.395,00

75

30.06.2019 0016-2019

30.06.2019 0016-2019

30.06.2019 0016-2019

30.06.2019 0016-2019

30.06.2019 0017-2019

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420899

NRP

OB009-18-0012

Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture

NRP

OB009-18-0012

PP

00483

00483

30.06.2019 0017-2019

30.06.2019 0017-2019

Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic

PP

Novogradnje

KONTO 420899

NRP

OB009-18-0021

Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic

NRP

OB009-18-0021

Plačila drugih storitev in dokumentacije
Javni sistem izposoje koles in postavitev
kolesarnic

PP

00485

Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas
in Brežice-Čatež ob Savi)

PP

00485

Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška
vas in Brežice-Čatež ob Savi)

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

NRP

OB009-18-0023

Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas
in Brežice-Čatež ob Savi)

NRP

OB009-18-0023

Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška
vas in Brežice-Čatež ob Savi)

PP

00486

Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova

PP

00486

Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

NRP

OB009-18-0024

Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova

NRP

OB009-18-0024

Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova

PP

00490

00490

Pločnik v KS Velika Dolina

Pločnik v KS Velika Dolina

PP

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-18-0027

Pločnik v KS Velika Dolina-3.faza

PP

00297

Vzdrževanje PD KS Artiče

PP

Vzdrževanje PD KS Artiče

Čistilni material in storitve

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve
Vzdrževanje PD KS Artiče

PP

00297

30.06.2019 0017-2019

30.06.2019 0017-2019

30.06.2019 0017-2019

00297

Vzdrževanje PD KS Artiče

PP

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP

Vzdrževanje PD KS Artiče

PP

Vzdrževanje PD KS Artiče

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

PP

Vzdrževanje PD KS Artiče

PP

Vzdrževanje PD KS Artiče

Čistilni material in storitve

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta
Vzdrževanje PD KS Artiče

00297

00297

KONTO 402001
30.06.2019 0017-2019

Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture
Javni sistem izposoje koles in postavitev
kolesarnic

KONTO 420401

KONTO 402001
30.06.2019 0017-2019

Plačila drugih storitev in dokumentacije

PP

00297

00297

00297

00297

Vzdrževanje PD KS Artiče

PP

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Sredstva za Banovo domačijo

PP

Sredstva za Banovo domačijo

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za Banovo domačijo

PP

Sredstva za Banovo domačijo

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Sredstva za Banovo domačijo

PP

Sredstva za Banovo domačijo

00298

00298

00298

00297

00298

00298

00298

6.073,20

9.760,00

20.510,64

1.575,74

242,70

112,92

50,00

21,84

136,43

22,20

237,97

0,85
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30.06.2019 0017-2019

30.06.2019 0017-2019

30.06.2019 0017-2019

30.06.2019 0017-2019

30.06.2019 0017-2019

30.06.2019 0018-2019

30.06.2019 0019-2019

30.06.2019 0019-2019

30.06.2019 0019-2019

30.06.2019 0019-2019

30.06.2019 0019-2019

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402931

Plačila bančnih storitev

PP

Sredstva za delovanje KS Artiče

PP

Sredstva za delovanje KS Artiče

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

KONTO 402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

PP

Sredstva za delovanje KS Artiče

PP

Sredstva za delovanje KS Artiče

KONTO 402504

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Artiče

PP

Sredstva za delovanje KS Artiče

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

KONTO 420224

Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

NRP

OB009-13-0008

Nakup opreme KS Artiče

NRP

OB009-13-0008

Nakup opreme KS Artiče

PP

00300

00300

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče

00299

00299

00299

30.06.2019 0019-2019

00299

00299

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče

PP

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Urejanje krajev KS Artiče

PP

Urejanje krajev KS Artiče

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

PP

Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

PP

Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

KONTO 402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

00301

00302

00304

00304

00304

00301

00302

00304

00304

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402108

Drobni inventar

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 420202

Nakup strojne računalniške opreme

NRP

OB009-17-0008

Nakup opreme KS Bizeljsko

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

00304

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

KONTO 420202

Nakup strojne računalniške opreme

NRP

OB009-17-0008

Nakup opreme KS Bizeljsko

NRP

OB009-17-0008

Nakup opreme KS Bizeljsko

PP

00428

Prireditve v KS Bizeljsko

PP

00428

Prireditve v KS Bizeljsko

00304

00304

KONTO 402201

30.06.2019 0019-2019

00299

PP

00304

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

00304

00304

00304

KONTO 402003

38,41

357,72

427,50

61,04

227,66

227,66

24,52

149,72

45,06

150,90

55,05

400,00

20,00

Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja
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30.06.2019 0019-2019

PP

00428

KONTO 402009
30.06.2019 0020-2019

30.06.2019 0020-2019

30.06.2019 0020-2019

30.06.2019 0021-2019

30.06.2019 0022-2019

PP

00327

30.06.2019 0022-2019

30.06.2019 0022-2019

30.06.2019 0022-2019

30.06.2019 0022-2019

30.06.2019 0023-2019

30.06.2019 0023-2019

30.06.2019 0023-2019

00428

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402201
PP

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

PP

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

PP

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

00327

00327

00327

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP

OB009-15-0058

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

NRP

OB009-15-0058

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

PP

00329

Sredstva za delovanje KS Čatež

PP

00329

Sredstva za delovanje KS Čatež

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402108

Drobni inventar

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

KONTO 402001

00335

PP

00335

00335

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

Drugi prevozni in transportni stroški

KONTO 402503

PP

00337

00335

Sredstva za delovanje KS Dobova

Urejanje krajev KS Dobova

PP

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402001

PP

Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS Dobova

PP

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402503

PP

Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS Dobova

PP

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402511

PP

Sredstva za delovanje KS Globoko

PP

00339

00339

00341

KONTO 402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom

PP

00341

00338

00339

00339

00341

KONTO 402003

249,47

86,36

1.300,00

478,65

133,33

17,57

Čistilni material in storitve
Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS
Dobova

146,40

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS
Dobova

82,85

Tekoče vzdrževanje druge opreme
Sredstva za delovanje KS Globoko

17,08

Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

Sredstva za delovanje KS Globoko

PP

Storitve informacijske podpore uporabnikom

KONTO 402108

Drobni inventar

PP

Sredstva za delovanje KS Globoko

PP

Sredstva za delovanje KS Globoko

00341

1.300,00

Urejanje krajev KS Dobova

KONTO 402011
00341

00341

42,70

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402503
00338

00337

20,80

Čistilni material in storitve

KONTO 402500
00335

00335

72,59

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

00327

00327

Prireditve v KS Bizeljsko

Čistilni material in storitve

KONTO 402399
30.06.2019 0022-2019

PP

KONTO 402001

KONTO 402004
30.06.2019 0022-2019

Prireditve v KS Bizeljsko

Sredstva za delovanje KS Globoko

9,90

36,28
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30.06.2019 0024-2019

30.06.2019 0024-2019

30.06.2019 0024-2019

30.06.2019 0024-2019

KONTO 402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

PP

Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol.

PP

Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol.

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

PP

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

PP

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom

PP

Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.

PP

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420223

Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.
Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter
napeljav

NRP

OB009-18-0018

Vzdrževanje pokop.in MV Jesenice/Dol.

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

PP

00350

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402200

Električna energija
Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

00345

00346

00346

00348

KONTO 402503

30.06.2019 0025-2019

PP

00350

KONTO 402099
30.06.2019 0025-2019

30.06.2019 0025-2019

30.06.2019 0025-2019

30.06.2019 0025-2019

30.06.2019 0025-2019

30.06.2019 0026-2019

30.06.2019 0026-2019

30.06.2019 0026-2019

PP

00350

00346

00346

00348

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

PP

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

PP

Sredstva za delovanje KS Kapele

PP

Sredstva za delovanje KS Kapele

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402108

Drobni inventar

PP

Sredstva za delovanje KS Kapele

PP

Sredstva za delovanje KS Kapele

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Sredstva za delovanje KS Kapele

PP

Sredstva za delovanje KS Kapele

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za
plačilni promet

PP

Sofinanciranje društev Ks Kapele

PP

Sofinanciranje društev Ks Kapele

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

00351

00351

00351

00492

00354

00350

00351

00351

00351

00492

00354

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

KONTO 402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

Sredstva za delovanje KS Križe

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

Drobni inventar

KONTO 402009

00354

00354

KONTO 402099
30.06.2019 0026-2019

00345

PP

00354

KONTO 402108

00354

00354

00354

73,85

315,00

81,22

1.850,00

846,51

403,96

333,40

524,60

0,95

120,86

64,46

10,63

200,00

29,71

Izdatki za reprezentanco
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30.06.2019 0026-2019

PP

00354

KONTO 402503
30.06.2019 0027-2019

30.06.2019 0028-2019

30.06.2019 0028-2019

PP

00354

30.06.2019 0029-2019

30.06.2019 0030-2019

30.06.2019 0030-2019

30.06.2019 0031-2019

30.06.2019 0031-2019

30.06.2019 0031-2019

30.06.2019 0031-2019

30.06.2019 0031-2019

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve
Sredstva za delovanje KS Križe

PP

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP

Vzdrževanje pokopališča Krška vas

PP

Vzdrževanje pokopališča Krška vas

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve
Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas

00357

00361

PP

00363

00354

Sredstva za delovanje KS Križe

Sredstva za delovanje KS Križe

00357

00361

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas

PP

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402200

Električna energija

PP

Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

PP

Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za
plačilni promet

PP

Sredstva za delovanje KS Pečice

PP

Sredstva za delovanje KS Pečice

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom

PP

Sredstva za delovanje KS Pečice

PP

Sredstva za delovanje KS Pečice

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

NRP

OB009-14-0009

Nabava opreme za KS Pečice

PP

00370

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

00364

00368

00368

PP

00370

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

00363

00364

00368

00368

KONTO 402108

Drobni inventar

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

PP

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

PP

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve
Sredstva za delovanje KS Pišece

00370

00370

KONTO 402503
30.06.2019 0031-2019

00354

Voda in komunalne storitve

KONTO 402503

30.06.2019 0031-2019

PP

KONTO 402203

KONTO 402503
30.06.2019 0029-2019

Sredstva za delovanje KS Križe

PP

00371

00370

00370

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

KONTO 402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

00371

00371

00371

00371

KONTO 402399

Drugi prevozni in transportni stroški

KONTO 402514

Sredstva za delovanje KS Pišece
Tekoče vzdrževanje licenčne programske
opreme

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

00371

00371

00371

38,19

38,19

23,40

610,09

47,47

1,80

20,26

379,80

210,99

26,17

288,18

692,09

376,94

22,63

1,28

80

30.06.2019 0031-2019

30.06.2019 0031-2019

30.06.2019 0031-2019

30.06.2019 0032-2019

30.06.2019 0033-2019

KONTO 402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za
plačilni promet

KONTO 402399

Drugi prevozni in transportni stroški

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

NRP

OB009-16-0003

Modernizacija cest v izvedbi KS Pišece

PP

00374

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

NRP

OB009-13-0017

Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece

PP

00371

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

KONTO 402399

Drugi prevozni in transportni stroški

KONTO 402931

Plačila bančnih storitev

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402200

Električna energija
Sredstva za delovanje KS Skopice

00372

00374

00376

KONTO 402500
30.06.2019 0033-2019

30.06.2019 0033-2019

30.06.2019 0034-2019

30.06.2019 0034-2019

30.06.2019 0035-2019

PP

00377

30.06.2019 0035-2019

30.06.2019 0035-2019

00374

00371

00376

Sredstva za delovanje KS Skopice

PP

Čistilni material in storitve

KONTO 402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom

PP

Sredstva za delovanje KS Skopice

PP

Sredstva za delovanje KS Skopice

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Šentlenart

PP

Sredstva za delovanje KS Šentlenart

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402108

Drobni inventar

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402009

00377

00385

00386

00380

PP

00380

00377

00377

00385

00386

00380

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402206

00380

00380

PP

00381

KONTO 402503

00380

00380

00380

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje

PP

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

00381

5.853,67

43,16

4.901,47

1,28

71,69

12,63

236,32

122,00

231,77

86,15

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402201

KONTO 402201
30.06.2019 0035-2019

00374

KONTO 402001

KONTO 402201
30.06.2019 0035-2019

00372

Sredstva za delovanje KS Sromlje

255,51

59,31

38,69

Poštnina in kurirske storitve
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje

258,81

Drugi splošni material in storitve
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30.06.2019 0035-2019

PP

00383

KONTO 402503
30.06.2019 0036-2019

30.06.2019 0037-2019

30.06.2019 0037-2019

PP

00400

30.06.2019 0037-2019

30.06.2019 0038-2019

30.06.2019 0038-2019

30.06.2019 0038-2019

30.06.2019 0038-2019

29.08.2019 0053-2019

01.10.2019 0069-2019

28.10.2019 0092-2019

PP

00383

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402200

Električna energija
Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje

Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje

PP

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402108

Drobni inventar

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom
Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

00388

00388

PP

00388

00400

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

KONTO 402009

KONTO 402009
30.06.2019 0037-2019

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

00388

00388

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

PP

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za
plačilni promet

PP

Sredstva za delovanje KS Velike Malence

PP

Sredstva za delovanje KS Velike Malence

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP

Sredstva za delovanje KS Velike Malence

PP

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402514

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence

PP

Sredstva za delovanje KS Velike Malence
Tekoče vzdrževanje licenčne programske
opreme
Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike
Malence

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

NRP

OB009-16-0004

Modernizacija cest v izvedbi KS Velike Malence

PP

00397

Urejanje krajev KS Velike Malence

PP

Urejanje krajev KS Velike Malence

KONTO 402108

Drobni inventar

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

PP

Sofinanciranje investicij v ZD

PP

Sofinanciranje investicij v ZD

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420500

NRP

OB009-19-0032

Dograditev ZD Brežice

NRP

OB009-18-0031

PP

00246

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

PP

00246

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-12-0003

Ureditev prostorov za KS Bukošek

NRP

OB009-11-0003

Nabava nado. OS na področ. odpad. voda

PP

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

PP

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

Nakup avtomobilov

KONTO 420500

00388

00394

00394

00395

00045

KONTO 420101

00388

00388

00394

00394

00395

00397

00045

44,57

9,27

41,69

15,89

88,00

0,50

160,26

9,00

1.003,13

686,80

10.000,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Investicije v prostore in opremo za
izvaj.programa ZD Brežice
Nabava nadomes.osnov.sred.na
področ.odpad.voda

6.059,00

1.408,91

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
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16.12.2019 0154-2019

16.12.2019 0154-2019

18.12.2019 0167-2019

NRP

OB009-19-0031

Nakup vozil za ZD Brežice

NRP

OB009-18-0031

Investicije v prostore in opremo za
izvaj.programa ZD Brežice

PP

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

PP

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 430300

***Investicijski transferi javnim zavodom

NRP

OB009-19-0032

Dograditev ZD Brežice

NRP

OB009-19-0031

Nakup vozil za ZD Brežice

PP

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

PP

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 430300

***Investicijski transferi javnim zavodom

NRP

OB009-18-0031

Investicije v prostore in opremo za izvaj.programa ZD
Brežice

NRP

OB009-19-0031

Nakup vozil za ZD Brežice

PP

00128

Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v
občini Brežice

PP

00128

Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov
v občini Brežice

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-10-0083

Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini Brežice

Nogometni stadion-posodobitev objekta

PP

00081

Nogometni stadion-posodobitev objekta

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420500

NRP

OB009-10-0114

Prenova Nogometnega stadiona Brežice

NRP

OB009-19-0091

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Prenova nogometnega stadiona Brežice - VII.
faza

PP

00081

Nogometni stadion-posodobitev objekta

PP

00081

Nogometni stadion-posodobitev objekta

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420402

NRP

OB009-10-0114

Prenova Nogometnega stadiona Brežice

NRP

OB009-19-0091

Rekonstrukcije in adaptacije
Prenova nogometnega stadiona Brežice - VII.
faza

PP

00081

00081

Nogometni stadion-posodobitev objekta

KONTO 402500

24.12.2019 0174-2019

24.12.2019 0174-2019

24.12.2019 0174-2019

24.12.2019 0174-2019

31.12.2019 0179-2019

PP

00081

Nogometni stadion-posodobitev objekta

PP

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420500

NRP

OB009-10-0114

Prenova Nogometnega stadiona Brežice

NRP

OB009-19-0091

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Prenova nogometnega stadiona Brežice - VII.
faza

PP

00081

Nogometni stadion-posodobitev objekta

PP

00081

Nogometni stadion-posodobitev objekta

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420402

NRP

OB009-10-0114

Prenova Nogometnega stadiona Brežice

NRP

OB009-19-0091

Rekonstrukcije in adaptacije
Prenova nogometnega stadiona Brežice - VII.
faza

PP

00309

Krajevni praznik KS Brežice

PP

00309

Krajevni praznik KS Brežice

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve
Sredstva za delovanje KS Brežice

KONTO 402099
31.12.2019 0179-2019

31.12.2019 0179-2019

Sredstva za delovanje KS Brežice

PP

KONTO 402000

PP

00310

Pisarniški material in storitve

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

PP

Sredstva za delovanje KS Brežice

PP

Sredstva za delovanje KS Brežice

Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

KONTO 412000

00310

KONTO 402600

00310

00310

6.190,00

4.232,00

2.900,00

100.000,00

270.068,44

75.182,28

30.000,00

79,71

130,89

50,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

83

31.12.2019 0179-2019

PP

00405

KONTO 420402

31.12.2019 0179-2019

31.12.2019 0180-2019

31.12.2019 0180-2019

31.12.2019 0180-2019

31.12.2019 0180-2019

31.12.2019 0180-2019

31.12.2019 0180-2019

31.12.2019 0180-2019

31.12.2019 0180-2019

31.12.2019 0180-2019

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420800

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Brežice

Modernizacija cest v izvedbi KS Brežice

NRP

OB009-16-0002

Modernizacija cest v izvedbi KS Brežice

00519

Vrbina in mesto:urbana in umetniška oprema

PP

00519

Vrbina in mesto:urbana in umetniška oprema

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

KONTO 420245

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška
igrišča

NRP

OB009-19-0025

Vrbina in mesto: urbana in umetniška oprema

NRP

OB009-19-0025

Vrbina in mesto: urbana in umetniška oprema

PP

00329

Sredstva za delovanje KS Čatež

PP

00329

Sredstva za delovanje KS Čatež

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402200

00329

00329

PP

00329

00329

00329

Sredstva za delovanje KS Čatež

PP

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

PP

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402514

Sredstva za delovanje KS Čatež
Tekoče vzdrževanje licenčne programske
opreme

PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 420204

00329

00329

00329

PP

00330

00329

00329

00329

00329

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež

PP

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402200

Električna energija

PP

Urejanje krajev KS Čatež

PP

Urejanje krajev KS Čatež

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

00332

PP

00333

KONTO 402503

00332

Urejanje pokopališča in MV Čatež

PP

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

00333

106,38

299,70

367,73

416,49

10,85

11,88

278,00

Nakup drugega pohištva

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

00330

1.791,97

Sredstva za delovanje KS Čatež

KONTO 402503
00330

00330

12.939,81

Električna energija

KONTO 402500
00329

00329

19.582,76

Študija o izvedljivosti projekta

OB009-16-0002

KONTO 402503
31.12.2019 0180-2019

00405

PP

KONTO 402504
31.12.2019 0180-2019

PP

NRP

KONTO 402500
31.12.2019 0180-2019

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Brežice

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež

86,49

1,35

28,72

Drugi splošni material in storitve
Urejanje pokopališča in MV Čatež

581,59

Drugi splošni material in storitve

84

31.12.2019 0180-2019

PP

00333

KONTO 402503
31.12.2019 0180-2019

31.12.2019 0180-2019

31.12.2019 0180-2019

PP

00333

31.12.2019 0181-2019

31.12.2019 0181-2019

31.12.2019 0181-2019

31.12.2019 0181-2019

31.12.2019 0181-2019

31.12.2019 0181-2019

31.12.2019 0181-2019

KONTO 402108

Drobni inventar
Urejanje pokopališča in MV Čatež

PP

KONTO 402200

Električna energija

PP

Urejanje pokopališča in MV Čatež

PP

Urejanje pokopališča in MV Čatež

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

PP

Urejanje pokopališča in MV Čatež

PP

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420223

Urejanje pokopališča in MV Čatež
Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter
napeljav

NRP

OB009-18-0015

Vzdrž.pokopališča in MV Čatež

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

00335

Sredstva za delovanje KS Dobova

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve
Sredstva za delovanje KS Dobova

00333

00333

PP

00335

PP

00335

00333

00333

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

KONTO 402200

Električna energija

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402099

00335

00335

PP

00335

00335

00335

00335

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Odvoz smeti

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

KONTO 402204

Odvoz smeti

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

KONTO 402299

Druge storitve komunikacij in komunale

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

Drugi prevozni in transportni stroški

KONTO 402203

00335

00335

00335

00335

PP

00335

00335

00335

00335

00335

00335

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402503

KONTO 420402

129,55

755,00

35,41

508,52

630,75

348,41

114,44

104,87

108,99

363,50

17,01

Voda in komunalne storitve

Zavarovalne premije za objekte

00335

59,90

Sredstva za delovanje KS Dobova

KONTO 402504
00335

00335

300,77

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402204

KONTO 402399
31.12.2019 0181-2019

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

00333

Urejanje pokopališča in MV Čatež

Urejanje pokopališča in MV Čatež

KONTO 402201
31.12.2019 0181-2019

00333

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402009
31.12.2019 0181-2019

PP

KONTO 402503

KONTO 402503

31.12.2019 0181-2019

Urejanje pokopališča in MV Čatež

Sredstva za delovanje KS Dobova

900,00

1.793,18

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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31.12.2019 0181-2019

31.12.2019 0181-2019

31.12.2019 0181-2019

31.12.2019 0181-2019

31.12.2019 0181-2019

31.12.2019 0181-2019

NRP

OB009-14-0007

Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova

PP

00335

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

KONTO 402905

Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

KONTO 402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za
plačilni promet

KONTO 402931

Plačila bančnih storitev

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Urejanje krajev KS Dobova

PP

Urejanje krajev KS Dobova

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

KONTO 402200

Električna energija

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

NRP

OB009-14-0008

Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS Dobova

PP

00339

Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Dobova
Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS
Dobova

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402300

PP

Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS Dobova

PP

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

00335

00336

00337

00338

00338

KONTO 402503

31.12.2019 0181-2019

31.12.2019 0181-2019

31.12.2019 0182-2019

31.12.2019 0182-2019

PP

00339

00339

00380

00380

KONTO 402503
31.12.2019 0182-2019

31.12.2019 0182-2019

31.12.2019 0182-2019

PP

00380

00335

00336

00337

00338

00338

00339

00380

00380

Goriva in maziva za prevozna sredstva
Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS
Dobova

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

KONTO 402108

Drobni inventar

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

KONTO 402504

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402108

Drobni inventar

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402200

Električna energija

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402203

00380

PP

00380

KONTO 402504

00380

00380

00380

64,23

1,40

470,00

1.756,80

104,47

5.368,00

50,01

1.753,17

128,08

1.084,07

Drugi splošni material in storitve

Druge storitve komunikacij in komunale

00380

00380

Sredstva za delovanje KS Dobova

KONTO 402299

KONTO 402504
31.12.2019 0182-2019

00335

Sredstva za delovanje KS Sromlje

90,00

9,99

81,14

107,93

Voda in komunalne storitve

86

31.12.2019 0182-2019

PP

00380

KONTO 402504
31.12.2019 0182-2019

31.12.2019 0182-2019

31.12.2019 0182-2019

PP

00380

31.12.2019 0182-2019

31.12.2019 0182-2019

31.12.2019 0182-2019

31.12.2019 0182-2019

31.12.2019 0182-2019

31.12.2019 0182-2019

31.12.2019 0182-2019

31.12.2019 0182-2019

00380

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta
Sredstva za delovanje KS Sromlje

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

KONTO 402504

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

Plačila po podjemnih pogodbah

KONTO 402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme
Sredstva za delovanje KS Sromlje

00380

00380

PP

00380

00380

Sredstva za delovanje KS Sromlje

Zavarovalne premije za objekte

00380

00380

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

NRP

OB009-14-0010

Nakup opreme v KS Sromlje

PP

00380

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

Čistilni material in storitve

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Sredstva za delovanje KS Sromlje

00380

00380

KONTO 402001
31.12.2019 0182-2019

PP

KONTO 402504

KONTO 402902
31.12.2019 0182-2019

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

00380

00380

00380

00380

00380

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

PP

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

KONTO 402108

Drobni inventar

NRP

OB009-18-0016

Vzdrž.pokopališča in MV Sromlje

PP

00383

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

PP

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

KONTO 402200

Električna energija

NRP

OB009-18-0016

Vzdrž.pokopališča in MV Sromlje

PP

00383

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

PP

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402200

Električna energija

PP

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

PP

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

Voda in komunalne storitve

KONTO 402200

00380

00383

00383

KONTO 402203

00380

00380

00383

00383

00383

00383

216,48

61,54

122,92

102,78

30,99

3,17

360,87

49,39

11,12

333,86

286,46

13,54

40,20

2,36

Električna energija

87

31.12.2019 0182-2019

PP

00383

KONTO 402503
31.12.2019 0182-2019

31.12.2019 0183-2019

31.12.2019 0183-2019

PP

00383

31.12.2019 0183-2019

31.12.2019 0183-2019

31.12.2019 0184-2019

31.12.2019 0184-2019

31.12.2019 0184-2019

31.12.2019 0184-2019

31.12.2019 0184-2019

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402200
PP

Plačila po podjemnih pogodbah

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za
plačilni promet

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420239

Nakup avdiovizualne opreme

NRP

OB009-15-0021

Nabava opreme v KS Mrzlava vas

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas

PP

00363

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP

OB009-15-0021

Nabava opreme v KS Mrzlava vas

PP

00364

Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

00363

PP

00363

PP

00364

Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

00363

00363

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

KONTO 402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za
plačilni promet

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

NRP

OB009-13-0031

Modernizacija JP v izvedbi KS Mrzlava vas

PP

00366

Urejanje krajev KS Mrzlava vas

PP

Urejanje krajev KS Mrzlava vas

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Vzdrževanje PD KS Artiče

PP

Vzdrževanje PD KS Artiče

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Vzdrževanje PD KS Artiče

PP

Vzdrževanje PD KS Artiče

Čistilni material in storitve

KONTO 402200

Električna energija
Vzdrževanje PD KS Artiče

00365

00297

00297

PP

00297

00365

00366

00297

00297

Vzdrževanje PD KS Artiče

PP

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

PP

Vzdrževanje PD KS Artiče

PP

Vzdrževanje PD KS Artiče

KONTO 402002

Storitve varovanja zgradb in prostorov

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

PP

Vzdrževanje PD KS Artiče

PP

Vzdrževanje PD KS Artiče

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Vzdrževanje PD KS Artiče

PP

Vzdrževanje PD KS Artiče

00297

00297

00297

00297

00297

00297

00297

36,00

Električna energija

KONTO 402902

00363

00383

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

KONTO 402001
31.12.2019 0184-2019

00383

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402503

31.12.2019 0183-2019

PP

KONTO 402503

KONTO 402503

31.12.2019 0183-2019

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

92,39

0,20

648,99

166,72

1,20

4.765,91

232,00

1.111,98

89,57

268,66

21,46

633,65

353,80

88

KONTO 402500

31.12.2019 0184-2019

31.12.2019 0184-2019

31.12.2019 0184-2019

PP

00298

31.12.2019 0184-2019

31.12.2019 0184-2019

31.12.2019 0184-2019

31.12.2019 0184-2019

31.12.2019 0184-2019

31.12.2019 0185-2019

OB009-14-0015

Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Artiče

00298

Sredstva za Banovo domačijo

PP

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

PP

Sredstva za Banovo domačijo

PP

Sredstva za Banovo domačijo

KONTO 402108

Drobni inventar

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za Banovo domačijo

PP

Sredstva za Banovo domačijo

Električna energija

KONTO 402099

00298

00298

PP

00298

00298

00298

Sredstva za Banovo domačijo

PP

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za Banovo domačijo

PP

Sredstva za Banovo domačijo

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Sredstva za delovanje KS Artiče

PP

Sredstva za delovanje KS Artiče

KONTO 402504

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Artiče

PP

Sredstva za delovanje KS Artiče

KONTO 402504

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

PP

Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

PP

Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

Čistilni material in storitve

KONTO 402099

00298

00299

00299

00302

PP

00302

00298

00298

00299

00299

00302

PP

KONTO 420204

Nakup drugega pohištva

NRP

OB009-13-0029

Nakup opreme na pokop.in MV KS Artiče

Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

PP

00302

Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420204
NRP

OB009-13-0029

Nakup opreme na pokop.in MV KS Artiče

PP

Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

PP

00302

Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

NRP

OB009-13-0029

Nakup opreme na pokop.in MV KS Artiče

PP

00302

Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

00302

PP

00302

Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

198,87

69,73

987,18

395,06

32,64

288,06

Drugi splošni material in storitve

Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

00302

145,31

Sredstva za Banovo domačijo

Čistilni material in storitve

PP

00302

4,69

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402500

KONTO 402503

31.12.2019 0184-2019

NRP
Sredstva za Banovo domačijo

KONTO 402001

31.12.2019 0184-2019

Nakup drugega pohištva

Drobni inventar

KONTO 402001
31.12.2019 0184-2019

KONTO 420204

KONTO 402108

KONTO 402200
31.12.2019 0184-2019

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

874,32

1.117,65

Nakup drugega pohištva

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

NRP

OB009-13-0029

Nakup opreme na pokop.in MV KS Artiče

NRP

OB009-13-0029

Nakup opreme na pokop.in MV KS Artiče

PP

00304

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

00304

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

412,26

5.000,00

73,57

89

31.12.2019 0185-2019

31.12.2019 0185-2019

31.12.2019 0185-2019

31.12.2019 0185-2019

31.12.2019 0185-2019

31.12.2019 0185-2019

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

KONTO 402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

KONTO 402200

Električna energija

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

Telefon, faks, elektronska pošta

KONTO 402203

00304

00304

00304

00304

00304

00304

KONTO 402205
31.12.2019 0185-2019

31.12.2019 0185-2019

31.12.2019 0185-2019

31.12.2019 0185-2019

31.12.2019 0185-2019

31.12.2019 0185-2019

PP

00304

31.12.2019 0185-2019

31.12.2019 0185-2019

00304

00304

00304

00304

00304

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Telefon, faks, elektronska pošta

KONTO 402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP

Urejanje krajev KS Bizeljsko

PP

Urejanje krajev KS Bizeljsko

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Urejanje krajev KS Bizeljsko

PP

Urejanje krajev KS Bizeljsko

00304

00306

00306

00304

00304

00306

00306

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 412000

PP

Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

PP

Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

PP

Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

PP

Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

Pisarniški material in storitve

KONTO 402200

Električna energija
Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

00308

PP

00308

00308

00308

Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

PP

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402108

Drobni inventar

PP

Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

PP

Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

PP

Prireditve v KS Bizeljsko

PP

Prireditve v KS Bizeljsko

00308

00428

00308

00308

00428

318,66

136,09

517,96

51,49

8,23

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

00308

84,55

Voda in komunalne storitve

KONTO 402205

KONTO 402000
31.12.2019 0185-2019

00304

49,50

89,04

91,86

500,00

536,60

272,45

122,07

98,10

153,00

90

31.12.2019 0185-2019

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

PP

Prireditve v KS Bizeljsko

PP

Prireditve v KS Bizeljsko

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve
Prireditve v KS Bizeljsko

00428

KONTO 402009
31.12.2019 0185-2019

31.12.2019 0185-2019

31.12.2019 0186-2019

31.12.2019 0186-2019

31.12.2019 0186-2019
31.12.2019 0186-2019

31.12.2019 0186-2019

31.12.2019 0186-2019

31.12.2019 0186-2019

31.12.2019 0186-2019

31.12.2019 0186-2019

PP

Prireditve v KS Bizeljsko

PP

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP

Prireditve v KS Bizeljsko

PP

Prireditve v KS Bizeljsko

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

PP

Sredstva za delovanje KS Cerklje

PP

Sredstva za delovanje KS Cerklje

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

PP

Sredstva za delovanje KS Cerklje

PP

Sredstva za delovanje KS Cerklje

KONTO 402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

PP
00323
KONTO 402099

Sredstva za delovanje KS Cerklje
Drugi splošni material in storitve

PP
00323
KONTO 402009

Sredstva za delovanje KS Cerklje
Izdatki za reprezentanco
Urejanje krajev KS Cerklje

PP

00428

00428

00428

00323

00323

00325

00428

00428

00323

00323

Urejanje krajev KS Cerklje

PP

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402108

Drobni inventar

PP

Urejanje krajev KS Cerklje

PP

Urejanje krajev KS Cerklje

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

PP

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

00325

00327

00325

00325

00327

KONTO 402200

Električna energija

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

PP

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

PP

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

PP

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

PP

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

NRP

OB009-15-0058

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

PP

00328

Sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki

PP

Sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 402099

00327

00327

KONTO 412000

00327

00327

00328

230,90

266,96

500,00

87,59

844,32

1.002,44
862,55

680,00

158,84

65,14

10.123,58

231,19

Drugi splošni material in storitve

91

31.12.2019 0187-2019

PP

00340

KONTO 420299

31.12.2019 0187-2019

31.12.2019 0187-2019

Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko

PP

00340

Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko

Nakup druge opreme in napeljav

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Sredstva za delovanje KS Globoko

NRP

OB009-13-0012

Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko KS Globoko

PP

00341

Sredstva za delovanje KS Globoko

PP

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Globoko

PP

Sredstva za delovanje KS Globoko

Storitve informacijske podpore uporabnikom

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

00341

KONTO 402011

00341

254,83

PP

Sredstva za delovanje KS Globoko

PP

Sredstva za delovanje KS Globoko

525,01

31.12.2019 0187-2019

KONTO 402201
PP
00341

Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Sredstva za delovanje KS Globoko

KONTO 402099
PP
00341

Drugi splošni material in storitve
Sredstva za delovanje KS Globoko

191,54

KONTO 402504

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve
Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem

00342

KONTO 402503
31.12.2019 0188-2019

31.12.2019 0188-2019

31.12.2019 0188-2019

PP

00344

31.12.2019 0188-2019

31.12.2019 0188-2019

31.12.2019 0188-2019

Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem

PP

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

PP

Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol.

PP

Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol.

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol.

PP

Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol.

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 420204

Nakup drugega pohištva

NRP

OB009-13-0002

Obnova večnamenskega doma Jes./Dol.

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

PP

00346

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

PP

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

00345

00345

PP

00346

00346

31.12.2019 0188-2019

00344

00345

00345

00346

KONTO 402200

Električna energija

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

PP

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

PP

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

KONTO 402200

Električna energija

KONTO 402008

Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

PP

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve
Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

00346

00346

KONTO 402009
31.12.2019 0188-2019

00342

KONTO 402009

KONTO 402500

31.12.2019 0188-2019

00341

16,26

31.12.2019 0187-2019

31.12.2019 0187-2019

00341

00341

1.042,91

PP

00346

00346

00346

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

PP

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

KONTO 402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom

PP

Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.

PP

Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.

00348

00346

00348

793,00

28,80

130,05

1.759,62

210,00

84,55

220,00

46,22

73,08

655,07

92

31.12.2019 0188-2019

31.12.2019 0188-2019

31.12.2019 0188-2019

31.12.2019 0189-2019

31.12.2019 0189-2019

31.12.2019 0189-2019

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.

PP

Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.

KONTO 402200

Električna energija

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.

PP

Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.

PP

Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.

KONTO 402108

Drobni inventar

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402200

Električna energija

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402200

Električna energija

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402200

Električna energija
Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

00348

00348

00348

00350

00350

00350

KONTO 402500
31.12.2019 0189-2019

31.12.2019 0189-2019

31.12.2019 0189-2019

PP

00350

31.12.2019 0189-2019

31.12.2019 0189-2019

31.12.2019 0189-2019

31.12.2019 0190-2019

00348

00350

00350

00350

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

PP

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402503

00350

00350

PP

00350

00350

00350

00350

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

PP

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

NRP

OB009-17-0014

Nabava opreme za poslovne prostore KS Kapele

PP

00351

Sredstva za delovanje KS Kapele

00350

00350

00350

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

Sredstva za delovanje KS Kapele

PP

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

PP

Sredstva za delovanje KS Kapele

PP

Sredstva za delovanje KS Kapele

Telefon, faks, elektronska pošta

KONTO 402206

00351

PP

00353

00351

00351

Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele

PP

Pisarniški material in storitve

KONTO 402108

Drobni inventar

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

00354

1.830,00

356,71

78,71

122,61

1.070,97

95,57

458,96

233,78

1.000,00

498,43

69,10

169,00

Poštnina in kurirske storitve

KONTO 402000
00354

00353

539,27

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402504

KONTO 402205
31.12.2019 0189-2019

00348

KONTO 402500

KONTO 402500
31.12.2019 0189-2019

00348

Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele

99,99

200,00

93

31.12.2019 0190-2019

31.12.2019 0190-2019

31.12.2019 0190-2019

KONTO 402504

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-17-0015

Nakup opreme v KS Križe

PP

00354

Sredstva za delovanje KS Križe

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

KONTO 402108

Drobni inventar

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

Drobni inventar

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve
Sredstva za delovanje KS Križe

00354

00354

KONTO 402108
31.12.2019 0190-2019

31.12.2019 0190-2019

31.12.2019 0191-2019

31.12.2019 0191-2019

31.12.2019 0191-2019

PP

00354

31.12.2019 0191-2019

31.12.2019 0191-2019

31.12.2019 0191-2019

31.12.2019 0191-2019

00354

Sredstva za delovanje KS Križe

PP

Drobni inventar

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas

KONTO 402504

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP

Sredstva za delovanje KS Krška vas

PP

Sredstva za delovanje KS Krška vas

KONTO 402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

PP

Urejanje krajev KS Krška vas

PP

Urejanje krajev KS Krška vas

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Urejanje krajev KS Krška vas

00355

00357

00358

00360

PP

00360

00354

00355

00357

00358

00360

Urejanje krajev KS Krška vas

PP

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

NRP

OB009-17-0017

Obnova spomenika v KS Krška vas

PP

00361

Vzdrževanje pokopališča Krška vas

PP

Vzdrževanje pokopališča Krška vas

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402203

KONTO 402099
31.12.2019 0191-2019

00354

KONTO 402108

KONTO 402099
31.12.2019 0191-2019

00354

PP

00361

00360

00361

Vzdrževanje pokopališča Krška vas

PP

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402200

Električna energija

PP

Vzdrževanje pokopališča Krška vas

PP

Vzdrževanje pokopališča Krška vas

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Vzdrževanje pokopališča Krška vas

PP

Vzdrževanje pokopališča Krška vas

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Vzdrževanje pokopališča Krška vas

PP

Vzdrževanje pokopališča Krška vas

Pisarniški material in storitve

KONTO 402503

00361

00361

KONTO 402000

00361

00361

00361

32,97

6,40

1,51

904,20

115,87

369,52

500,00

4.267,66

88,38

Voda in komunalne storitve

KONTO 402201
00361

00361

500,00

Vzdrževanje pokopališča Krška vas

69,47

450,00

200,00

16,11

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

94

31.12.2019 0192-2019

PP

00368

KONTO 402504
31.12.2019 0192-2019

31.12.2019 0192-2019

31.12.2019 0192-2019

PP

00368

31.12.2019 0193-2019

31.12.2019 0193-2019

31.12.2019 0193-2019

31.12.2019 0193-2019

31.12.2019 0193-2019

31.12.2019 0193-2019

31.12.2019 0193-2019

31.12.2019 0193-2019

31.12.2019 0193-2019

00368

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco
Sredstva za delovanje KS Pečice

Sredstva za delovanje KS Pečice

PP

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

PP

Sredstva za delovanje KS Pečice

PP

Sredstva za delovanje KS Pečice

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Pečice

PP

Sredstva za delovanje KS Pečice

Električna energija

KONTO 402099

00368

00368

PP

00369

00368

Sredstva za delovanje KS Pečice

Zavarovalne premije za objekte

00368

00368

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice

PP

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

PP

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

PP

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

KONTO 402108

Drobni inventar

KONTO 402200

Električna energija

PP

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

PP

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

00370

00370

00369

00370

00370

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402200

Električna energija

PP

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

PP

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

PP

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

Plačila po podjemnih pogodbah

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

00370

PP

00370

00370

00370

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

PP

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

KONTO 402200

Električna energija

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

KONTO 402399

Drugi prevozni in transportni stroški

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

00371

00371

00371

00370

00371

00371

00371

KONTO 402399

Drugi prevozni in transportni stroški

KONTO 402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za
plačilni promet

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

KONTO 402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402010

00371

00371

KONTO 402009

00371

00371

10,71

873,72

310,39

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice

KONTO 402503
00370

172,66

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402503

KONTO 402902
31.12.2019 0193-2019

PP

KONTO 402504

KONTO 402200
31.12.2019 0192-2019

Sredstva za delovanje KS Pečice

355,74

589,01

458,65

27,00

214,83

74,03

15,61

269,55

4,88

48,78

70,00

Hrana, storitve menz in restavracij

95

31.12.2019 0193-2019

PP

00371

KONTO 402009
31.12.2019 0193-2019

31.12.2019 0193-2019

31.12.2019 0193-2019

31.12.2019 0193-2019

31.12.2019 0193-2019

PP

00371

31.12.2019 0193-2019

31.12.2019 0193-2019

31.12.2019 0193-2019

31.12.2019 0193-2019

31.12.2019 0193-2019

00371

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402108

Drobni inventar
Sredstva za delovanje KS Pišece

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

KONTO 402504

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

00371

00371

00371

Sredstva za delovanje KS Pišece

Zavarovalne premije za objekte

00371

00371

KONTO 402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

KONTO 402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402001

Čistilni material in storitve
Sredstva za delovanje KS Pišece

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

NRP

OB009-13-0016

Nakup opreme v poslov.prostorih KS Pišece

PP

00371

00371

PP

00371

00371

00371

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402502

Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

NRP

OB009-16-0003

Modernizacija cest v izvedbi KS Pišece

PP

00372

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece

00372

00371

00372

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece

PP

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

NRP

OB009-16-0003

Modernizacija cest v izvedbi KS Pišece

PP

00373

Urejanje krajev KS Pišece

PP

Urejanje krajev KS Pišece

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402009

KONTO 402503
31.12.2019 0193-2019

PP

KONTO 402504

KONTO 402201
31.12.2019 0193-2019

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

00374

00372

00373

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

PP

Pisarniški material in storitve

KONTO 402200

Električna energija

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402503

NRP

Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece

00374

OB009-13-0017

00374

00374

252,26

23,37

431,00

144,47

93,39

74,25

13.115,00

6.806,92

185,00

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402000
00374

00374

59,40

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

281,71

23,76

4.547,74

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

96

31.12.2019 0193-2019

PP

00374

KONTO 420500

31.12.2019 0194-2019

31.12.2019 0194-2019

31.12.2019 0195-2019

31.12.2019 0195-2019

31.12.2019 0196-2019

31.12.2019 0196-2019

31.12.2019 0196-2019

31.12.2019 0196-2019

31.12.2019 0196-2019

31.12.2019 0196-2019

31.12.2019 0196-2019

00374

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice

OB009-13-0017

Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece

PP

00376

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice

PP

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402200

Električna energija

PP

Sredstva za delovanje KS Skopice

PP

Sredstva za delovanje KS Skopice

Električna energija

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco
Sredstva za delovanje KS Skopice

00377

PP

00377

00376

00377

Sredstva za delovanje KS Skopice

PP

KONTO 402108

Drobni inventar

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart

KONTO 402200

Električna energija

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP

Sredstva za delovanje KS Šentlenart

PP

Sredstva za delovanje KS Šentlenart

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402503

00385

00386

KONTO 402009
31.12.2019 0195-2019

PP

NRP

KONTO 402200
31.12.2019 0194-2019

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

PP

00387

00377

00385

00386

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart

PP

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

NRP

OB009-17-0020

Modernizacija JP v izvedbi KS Šentlenart

PP

00388

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

KONTO 402200

Električna energija

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402206

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina

PP

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402503

NRP

Modernizacija cest v izvedbi KS Velika Dolina

00388

00388

00388

00388

00389

OB009-13-0021

00388

00388

00388

00388

00388

00388

00389

70,46

354,05

125,29

208,62

928,43

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420500

00388

00387

751,50

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart

Poštnina in kurirske storitve
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika
Dolina

3.655,75

132,12

292,16

240,75

324,65

143,14

150,11

7.726,60

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

97

31.12.2019 0196-2019

PP

00392

KONTO 412000
31.12.2019 0197-2019

31.12.2019 0198-2019

31.12.2019 0198-2019

PP

00397

31.12.2019 0199-2019

31.12.2019 0200-2019

31.12.2019 0200-2019

31.12.2019 0201-2019

31.12.2019 0201-2019

31.12.2019 0202-2019

31.12.2019 0202-2019

31.12.2019 0202-2019

31.12.2019 0202-2019

31.12.2019 0202-2019

PP

00392

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco
Urejanje krajev KS Velike Malence

Urejanje krajev KS Velike Malence

PP

Drobni inventar

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

PP

Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje

PP

Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje

PP

Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje

Storitve informacijske podpore uporabnikom

KONTO 402010

Hrana, storitve menz in restavracij
Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje

00399

00400

PP

00400

00397

Sofinanciranje društev KS Velika Dolina

KONTO 402108

KONTO 402011
31.12.2019 0198-2019

Sofinanciranje društev KS Velika Dolina

00399

00400

Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje

PP

KONTO 402204

Odvoz smeti

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

KONTO 402931

Plačila bančnih storitev

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

PP

Stroški delovanja občinskega sveta

PP

Stroški delovanja občinskega sveta

00380

00002

00400

00380

00002

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402402

Stroški prevoza v državi

PP

Stroški delovanja občinskega sveta

PP

Stroški delovanja občinskega sveta

KONTO 402905

Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

PP

Stroški delovanja nadzornega odbora

PP

Stroški delovanja nadzornega odbora

KONTO 402900

Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

PP

Stroški delovanja nadzornega odbora

00002

00004

00004

00002

00004

Stroški delovanja nadzornega odbora

PP

KONTO 402905

Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

PP

Reprezentanca

PP

Reprezentanca

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402901

Plačila avtorskih honorarjev

PP

Praznovanja

PP

Praznovanja

00005

00008

00004

00005

00008

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

KONTO 402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

PP

Praznovanja

PP

Praznovanja

00008

00008

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

PP

Praznovanja

PP

Praznovanja

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

PP

Praznovanja

PP

Praznovanja

00008

00008

00008

00008

137,46

87,54

1.000,00

7,25

22,79

3,17

146,32

7.797,14

326,11

2.000,00

1.263,29

2.000,00

254,88

1.625,51

1.678,44

98

31.12.2019 0202-2019

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

PP

Praznovanja

PP

Praznovanja

00008

KONTO 402099
31.12.2019 0202-2019

31.12.2019 0202-2019

PP

00011

31.12.2019 0202-2019

31.12.2019 0202-2019

31.12.2019 0202-2019

31.12.2019 0202-2019

31.12.2019 0202-2019

31.12.2019 0202-2019

31.12.2019 0202-2019

31.12.2019 0202-2019

31.12.2019 0202-2019

KONTO 413302

Usposabljanje pripadnikov CZ

PP

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402010

Hrana, storitve menz in restavracij

PP

Usposabljanje pripadnikov CZ

PP

Usposabljanje pripadnikov CZ

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402901

Plačila avtorskih honorarjev
Nabava sredstev in opreme

00011

PP

00013

00011

00011

Usposabljanje pripadnikov CZ

Nabava sredstev in opreme

PP

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Nabava sredstev in opreme

PP

Nabava sredstev in opreme

KONTO 402100

Uniforme in službena obleka

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Nabava sredstev in opreme

PP

Nabava sredstev in opreme

KONTO 402100

Uniforme in službena obleka

KONTO 402108

Drobni inventar

PP

Nabava sredstev in opreme

PP

Nabava sredstev in opreme

KONTO 420237

Nakup opreme za varovanje

KONTO 420240

Nakup medicinske opreme in napeljav

NRP

OB009-10-0123

Nabava sred.in opreme za obč.sistem ZRP

NRP

OB009-10-0123

Nabava sred.in opreme za obč.sistem ZRP

PP

00013

Nabava sredstev in opreme

PP

00013

Nabava sredstev in opreme

KONTO 420237

Nakup opreme za varovanje

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP

OB009-10-0123

Nabava sred.in opreme za obč.sistem ZRP

NRP

OB009-10-0123

Nabava sred.in opreme za obč.sistem ZRP

PP

00040

00040

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

00013

00013

00013

00013

00013

00013

00013

1.390,00

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve

KONTO 402099

KONTO 402099
31.12.2019 0202-2019

Drugi splošni material in storitve

00008

574,91

70,76

2.000,00

1.157,95

395,99

1.811,88

1.211,94

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

PP

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

PP

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

PP

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

KONTO 402108

Drobni inventar

KONTO 402510

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

PP

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

PP

2.567,56

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

KONTO 402514

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev
Tekoče vzdrževanje licenčne programske
opreme

PP

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

PP

1.668,75

KONTO 402515

Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

KONTO 402514

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev
Tekoče vzdrževanje licenčne programske
opreme

PP

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

PP

6.413,45

Nakup strojne računalniške opreme

KONTO 402514

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev
Tekoče vzdrževanje licenčne programske
opreme

00040

00040

00040

00040

KONTO 420202

00040

00040

00040

00040

4.234,36

720,57

99

31.12.2019 0203-2019

31.12.2019 0203-2019

31.12.2019 0203-2019

31.12.2019 0203-2019

31.12.2019 0203-2019

31.12.2019 0203-2019

NRP

OB009-10-0120

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

PP

00033

Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih
postopkov

PP

KONTO 402702

Odškodnine zaradi sodnih postopkov

KONTO 402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

PP

Plače in dodatki

PP

Plače in dodatki

KONTO 400302

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova
povečanega obsega dela pri opravljanju rednih
delovnih nalog

KONTO 400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

PP

Prispevki delodajalca

PP

Prispevki delodajalca

KONTO 401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

KONTO 401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

PP

Prispevki delodajalca

PP

KONTO 401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

KONTO 401101

Prispevki delodajalca
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne
bolezni

PP

Prispevki delodajalca

PP

Prispevki delodajalca

KONTO 401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

KONTO 401500

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

PP

Izdatki za blago in storitev

PP

Izdatki za blago in storitev

00034

00036

00036

00036

00037

KONTO 402000
31.12.2019 0203-2019

31.12.2019 0203-2019

31.12.2019 0203-2019

31.12.2019 0203-2019

31.12.2019 0203-2019

PP

00037

31.12.2019 0203-2019

00034

00036

00036

00036

00037

Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih
postopkov

KONTO 402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja
Izdatki za blago in storitev

Izdatki za blago in storitev

PP

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

KONTO 402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

PP

Izdatki za blago in storitev

PP

Izdatki za blago in storitev

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Izdatki za blago in storitev

PP

Izdatki za blago in storitev

00037

00037

00037

00037

00037

KONTO 402108

Drobni inventar

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

PP

Cenitve,meritve,odškodnine

PP

Cenitve,meritve,odškodnine

KONTO 402113

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Cenitve,meritve,odškodnine

PP

Cenitve,meritve,odškodnine

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

KONTO 402901

Plačila avtorskih honorarjev

Cenitve,meritve,odškodnine

PP

Cenitve,meritve,odškodnine

00290

00290

KONTO 402113
31.12.2019 0203-2019

Pisarniški material in storitve

00033

PP

00290

00290

00290

00290

KONTO 402113

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

KONTO 402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih
izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

PP

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

PP

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

00292

00292

45,00

1.362,57

3.329,60

232,48

1.127,08

188,99

1.493,80

739,67

1.767,59

255,00

250,00

2.571,25

2.442,23

100

KONTO 420600
NRP
31.12.2019 0203-2019

31.12.2019 0203-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

PP

OB009-10-0101

Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč

00292

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

31.12.2019 0204-2019

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

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

00292

KONTO 402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih
izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Promocija zdravja na delovnem mestu

PP

Promocija zdravja na delovnem mestu

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402402

Stroški prevoza v državi

PP

Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije

PP

Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

PP

Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije

PP

Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije

PP

Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije

PP

Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 402403

Dnevnice za službena potovanja v tujini

PP

Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije

PP

Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

PP

Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije

PP

Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 402931

Plačila bančnih storitev

PP

Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih,dogodkih
in praznikih

PP

Sprejemi in prireditve ob posebnih
dosežkih,dogodkih in praznikih

Plačila avtorskih honorarjev

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Letalski center Cerklje

PP

Letalski center Cerklje

KONTO 420600

Nakup zemljišč

NRP

OB009-10-0101

Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč

PP

00516

00023

00023

00023

00023

00023

00023

00041

KONTO 402901
31.12.2019 0204-2019

Nakup zemljišč

PP

00044

00516

00023

00023

00023

00023

00023

00023

00041

00044

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve

PP

Preventivna vzgoja in promocija zdravja

PP

Preventivna vzgoja in promocija zdravja

00046

00046

397,34

333,33

580,80

43.278,57

10.806,13

704,00

96,63

4.027,46

94,91

6.999,84

459,08
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KONTO 413500
31.12.2019 0204-2019

PP

00050

KONTO 413500
31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

PP

00057

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

KONTO 412000

Pogrebni stroški

PP

00050

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
Pogrebni stroški

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

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-PMB

PP

Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-PMB

00057

KONTO 413301

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
prispevke delodajalcev

KONTO 413300

PP

Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-PMB

PP

KONTO 413301

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
prispevke delodajalcev

KONTO 413310

Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-PMB
Tekoči transferi v javne zavode - za premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja

PP

Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-Knjižnica
Brežice

PP

Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.Knjižnica Brežice

KONTO 413310

Tekoči transferi v javne zavode - za premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

KONTO 413300

PP

Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-Knjižnica
Brežice

PP

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
prispevke delodajalcev

KONTO 413310

Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.Knjižnica Brežice
Tekoči transferi v javne zavode - za premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja
Programi ljubiteljske kulture

00057

00064

00064

KONTO 413301
31.12.2019 0204-2019

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

PP

00074

00057

00064

00064

PP

KONTO 412000

KONTO 413200

Tekoči transferi v javne sklade

PP

Programi ljubiteljske kulture

PP

Programi ljubiteljske kulture

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve

PP

Program športa-dejavnosti izvajalcev športa

PP

Program športa-dejavnosti izvajalcev športa

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago
in storitve

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

PP

Šolska športna tekmovanja

PP

Šolska športna tekmovanja

00075

00076

00075

00076

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve

PP

Šolska športna tekmovanja

PP

Šolska športna tekmovanja

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenim

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve

PP

Vzdrževanje športnih objektov

PP

Vzdrževanje športnih objektov

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 413302

00076

00078

KONTO 402503

00076

00078

95,08

3.433,58

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
plače in druge izdatke zaposlenim

Programi ljubiteljske kulture

00074

302,67

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
plače in druge izdatke zaposlenim

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

00074

00074

0,01

137,00

1.612,80

201,90

29.458,65

2.705,34

321,25

5.000,00

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
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PP

00084

KONTO 413301
31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

PP

00095

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
prispevke delodajalcev

KONTO 413310

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

PP

00095

Plače Mladinski center
Tekoči transferi v javne zavode - za premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja

89,88

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

9.000,00

KONTO 411921

KONTO 413300

PP

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

PP

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

KONTO 413301

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
prispevke delodajalcev

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
plače in druge izdatke zaposlenim

PP

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

PP

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

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago
in storitve

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
plače in druge izdatke zaposlenim

PP

Razvojno izobraževalni programi

PP

Razvojno izobraževalni programi

00095

00095

00114

00095

00095

00114

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

PP

Razvojno izobraževalni programi

PP

Razvojno izobraževalni programi

00114

00114

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve

PP

Programi s področja sociale

PP

Programi s področja sociale

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 413500

Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih
služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Promocija kmetijstva in pridelovalcev

00123

PP

00144

PP

00144

00123

Promocija kmetijstva in pridelovalcev

PP

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

00144

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve
Promocija kmetijstva in pridelovalcev

Promocija kmetijstva in pridelovalcev

PP

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 402901

PP

Regionalni razvoj podeželja-"Pametne vasi za jutri"

PP

Plačila za delo preko študentskega servisa

KONTO 402099

00149

KONTO 402903
31.12.2019 0204-2019

00084

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
plače in druge izdatke zaposlenim

KONTO 412000
31.12.2019 0204-2019

PP

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili
staršev

KONTO 412000
31.12.2019 0204-2019

Plače Mladinski center

PP

00149

00144

00149

7.668,63

19.846,92

2.698,38

300,79

Drugi splošni material in storitve
Regionalni razvoj podeželja-"Pametne vasi za
jutri"

6.437,96

PP

KONTO 413302

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Plače- turizem

PP

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
prispevke delodajalcev

KONTO 413310

Plače- turizem
Tekoči transferi v javne zavode - za premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja

KONTO 413301

5.273,50

1.049,90

Regionalni razvoj podeželja-"Pametne vasi za jutri"

00230

5.642,38

Plačila avtorskih honorarjev
Regionalni razvoj podeželja-"Pametne vasi za
jutri"

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago
in storitve

00230

00149

46.200,00

62,79
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PP

00237

KONTO 402099
31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

PP

00238

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0204-2019

00237

Drugi splošni material in storitve

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
Projekti turistič.infrastrukture LTO

PP

KONTO 413302

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Projekti turistič.infrastrukture LTO

PP

Projekti turistič.infrastrukture LTO

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

KONTO 432300

Investicijski transferi javnim zavodom

NRP

OB009-19-0037

Nabava opreme za hortikulturno ureditev mesta
Brežice

NRP

OB009-19-0037

Nabava opreme za hortikulturno ureditev mesta
Brežice

PP

00240

Oblikovanje turističnih paketov

PP

00240

Oblikovanje turističnih paketov

00238

PP

00420

00238

Izvajanje strategije na področju turizma

Projekti turistič.infrastrukture LTO

00238

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenim

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve

Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja

PP

Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja

00420

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 413302

PP

Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena

PP

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve
Program Sopotnik

00445

KONTO 402503
31.12.2019 0204-2019

PP

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago
in storitve

KONTO 413300
31.12.2019 0204-2019

Izvajanje strategije na področju turizma

PP

00448

00445

Program Sopotnik

PP

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Program Sopotnik

PP

Program Sopotnik

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 402100

Uniforme in službena obleka

PP

Program Sopotnik

PP

Program Sopotnik

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 413302

PP

Melioracije(osuševanje,namakanje in agromelioracije) PP

00448

00448

00477

00448

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega
pomena

00448

00448

00477

KONTO 412000

Promocijsko turistični dogodki

PP

Promocijsko turistični dogodki

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

PP

Evropski teden mobilnosti

PP

Evropski teden mobilnosti

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-18-0033

Melioracije (osuševanje,namakanje,agromelioracije)

PP

00481

00489

00481

00489

1.991,70

7.666,76

3.851,01

0,01

9.320,80

1.728,00

424,66

40.000,00

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
Melioracije(osuševanje,namakanje in
agromelioracije)
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 420804

20.584,34

0,01

6.025,00

1.600,00
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31.12.2019 0204-2019

31.12.2019 0205-2019

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve

PP

Skate park

PP

Skate park

00533

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

00533

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

Skate park

PP

Investicijski transferi javnim zavodom

KONTO 420401

Novogradnje

NRP

OB009-19-0038

Skate park-nabava opreme

NRP

OB009-19-0038

Skate park-nabava opreme

PP

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

PP

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

Nakup avtomobilov

KONTO 432300

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

00533

Skate park

OB009-19-0031

Nakup vozil za ZD Brežice

NRP

OB009-19-0031

Nakup vozil za ZD Brežice

PP

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

PP

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

KONTO 430300

***Investicijski transferi javnim zavodom

KONTO 420199

Nakup drugih prevoznih sredstev

NRP

OB009-19-0031

Nakup vozil za ZD Brežice

NRP

OB009-19-0031

Nakup vozil za ZD Brežice

PP

00045

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

PP

KONTO 430300

***Investicijski transferi javnim zavodom

KONTO 420199

Nakup drugih prevoznih sredstev

NRP

OB009-19-0031

Nakup vozil za ZD Brežice

NRP

OB009-19-0031

Nakup vozil za ZD Brežice

PP

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

PP

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

KONTO 420101

Nakup avtomobilov

KONTO 420199

Nakup drugih prevoznih sredstev

NRP

OB009-19-0031

Nakup vozil za ZD Brežice

NRP

OB009-19-0031

Nakup vozil za ZD Brežice

Sofinanciranje investicij v ZD

PP

00045

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

PP

KONTO 420101

Nakup avtomobilov

KONTO 420199

Nakup drugih prevoznih sredstev

NRP

OB009-19-0031

Nakup vozil za ZD Brežice

NRP

OB009-19-0031

Nakup vozil za ZD Brežice

PP

00069

Knjižnica Brežice

PP

00069

Knjižnica Brežice

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402901

Plačila avtorskih honorarjev
Nogometni stadion-posodobitev objekta

PP

00081

00081

16.266,26

20.000,00

Investicijski transferi javnim zavodom

NRP

KONTO 402500
31.12.2019 0205-2019

KONTO 413302

700,00

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve

KONTO 432300

KONTO 420101

31.12.2019 0205-2019

00533

Sofinanciranje investicij v ZD

Nogometni stadion-posodobitev objekta

PP

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420500

NRP

OB009-19-0091

Prenova nogometnega stadiona Brežice - VII. faza

NRP

OB009-19-0091

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Prenova nogometnega stadiona Brežice - VII.
faza

PP

00081

00081

Nogometni stadion-posodobitev objekta

Nogometni stadion-posodobitev objekta

PP

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420500

NRP

OB009-19-0091

Prenova nogometnega stadiona Brežice - VII. faza

NRP

OB009-19-0091

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Prenova nogometnega stadiona Brežice - VII.
faza

PP

00094

Vrtec Mavrica

PP

00094

Vrtec Mavrica

4.232,00

6.190,00

153.927,37

49.570,97

300,79

270.000,00

1.103,77

9.000,00
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KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in
plačili staršev

PP

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402503

00102

KONTO 402500
31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

PP

00102

00102

00102

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

KONTO 420220

Nakup opreme za menze

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

NRP

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

PP

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

KONTO 420220

Nakup opreme za menze

KONTO 402901

Plačila avtorskih honorarjev

NRP

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

PP

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

KONTO 420220

Nakup opreme za menze

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve

NRP

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

PP

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

00102

00102

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

KONTO 420220

Nakup opreme za menze

KONTO 420101

Nakup avtomobilov

NRP

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

NRP

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

PP

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

KONTO 420220

Nakup opreme za menze

KONTO 420240

Nakup medicinske opreme in napeljav

NRP

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

NRP

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

PP

00102

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

KONTO 420220

Nakup opreme za menze

KONTO 432300

Investicijski transferi javnim zavodom

NRP

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

NRP

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

PP

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

NRP

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

PP

00106

OŠ Artiče

PP

00106

OŠ Artiče

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-10-0105

OŠ Artiče

NRP

OB009-10-0105

OŠ Artiče

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

00107

00107

OŠ Cerklje

PP

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

OŠ Cerklje

PP

OŠ Cerklje

00107

00107

8.166,64

OŠ Cerklje

797,30

526,38

379,60

17.672,56

4.363,64

2.396,64

19.887,64

1.382,99

7.025,83

270,70
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31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402901

Plačila avtorskih honorarjev

PP

Mednarodni center-Fakulteta za turizem

PP

Mednarodni center-Fakulteta za turizem

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-15-0052

Mednarodni center - turizem

NRP

OB009-15-0052

Mednarodni center - turizem

PP

00125

Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)

PP

00125

Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402901

NRP

OB009-13-0028

Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)

PP

00126

00113

Vložki v poslovne prostore

PP

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Vložki v poslovne prostore

PP

Vložki v poslovne prostore

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-10-0090

Investicijski vložki v poslovne prostore

00127

00126

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

PP

00127

00126

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402200

Električna energija

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402305

Zavarovalne premije za motorna vozila

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 413500

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

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402203

00127

00127

00127

00127

00127

00127

00127

PP

00127

KONTO 402504

00127

00127

00127

00127

00127

00127

00127

00127

496,29

Vložki v poslovne prostore

KONTO 402201

KONTO 402500
31.12.2019 0205-2019

00126

420,00

Plačila avtorskih honorarjev

KONTO 402503

KONTO 402503

31.12.2019 0205-2019

00113

Materialni stroški-poslovni prostori

55,19

4.058,65

4.452,43

695,09

1.879,20

4.460,28

349,14

34,79

1.708,00

78,84

10.871,98

Voda in komunalne storitve
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31.12.2019 0205-2019

PP

00128

KONTO 402500
31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

PP

00130

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

PP

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402901

00128

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Obnova doma krajanov Pečice

PP

Obnova doma krajanov Pečice

00138

00130

00138

Vzdrževanje poslovnih prostorov

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420802

Investicijski inženiring

NRP

OB009-11-0014

Obnova doma krajanov Pečice

NRP

OB009-11-0014

Obnova doma krajanov Pečice

PP

00286

Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

PP

00286

Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-10-0094

Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

NRP

OB009-10-0094

PP

00287

Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje

PP

00287

Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj
Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter
upravljanje

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402113

PP

Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje

PP

Električna energija

KONTO 402500

00287

PP

00287

00287

408,31

Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje

PP

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

PP

OŠ Dobova-vrtec

OŠ Dobova-vrtec

PP

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-10-0108

OŠ Dobova - vrtec

PP

00418

Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev

PP

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-18-0026

Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev
Brežice

PP

00418

Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev

PP

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420401

KONTO 420402

00418

200,00

1.520,24

PP

00418

1.908,12

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter
upravljanje

PP

KONTO 402500

00413

940,00

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter
upravljanje

Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje

00413

389,18

3.188,87

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

00287

4.541,32

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve
Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter
upravljanje

KONTO 402501
00287

00287

451,16

Plačila avtorskih honorarjev

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

00130

00130

Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov
v občini Brežice

KONTO 402500

KONTO 402200
31.12.2019 0205-2019

Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v
občini Brežice

14.640,00

2.232,60

160.000,00

Novogradnje
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31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

NRP

OB009-18-0026

Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev
Brežice

NRP

OB009-18-0026

PP

00418

Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev

PP

00418

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420401

NRP

OB009-18-0026

Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev
Brežice

NRP

OB009-18-0026

PP

00418

Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev

PP

00418

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420500

NRP

OB009-18-0026

Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev
Brežice

NRP

OB009-18-0026

PP

00418

Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev

PP

00418

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-18-0026

Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev
Brežice

NRP

OB009-18-0026

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice

PP

00421

Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim
premoženjem

PP

00421

Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim
premoženjem

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402108

Drobni inventar

PP

Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim
premoženjem

PP

Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim
premoženjem

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP

Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim
premoženjem

PP

Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim
premoženjem

KONTO 402113

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP

Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim
premoženjem

PP

Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim
premoženjem

KONTO 402514

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

KONTO 402500

PP

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

PP

00421

00421

00421

00422

00421

00421

00422

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev

PP

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

PP

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 420241

Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

NRP

OB009-18-0032

Vlaganja v športne objekte in naprave

Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci

PP

00423

Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago
in storitve

KONTO 402500

00423

KONTO 413302

379,94

5.721,98

2.000,00

1.809,52

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

KONTO 413302

PP

21.528,74

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

00422

16.854,56

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev

KONTO 402500
00422

252.000,00

Novogradnje

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve

KONTO 402500

31.12.2019 0205-2019

00421

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev

543,02

6.422,06

9.328,57

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
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31.12.2019 0205-2019

PP

00439

KONTO 420200

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0205-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

PP

00439

Nakup pisarniškega pohištva

KONTO 420500

Energetska sanacija ZP Bizeljsko
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-17-0022

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

NRP

OB009-17-0022

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

PP

00439

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

PP

00439

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

KONTO 420200

Nakup pisarniškega pohištva

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-17-0022

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

NRP

OB009-17-0022

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

PP

00464

00464

Dom krajanov Sromlje

Dom krajanov Sromlje

PP

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-18-0003

Dom krajanov Sromlje

NRP

OB009-18-0003

Dom krajanov Sromlje

PP

00464

Dom krajanov Sromlje

PP

00464

Dom krajanov Sromlje

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-18-0003

Dom krajanov Sromlje

NRP

OB009-18-0003

Dom krajanov Sromlje

PP

00154

00154

Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov

Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov

PP

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

PP

Odbojne in varnostne ograje na LC in
sanac.premostitv.objektov

PP

Odbojne in varnostne ograje na LC in
sanac.premostitv.objektov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402108

Drobni inventar

PP

Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

PP

Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420401

Novogradnje

NRP

OB009-12-0005

Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

NRP

OB009-12-0005

Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

PP

00169

Pločnik Cerina

PP

00169

Pločnik Cerina

KONTO 420600

Nakup zemljišč

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

NRP

OB009-15-0019

Pločnik Cerina

NRP

OB009-15-0019

Pločnik Cerina

PP

00177

00177

Moderniz.in preplast.cest v KS Čatež

00155

00164

00155

00164

Moderniz.in preplast.cest v KS Čatež

PP

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-10-0040

Modernizacije in preplastitve v KS Čatež

NRP

OB009-10-0040

Modernizacije in preplastitve v KS Čatež

PP

00184

Modernizacija cest v KS Kapele

PP

00184

Modernizacija cest v KS Kapele

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420600

Nakup zemljišč

NRP

OB009-15-0025

Modernizacija cest v KS Kapele

NRP

OB009-15-0025

Modernizacija cest v KS Kapele

PP

00193

Projekt Sava-Krka bike

PP

00193

Projekt Sava-Krka bike

KONTO 420800

Študija o izvedljivosti projekta

KONTO 402099

NRP

Projekt Sava- Krka Bike

OB009-13-0035

1.686,47

358,09

3.545,10

3.808,15

72,39

5.565,23

19.066,28

130,78

39.200,54

24,40

1.000,06

Drugi splošni material in storitve
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PP

00203

KONTO 402500
31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

PP

00203

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

00203

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402200

Električna energija
Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave

Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave

PP

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do
žel.prehoda

PP

Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje
do žel.prehoda

Novogradnje

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

OB009-11-0006

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

NRP

OB009-11-0006

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

00209

Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do
žel.prehoda

PP

00209

Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje
do žel.prehoda

00209

PP

00203

Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

NRP

31.12.2019 0206-2019

PP

KONTO 402500

KONTO 420401

31.12.2019 0206-2019

Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave

00209

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420600

Nakup zemljišč

NRP

OB009-11-0006

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

NRP

OB009-11-0006

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

PP

00212

Pločnik Župelevec

PP

00212

Pločnik Župelevec

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-10-0051

Pločnik Župelevec

PP

00213

Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje

PP

Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo
Trnje

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420600

Nakup zemljišč

NRP

OB009-10-0033

Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš - rondo Trnjefaza 3

NRP

OB009-10-0033

Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš - rondo
Trnje-faza 3

PP

00236

Postajališče za avtodome

PP

00236

Postajališče za avtodome

KONTO 402200

Električna energija

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

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

PP

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

KONTO 431100

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

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP

OB009-10-0093

Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice

NRP

OB009-10-0093

Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice

PP

00248

Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice

PP

00248

Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-15-0018

Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice

PP

00248

Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice

PP

Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 402920

NRP

Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice

00244

OB009-15-0018

00213

00244

00248

49,92

4.367,69

10.370,00

2.428,80

932,71

6,10

1.451,00

3.019,80

322,08

148,19

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih
izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

111

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice

PP

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420804

NRP

OB009-15-0018

Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice

NRP

OB009-15-0018

Načrti in druga projektna dokumentacija
Reševanje problematike odpadne vode v O.
Brežice

PP

00248

Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice

PP

00248

Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice

Novogradnje

KONTO 420899

OB009-15-0018

Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice

NRP

OB009-15-0018

Plačila drugih storitev in dokumentacije
Reševanje problematike odpadne vode v O.
Brežice

00249

Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih
naprav(MKČN)

PP

00249

Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih
naprav(MKČN)

PP

00248

KONTO 420401
NRP
31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

PP

00248

Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice

KONTO 410299

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

KONTO 410200

Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in
zasebnikom

NRP

OB009-13-0005

Sofinanciranje MKČN

NRP

OB009-13-0005

Sofinanciranje MKČN

PP

00253

Vodovod Križe

PP

00253

Vodovod Križe

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih
izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

NRP

OB009-11-0057

Vodovod Križe

PP

00253

Vodovod Križe

Vodovod Križe

PP

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420500

00253

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-11-0057

Vodovod Križe

NRP

OB009-11-0057

Vodovod Križe

PP

00253

Vodovod Križe

PP

00253

Vodovod Križe

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

NRP

OB009-11-0057

Vodovod Križe

NRP

OB009-11-0057

Vodovod Križe

PP

00254

Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju
vodovoda

PP

00254

Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na
področju vodovoda

KONTO 420231

Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje
vodnega režima

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-11-0007

Nabava nadom. OS na področju vodovoda

NRP

OB009-11-0007

Nabava nadom. OS na področju vodovoda

PP

00258

Vodovod Cirnik

PP

00258

Vodovod Cirnik

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-15-0056

Vodovod Cirnik

NRP

OB009-15-0056

Vodovod Cirnik

PP

00259

Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje

PP

00259

Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje

NRP

Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje

OB009-10-0013

OB009-10-0013

6.204,47

2.804,00

16.581,90

157,23

45.774,53

73,26

21.373,03

27.714,50

9.664,89
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31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

Hidravl.izboljšave vodov.sistema na območju občine
Brežice

PP

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih
izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

PP

Razširitev pokopališča Brežice

PP

Razširitev pokopališča Brežice

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

NRP

OB009-17-0037

Izvedba infrastrukturne ureditve na pokopališču
Brežice

PP

00277

Komunalno opremljanje zemljišč

PP

Komunalno opremljanje zemljišč

KONTO 420800

Študija o izvedljivosti projekta

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-12-0019

Komunalno opremljanje zemljišč

NRP

OB009-12-0019

Komunalno opremljanje zemljišč

PP

00441

00441

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

PP

00263

00264

00263

00264

00277

Hidravl.izboljšave vodov.sistema na območju
občine Brežice

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

PP

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

NRP

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

NRP

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

PP

00441

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

PP

00441

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420800

Študija o izvedljivosti projekta

NRP

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

NRP

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

PP

00441

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

PP

00441

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420800

Študija o izvedljivosti projekta

NRP

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

NRP

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

PP

00441

00441

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

PP

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

NRP

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

NRP

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

PP

00452

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

PP

00452

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-17-0032

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

NRP

OB009-17-0032

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

PP

00467

Sofinanciranje obnov mrliških vežic

PP

00467

Sofinanciranje obnov mrliških vežic

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420204

Nakup drugega pohištva

NRP

OB009-18-0005

Sofinanciranje obnov mrliških vežic

NRP

OB009-18-0005

Sofinanciranje obnov mrliških vežic

PP

00470

Parkirišče Kapele

PP

00470

Parkirišče Kapele

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

Parkirišče Kapele

NRP

Parkirišče Kapele

OB009-18-0008

OB009-18-0008

123,94

411,75

1.021,14

12.951,83

5.148,44

1.097,96

97,60

1.708,00

297,11

29.885,96
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31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0206-2019

31.12.2019 0207-2019

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice
2

PP

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih
izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

NRP

OB009-18-0010

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice
2

PP

00472

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice
2

PP

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema
Brežice 2

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

NRP

OB009-18-0010

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice
2

NRP

OB009-18-0011

PP

00483

Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic

PP

00483

Obnova vodovoda Sromlje
Javni sistem izposoje koles in postavitev
kolesarnic

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-18-0021

Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic

PP

00483

Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic

PP

Javni sistem izposoje koles in postavitev
kolesarnic

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420899

NRP

OB009-18-0021

Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic

NRP

OB009-18-0021

Plačila drugih storitev in dokumentacije
Javni sistem izposoje koles in postavitev
kolesarnic

PP

00485

Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas
in Brežice-Čatež ob Savi)

PP

00485

Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška
vas in Brežice-Čatež ob Savi)

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

NRP

OB009-18-0023

Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas
in Brežice-Čatež ob Savi)

NRP

OB009-18-0023

Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška
vas in Brežice-Čatež ob Savi)

PP

00486

Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova

PP

00486

Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

NRP

OB009-18-0024

Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova

NRP

OB009-18-0024

Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova

PP

00500

Ureditev krajevnega središča Dobova

PP

00500

Ureditev krajevnega središča Dobova

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-19-0004

Ureditev krajevnega središča Dobova

NRP

OB009-19-0004

Ureditev krajevnega središča Dobova

PP

00513

00513

Urejanje vrtine Močnik

PP

00472

00472

00472

00483

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema
Brežice 2

Urejanje vrtine Močnik

PP

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420401

Novogradnje

NRP

OB009-19-0018

Urejanje vrtine Močnik

NRP

OB009-19-0018

Urejanje vrtine Močnik

PP

00294

Stroški plačilnega prometa

PP

00294

Stroški plačilnega prometa

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za
plačilni promet

KONTO 402931

KONTO 402930

285,00

1.274,39

1.062,74

40,00

79.831,13

102.313,24

2.077,84

20.526,85

2.341,35

Plačila bančnih storitev
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31.12.2019 0208-2019

31.12.2019 0209-2019

31.12.2019 0209-2019

PP

00294

Stroški plačilnega prometa

PP

KONTO 402932

Stroški, povezani z zadolževanjem

KONTO 402931

PP

Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-Knjižnica
Brežice

PP

KONTO 413301

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
prispevke delodajalcev

KONTO 413310

Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.Knjižnica Brežice
Tekoči transferi v javne zavode - za premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja

PP

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

PP

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

KONTO 550101

Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni
krediti-SKB

KONTO 5501011

DOLGOROČNI KREDIT UNICREDIT

PP

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

PP

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni
krediti-SKB

KONTO 5501012

DOLG.KREDIT HYPO ALPE ADRIA BANK
Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

00064

00296

00296

KONTO 550101
31.12.2019 0209-2019

PP

00296

KONTO 550101
31.12.2019 0209-2019

31.12.2019 0209-2019

PP

00296

31.12.2019 0209-2019

00296

00296

00296

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

PP

Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni
krediti-SKB

KONTO 5501013

DOLG.KREDIT NLB
Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

PP

KONTO 550101

KONTO 5501014

DOLG.KREDIT SKB

PP

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

PP

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni
krediti-SKB

KONTO 5501015

DOLGOROČNI KREDIT SKB 2016
Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

00296

PP

00296

PP

00296

00296

00296

00296

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

PP

Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni
krediti-SKB

KONTO 5501016

DOLGOROČNI KREDIT SKB 2017
Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

PP

KONTO 550101

Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni
krediti-SKB

KONTO 5501017

DOLGOROČNI KREDIT - INTESA SAN PAOLO

PP

Modernizacija cest v KS Velika Dolina

PP

Modernizacija cest v KS Velika Dolina

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

Modernizacija cest v izvedbi KS Velika Dolina

NRP

Modernizacija cest v KS Vel. Dolina

00159

OB009-13-0021

00296

00159

OB009-10-0068

2.400,00

Plačila bančnih storitev

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

KONTO 550101
31.12.2019 0209-2019

00064

Stroški plačilnega prometa

Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni
krediti-SKB

KONTO 550101
31.12.2019 0209-2019

00294

3.433,58

206.896,56

204.424,00

199.173,48

100.004,76

160.004,76

200.000,04

100.000,00

6.000,00
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Realizacija postavk, ki so bile realizirane nad sprejetim planom proračuna, je v okvirih veljavnega plana,
kar pomeni, da je bila, v skladu z 14. členom odloka o proračunu, razlika pokrita s prerazporeditvami.

3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi
realizaciji v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah(v nadaljevanju
ZJF)
Zakon o javnih financah v 41. členu določa, da župan v kolikor se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali
odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi te obveznosti v proračun in določi
obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s
proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.
V proračunu Občine Brežice ni bilo sprememb v smislu 41. člena ZJF.

3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom
glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF
z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu
s 47. členom ZJF
ZJF v 47. členu določa, da če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega
uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O
povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča vlada oziroma župan. Če se neposredni uporabnik med letom ukine
in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno
proračunsko rezervacijo.
V letu 2019 po sprejetju proračuna za leto 2019 ni bilo ustanovljenih novih ali ukinjenih obstoječih neposrednih
proračunskih uporabnikov. V letu 2019 se je pri proračunski postavki 00500 Ureditev krajevnega središča
Dobova spremenila pristojnost neposrednega uporabnika. Nosilec postavke je postal Oddelek za komunalno
infrastrukturo in gospodarske javne službe namesto oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna
naročila.

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
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 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.
Stanje sredstev na računu proračunske rezerve za elementarne nesreče je na dan 31.12.2018 znašalo
1.501,27 EUR. V skladu s sprejetim planom proračuna Občine Brežice za leto 2019 je bilo na račun
proračunske rezerve med letom izločenih 40.000,00 EUR.
Med letom so bila sredstva rezerve porabljena v znesku 18.667,48 EUR. V drugem odstavku 4.člena Odloka
o proračunu za leto 2019 je določeno, da o porabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do
višine 25.000 EUR odloča župan.
Sredstva so bila porabljena za :
- za sanacijo javnih poti po neurju v KS Artiče v višini 2.573,44 EUR
- za sanacijo javnih poti po neurju v KS Cerklje v višini 680,76 EUR
- za sanacijo javnih poti po neurju v KS Globoko v višini 979,60 EUR
- za sanacijo javnih poti po neurju v KS Kapele v višini 1.764,12 EUR
-za sanacijo javnih poti po neurju v KS Pišece v višini 1.732,40 EUR
- za sanacijo javnih poti po neurju v KS Sromlje v višini 3.286,48 EUR
- za sanacijo javnih poti po neurju v KS Velika Dolina v višini 2.772,45 EUR
- za sanacijo javnih poti po neurju v KS Bizeljsko v višini 3.824,61 EUR
-za pesek za polnjenje protipoplavnih vreč v višini 539,53 EUR
-za odstranjevanje podrtega drevesa po neurju v višini 513,99 EUR
-obračun provizije plačilnega prometa v višini 0,10 EUR
Stanje proračunskega sklada - rezerve na dan 31.12.2019 je 22.833,79 EUR.

3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov
in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan.
Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
V letu 2019 je bila splošna proračunska rezervacija planirana v višini 468.000,00 EUR. Župan je v skladu z 42.
členom ZJF prerazporedil sredstva v višini 305.990,74 EUR. Dodeljena sredstva so se razporedila v finančne
načrte neposrednih uporabnikov, kamor po vsebini sodijo. Seznam dodeljenih sredstev je vključen pod točko
3.1.2.-Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom za leto 2019.
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II. POSEBNI DEL
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3.2.
OBRAZLOŽITEV
PRORAČUNA

POSEBNEGA

DELA

ZAKLJUČNEGA

RAČUNA

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. Pri
tem se upošteva institucionalno klasifikacijo proračuna, za katerega se pripravlja zaključni račun.
Po institucionalni klasifikaciji so tako v proračunu Občine Brežice zajeti naslednji proračunski uporabniki:
1000 - Občinski svet
2000 - Nadzorni odbor
3000 - Župan
4100 - Občinska uprava-Kabinet župana
4200 - Občinska uprava-oddelek za pravne in splošne zadeve
4300 - Občinska uprava-oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj
4400 - Občinska uprava-oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila
4500 - Občinska uprava-oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe
4600 – Občinska uprava-oddelek za prostor
4700 – Občinska uprava-oddelek za finance in računovodstvo ter
5001-5020 – Krajevne skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Brežice, Cerklje, Čatež, Dobova, Globoko, Jesenice na
Dolenjskem, Kapele, Križe, Krška vas, Mrzlava vas, Pečice, Pišece, Skopice, Sromlje, Šentlenart, Velika
Dolina, Velike Malence, Zakot-Bukošek-Trnje.
Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna občine Brežice v letu 2019 je sestavljena po
posameznih vrstah bilanc iz realiziranih finančnih načrtov občinskega sveta, nadzornega odbora, župana,
občinske uprave po posameznih oddelkih ter vseh krajevnih skupnostih.

3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju
proračunske porabe glavnih programov in podprogramov

področja

PK

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

Nerealizirano

1

2

3

4

5

6

Indeks
5:4
7

01

POLITIČNI SISTEM

209.000,00

242.472,44

229.306,72

13.165,72

94,57

0101

Politični sistem

209.000,00

242.472,44

229.306,72

13.165,72

94,57

01019001 Dejavnost občinskega sveta
Izvedba in nadzor volitev in
01019002 referendumov

154.000,00

174.000,00

171.140,07

2.859,93

98,36

20.000,00

33.472,44

33.472,44

0,00

100,00

35.000,00

35.000,00

24.694,21

10.305,79

70,55

25.648,76

33.578,76

32.864,62

714,14

97,87

12.648,76

20.578,76

20.576,09

2,67

99,99

12.648,76

20.578,76

20.576,09

2,67

99,99

Fiskalni nadzor

13.000,00

13.000,00

12.288,53

711,47

94,53

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

13.000,00

13.000,00

12.288,53

711,47

94,53

1.465.586,27

1.574.982,16

1.307.857,71

267.124,45

83,04

5.000,00

5.000,00

3.000,00

2.000,00

60,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

2.000,00

60,00

1.460.586,27

1.569.982,16

1.304.857,71

265.124,45

83,11

6.000,00

6.000,00

5.720,00

280,00

95,33

78.500,00

79.300,00

57.504,18

21.795,82

72,51

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA
Urejanje na področju fiskalne
politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

0203

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0401

Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

0403

Druge skupne administrativne
službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
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Razpolaganje in upravljanje z
04039003 občinskim premoženjem

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin,
ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1.376.086,27

1.484.682,16

1.241.633,53

243.048,63

83,63

2.385.882,89

2.391.958,49

2.130.194,44

261.764,05

89,06

203.201,89

209.127,49

124.680,54

84.446,95

59,62

203.201,89

209.127,49

124.680,54

84.446,95

59,62

2.182.681,00

2.182.831,00

2.005.513,90

177.317,10

91,88

1.976.681,00

1.976.831,00

1.806.808,73

170.022,27

91,40

206.000,00

206.000,00

198.705,17

7.294,83

96,46

402.283,00

402.283,00

393.070,78

9.212,22

97,71

402.283,00

402.283,00

393.070,78

9.212,22

97,71

34.683,00

34.683,00

27.984,39

6.698,61

80,69

367.600,00

367.600,00

365.086,39

2.513,61

99,32

4.000,00

4.000,00

3.996,63

3,37

99,92

4.000,00

4.000,00

3.996,63

3,37

99,92

4.000,00

4.000,00

3.996,63

3,37

99,92

10

TRG DELA IN DELOVNI
POGOJI

90.000,00

85.190,14

82.374,43

2.815,71

96,69

1003

Aktivna politika zaposlovanja

90.000,00

85.190,14

82.374,43

2.815,71

96,69

90.000,00

85.190,14

82.374,43

2.815,71

96,69

251.990,00

256.062,90

215.669,00

40.393,90

84,23

171.990,00

173.039,90

137.596,83

35.443,07

79,52

46.450,00

46.450,00

16.022,35

30.427,65

34,49

125.540,00

126.589,90

121.574,48

5.015,42

96,04

40.000,00

43.023,00

38.076,92

4.946,08

88,50

40.000,00

43.023,00

38.076,92

4.946,08

88,50

40.000,00

40.000,00

39.995,25

4,75

99,99

40.000,00

40.000,00

39.995,25

4,75

99,99

5.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

5.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
Razpolaganje in upravljanje s
premoženjem, potrebnim za
06039002 delovanje občinske uprave

07
0703

OBRAMBA IN UKREPI OB
IZREDNIH DOGODKIH
Varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami

Pripravljenost sistema za zaščito,
07039001 reševanje in pomoč
Delovanje sistema za zaščito,
07039002 reševanje in pomoč

08
0802

NOTRANJE ZADEVE IN
VARNOST
Policijska in kriminalistična
dejavnost

08029001 Prometna varnost

10039001 Povečanje zaposljivosti

11
1102

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN RIBIŠTVO
Program reforme kmetijstva in
živilstva

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in
11029001 živilstvu
Razvoj in prilagajanje podeželskih
11029002 območij

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1104

Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

12
1206

PRIDOBIVANJE IN
DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN
Urejanje področja učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije

Spodbujanje rabe obnovljivih virov
12069001 energije

5.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

6.609.888,02

6.797.324,50

6.116.323,49

681.001,01

89,98

1302

Cestni promet in infrastruktura

6.600.288,02

6.788.724,50

6.108.723,65

680.000,85

89,98

1.974.788,02

1.974.769,23

1.901.550,12

73.219,11

96,29

Upravljanje in tekoče vzdrževanje
13029001 občinskih cest
Investicijsko vzdrževanje in gradnja
13029002 občinskih cest

2.765.500,00

2.948.783,00

2.652.393,83

296.389,17

89,95

13029003 Urejanje cestnega prometa

347.000,00

337.259,15

312.517,52

24.741,63

92,66

13029004 Cestna razsvetljava
Investicijsko vzdrževanje in gradnja
13029006 državnih cest

670.000,00

730.000,00

672.815,70

57.184,30

92,17

843.000,00

797.913,12

569.446,48

228.466,64

71,37

7.600,00

7.600,00

7.599,84

0,16

100,00

1304

Letalski promet in infrastruktura

120

Letališka infrastruktura in oprema
13049001 navigacijskih služb

1306

Telekomunikacije in pošta

Investicijska vlaganja v
13069001 telekomunikacijsko omrežje

14
1402

GOSPODARSTVO
Pospeševanje in podpora
gospodarski dejavnosti

Spodbujanje razvoja malega
14029001 gospodarstva

1403

Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine
Spodbujanje razvoja turizma in
14039002 gostinstva

15
1502

VAROVANJE OKOLJA IN
NARAVNE DEDIŠČINE
Zmanjševanje onesnaženja,
kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1504

Upravljanje in nadzor vodnih
virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

16
1602

PROSTORSKO PLANIRANJE
IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
Prostorsko in podeželsko
planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

1603

7.600,00

7.599,84

0,16

100,00

2.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.027.851,23

965.257,31

762.504,81

202.752,50

78,99

478.198,00

422.875,00

335.642,00

87.233,00

79,37

478.198,00

422.875,00

335.642,00

87.233,00

79,37

549.653,23

542.382,31

426.862,81

115.519,50

78,70

91.000,00

108.120,00

92.107,61

16.012,39

85,19

458.653,23

434.262,31

334.755,20

99.507,11

77,09

1.491.668,00

1.487.168,00

526.237,59

960.930,41

35,39

1.441.668,00

1.463.468,00

516.197,33

947.270,67

35,27

241.668,00

241.668,00

20.705,10

220.962,90

8,57

1.200.000,00

1.221.800,00

495.492,23

726.307,77

40,55

50.000,00

23.700,00

10.040,26

13.659,74

42,36

50.000,00

23.700,00

10.040,26

13.659,74

42,36

3.027.047,97

2.989.131,98

1.989.498,70

999.633,28

66,56

210.000,00

210.000,00

130.496,25

79.503,75

62,14

210.000,00

210.000,00

130.496,25

79.503,75

62,14

2.271.047,97

2.229.761,98

1.487.039,54

742.722,44

66,69

16039001 Oskrba z vodo
Urejanje pokopališč in pogrebna
16039002 dejavnost

861.800,00

862.040,00

528.061,49

333.978,51

61,26

350.587,88

338.291,04

269.156,47

69.134,57

79,56

16039003 Objekti za rekreacijo

332.003,00

319.003,00

117.380,50

201.622,50

36,80

16039005 Druge komunalne dejavnosti

726.657,09

710.427,94

572.441,08

137.986,86

80,58

Spodbujanje stanovanjske
gradnje

235.000,00

238.370,00

233.678,39

4.691,61

98,03

60.000,00

60.030,00

56.276,19

3.753,81

93,75

175.000,00

178.340,00

177.402,20

937,80

99,47

311.000,00

311.000,00

138.284,52

172.715,48

44,46

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

211.000,00

211.000,00

62.153,06

148.846,94

29,46

16069002 Nakup zemljišč

100.000,00

100.000,00

76.131,46

23.868,54

76,13

1605

Komunalna dejavnost

7.600,00

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Drugi programi na stanovanjskem
16059003 področju

1606

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

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

738.500,00

739.247,06

695.043,55

44.203,51

94,02

1702

Primarno zdravstvo

300.000,00

300.000,00

299.659,30

340,70

99,89

300.000,00

300.000,00

299.659,30

340,70

99,89

Bolnišnično varstvo

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100,00

17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100,00

43.500,00

44.247,06

31.581,62

12.665,44

71,38

43.500,00

44.247,06

31.581,62

12.665,44

71,38

295.000,00

295.000,00

263.802,63

31.197,37

89,42

250.000,00

250.000,00

234.314,99

15.685,01

93,73

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1703

1706

Preventivni programi
zdravstvenega varstva

1707

Drugi programi na področju
zdravstva

Spremljanje zdravstvenega stanja in
17069001 aktivnosti promocije zdravja

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
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17079002 Mrliško ogledna služba

45.000,00

45.000,00

29.487,64

15.512,36

65,53

18

KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.597.729,00

2.713.328,26

2.516.627,74

196.700,52

92,75

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

434.169,00

377.051,60

312.131,04

64.920,56

82,78

18029001 Nepremična kulturna dediščina

301.500,00

244.382,60

181.070,91

63.311,69

74,09

18029002 Premična kulturna dediščina

132.669,00

132.669,00

131.060,13

1.608,87

98,79

719.100,00

721.563,20

696.672,09

24.891,11

96,55

1803

Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

467.100,00

462.804,94

459.287,90

3.517,04

99,24

18039002 Umetniški programi

48.000,00

53.636,30

48.948,50

4.687,80

91,26

18039003 Ljubiteljska kultura

129.000,00

130.121,96

125.466,70

4.655,26

96,42

68.000,00

68.000,00

62.968,99

5.031,01

92,60

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 Drugi programi v kulturi

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

Podpora posebnim skupinam

28.400,00

28.400,00

25.868,47

2.531,53

91,09

18049001 Programi veteranskih organizacij

12.500,00

12.500,00

12.454,46

45,54

99,64

18049004 Programi drugih posebnih skupin

15.900,00

15.900,00

13.414,01

2.485,99

84,36

1.416.060,00

1.586.313,46

1.481.956,14

104.357,32

93,42

1.201.160,00

1.349.663,46

1.287.428,04

62.235,42

95,39

214.900,00

236.650,00

194.528,10

42.121,90

82,20

6.629.496,56

6.597.058,54

5.748.514,67

848.543,87

87,14

3.943.296,56

3.979.670,28

3.710.791,42

268.878,86

93,24

3.943.296,56

3.979.670,28

3.710.791,42

268.878,86

93,24

1.742.500,00

1.683.688,26

1.241.831,49

441.856,77

73,76

1.732.500,00

1.673.688,26

1.235.077,49

438.610,77

73,79

10.000,00

10.000,00

6.754,00

3.246,00

67,54

50.000,00

50.000,00

44.222,21

5.777,79

88,44

50.000,00

50.000,00

44.222,21

5.777,79

88,44

56.500,00

46.500,00

22.731,31

23.768,69

48,88

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

54.500,00

44.500,00

22.731,31

21.768,69

51,08

837.200,00

837.200,00

728.938,24

108.261,76

87,07

830.000,00

830.000,00

721.738,24

108.261,76

86,96

7.200,00

7.200,00

7.200,00

0,00

100,00

1804

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18059002 Programi za mladino

19
1902

IZOBRAŽEVANJE
Varstvo in vzgoja predšolskih
otrok

19029001 Vrtci

1903

Primarno in sekundarno
izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
Podporne storitve v primarnem in
19039004 sekundarnem izobraževanju

1904

Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

1905

Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih
19059002 Druge oblike izobraževanja

1906

Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19069003 Štipendije

20

SOCIALNO VARSTVO

1.304.950,00

1.316.012,80

1.281.087,89

34.924,91

97,35

2002

Varstvo otrok in družine

53.750,00

53.750,00

52.212,50

1.537,50

97,14

53.750,00

53.750,00

52.212,50

1.537,50

97,14

20029001 Drugi programi v pomoč družini

2004

Izvajanje programov socialnega
varstva

1.251.200,00

1.262.262,80

1.228.875,39

33.387,41

97,35

20049002 Socialno varstvo invalidov

255.000,00

259.870,73

259.870,73

0,00

100,00

20049003 Socialno varstvo starih
Socialno varstvo materialno
20049004 ogroženih
Socialno varstvo drugih ranljivih
20049006 skupin

680.000,00

660.770,80

632.618,44

28.152,36

95,74

263.800,00

288.968,33

285.831,43

3.136,90

98,91

52.400,00

52.652,94

50.554,79

2.098,15

96,02

22

SERVISIRANJE JAVNEGA
DOLGA

1.492.225,00

1.484.295,00

1.423.620,27

60.674,73

95,91

2201

Servisiranje javnega dolga

1.492.225,00

1.484.295,00

1.423.620,27

60.674,73

95,91

1.492.225,00

1.484.295,00

1.423.620,27

60.674,73

95,91

Obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja proračuna - domače
22019001 zadolževanje
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23
2302

INTERVENCIJSKI PROGRAMI
IN OBVEZNOSTI
Posebna proračunska rezerva in
programi pomoči v primerih
nesreč

23029001 Rezerva občine
Posebni programi pomoči v primerih
23029002 nesreč

2303

Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

528.000,00

222.009,22

42.900,00

179.109,22

19,32

60.000,00

60.000,00

42.900,00

17.100,00

71,50

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

100,00

20.000,00

20.000,00

2.900,00

17.100,00

14,50

468.000,00

162.009,22

0,00

162.009,22

0,00

468.000,00

162.009,22

0,00

162.009,22

0,00

30.304.360,56 25.497.693,04 4.806.667,52

84,14

30.286.746,70

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe glavnih programov in
podprogramov je pripravljeno pod zaporedno številko 3.2.3. pri poslovnem poročilu vsakega neposrednega
proračunskega uporabnika.
3.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

OBČINSKI SVET
PU

PK

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

Indeks
6:5

1

2

3

4

5

6

7

OBČINSKI SVET

174.000,00

207.472,44

204.612,51

98,62

Politični sistem

174.000,00

207.472,44

204.612,51

98,62

1000
0101

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odhodki so bili realizirani v višini 204.612,51€, oziroma 98,62% glede na veljavni proračun. Iz splošne
proračunske rezerve je bilo prerazporejenih 33.472,44€ za volitve in sejnine za člane OS in zunanje člane
DT.
2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom
ZJF
V letu 2019 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.
3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neposredni uporabnik ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.
4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z
41. členom ZJF
V letu 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti (proračunskih postavk) v finančni načrt neposrednega
uporabnika.
5. Obrazložitve višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova
poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
NADZORNI ODBOR
PU

PK

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR
2019

Indeks
6:5

1

2

3

4

5

6

7

2000
0203

NADZORNI ODBOR

13.000,00

13.000,00

12.288,53

94,53

Fiskalni nadzor

13.000,00

13.000,00

12.288,53

94,53
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1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo, odhodki so bili realizirani v višini
94,53% glede na veljavni proračun.
2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom
ZJF
V letu 2019 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.
3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neposredni uporabnik ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.
4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z
41. členom ZJF
V letu 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.
5. Obrazložitve višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova
poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
ŽUPAN
PU

PK

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR
2019

Indeks
6:5

1

2

3

4

5

6

7

528.000,00

222.009,22

42.900,00

19,32

2302

ŽUPAN
Posebna proračunska rezerva in programi
pomoči v primerih nesreč

60.000,00

60.000,00

42.900,00

71,50

2303

Splošna proračunska rezervacija

468.000,00

162.009,22

0,00

0,00

3000

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odhodki so bili realizirani v višini 71,50% glede na veljavni proračun. V letu 2019 pa se je iz splošne
proračunske rezervacije prerazporedilo 305.990,78€ med proračunske uporabnike.
2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom
ZJF
Proračunski uporabnik nima neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.
3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neposredni uporabnik ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.
4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z
41. členom ZJF
V letu 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.
5. Obrazložitve višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova
poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
KABINET ŽUPANA
PU

PK

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR
2019

Indeks
6:5

1

2

3

4

5

6

7

837.383,00

837.383,00

775.586,70

92,62

35.000,00

35.000,00

24.694,21

70,55

5.000,00

5.000,00

3.000,00

60,00

61.600,00

61.600,00

46.552,27

75,57

4100

KABINET ŽUPANA
0101

Politični sistem

0401

Kadrovska uprava

0403

Druge skupne administrativne službe
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0603

1403

Dejavnost občinske uprave
Varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami
Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

1803

Programi v kulturi

68.000,00

68.000,00

62.968,99

92,60

1804

Podpora posebnim skupinam

23.500,00

23.500,00

23.454,46

99,81

0703

206.000,00

206.000,00

198.705,17

96,46

402.283,00

402.283,00

393.070,78

97,71

36.000,00

36.000,00

23.140,82

64,28

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo, odhodki so bili realizirani v višini
92.62% glede na veljavni proračun. Večje odstopanje se pojavlja pri kadrovski upravi in pri promociji
Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.
2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom
ZJF
V letu 2019 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.
3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neposredni uporabnik ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.
4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z
41. členom ZJF
V letu 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.
5. Obrazložitve višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova
poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
PU

PK

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

Indeks
6:5

1

2

3

4

5

6

7

2.083.281,00

2.083.281,00

1.857.972,81

89,18

50.000,00

50.000,00

27.159,52

54,32

1.903.281,00

1.903.281,00

1.739.034,36

91,37

130.000,00

130.000,00

91.778,93

70,60

ODDELEK ZA PRAVNE IN
SPLOŠNE ZADEVE

4200
0403

Druge skupne administrativne službe

0603

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

1606

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odhodki so bili realizirani 89,18% glede na veljavni proračun. Večje odstopanje je bilo pri drugih skupnih
administrativnih službah pri postavki poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkih ter pri
upravljanju in razpolaganju z zemljišči.
2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom ZJF
Neposredni uporabnik ni imel v letu 2019 neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.
3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neposredni uporabnik ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.
4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z
41. členom ZJF
V finančnem načrtu neposrednega uporabnika ni bilo sprememb v skladu z 41. členom
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5. Obrazložitve višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova
poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

PU

PK

1

2

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

Indeks
6:5

3

4

5

6

7

10.146.781,51

10.164.781,51

9.418.200,93

92,66

ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO,
KMETIJSTVO IN RAZVOJ

4300
0403

Druge skupne administrativne službe

15.000,00

15.000,00

13.147,26

87,65

1003

Aktivna politika zaposlovanja

90.000,00

85.190,14

82.374,43

96,69

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

171.990,00

173.039,90

137.596,83

79,52

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

40.000,00

43.023,00

38.076,92

88,50

1304

Letalski promet in infrastruktura
Pospeševanje in podpora gospodarski
dejavnosti
Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

7.600,00

7.600,00

7.599,84

100,00

478.198,00

422.875,00

335.642,00

79,37

473.900,00

467.750,00

381.235,30

81,50

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100,00

1706

Bolnišnično varstvo
Preventivni programi zdravstvenega
varstva

43.500,00

44.247,06

31.581,62

71,38

1707

Drugi programi na področju zdravstva

295.000,00

295.000,00

263.802,63

89,42

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

188.169,00

185.551,60

178.804,39

96,36

1803

Programi v kulturi

594.100,00

600.217,40

593.668,81

98,91

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

869.560,00

933.215,44

854.903,39

91,61

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

3.788.614,51

3.788.614,51

3.595.525,21

94,90

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

882.500,00

906.744,66

873.729,32

96,36

1904

Terciarno izobraževanje

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100,00

1905

Drugi izobraževalni programi

56.500,00

46.500,00

22.731,31

48,88

1906

Pomoči šolajočim

837.200,00

837.200,00

728.938,24

87,07

2002

Varstvo otrok in družine

53.750,00

53.750,00

52.212,50

97,14

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

1.131.200,00

1.129.262,80

1.096.630,93

97,11

1402
1403
1703

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odhodki so bili realizirani 92,62% glede na veljavni proračun, večje odstopanje se pojavlja pri preventivnih
programih zdravstvenega varstva. Iz splošne proračunske rezervacije je bilo prerazporejeno 18.000,00 eur
za razvojne projekte in programska sredstva RK.
2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom ZJF
ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, z izjemo sredstev, ki jih neposredni proračunski
uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, prenesejo v proračun tekočega leta.
Na oddelku za družbene dejavnosti spremljajo porabo postavke mednarodni projekti podprti s strani
evropske komisije – v leto 2020 se prenese presežek 309.442,60 eur. V leto 2020 se prenese tudi namenski
presežek od koncesije lovci v višini 3.911,03 eur.
3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neposredni uporabnik ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.
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4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z
41. členom ZJF
V letu 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.
5. Obrazložitve višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova
poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA
PU

PK

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

Indeks
6:5

1

2

3

4

5

6

7

3.890.185,05

3.951.800,39

2.968.690,75

75,12

1.171.000,00

1.230.125,06

1.026.193,66

83,42

5.000,00

3.000,00

0,00

0,00

ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO
PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

4400
0403
1206

Druge skupne administrativne službe
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije

1603

Komunalna dejavnost

207.003,00

194.003,00

2.390,10

1,23

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

235.000,00

238.370,00

233.678,39

98,03

1702

Primarno zdravstvo

300.000,00

300.000,00

299.659,30

99,89

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

241.000,00

186.500,00

133.326,65

71,49

1803

Programi v kulturi

30.000,00

25.704,94

16.554,85

64,40

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

546.500,00

653.098,02

627.052,75

96,01

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

154.682,05

191.055,77

115.266,21

60,33

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

860.000,00

776.943,60

368.102,17

47,38

1904

Terciarno izobraževanje

20.000,00

20.000,00

14.222,21

71,11

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

120.000,00

133.000,00

132.244,46

99,43

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odhodki so bili realizirani 75,12% glede na veljavni proračun, večje odstopanje je pri komunalni dejavnosti
ker niso bili realizirani projekti vodni center Brežice, vrbinske rekreacijske površine ter delno veslaška steza
na Savi
Ter projekt ukrepi za poveč. izrabe narav. energ. potencialov in stavb občine Brežice. Z zaključkom leta
2019 se je pri PP 00500 – ureditev krajevnega središča Dobova spremenila pristojnost neposrednega
uporabnika, nosilec postavke je postal oddelek za komunalno infrastrukturo.
2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom ZJF
ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, z izjemo sredstev, ki jih neposredni proračunski
uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, prenesejo v proračun tekočega leta.
V letu 2014 je bila unovčena garancija zaradi odprave napak v garancijski dobi za vrtec Mavrica v višini
369.926,55€ katera so bila v leto 2015 prenesena kot neporabljena namenska sredstva. V letu 2016 se je
porabilo iz tega naslova 20.142,09€. V leto 2017 je bilo prenešenih 349.784,46€ neporabljenih namenskih
sredstev. V letu 2017 je bilo iz tega naslova porabljenih 124.724,43 eur. V letu 2018 je bilo porabljenih
100.377,98 eur in se tako v leto 2019 prenaša 124.682,05 eur namenskih sredstev. V letu 2019 je bilo
porabljenih 40.958,12eur. V leto 2020 se tako prenaša 83.723,93uer.
Namenska sredstva v višini 783,48€ sredstev za stanovanja – rezervni sklad niso bila porabljena in se v
celoti prenesejo v leto 2020.
V letu 2019 je bila vnovčena garancija za odpravo napak za gradbeno obrtniška dela za OŠ Cerklje v višini
166.510,44 eur.
3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neposredni uporabnik ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.
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4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z
41. členom ZJF
V letu 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.
5. Obrazložitve višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova
poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
PU

PK

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

Indeks
6:5

1

2

3

4

5

6

7

9.830.725,09

10.023.628,09

7.824.220,76

78,06

ODDELEK ZA KOMUNALNO
INFRASTRUKTURO IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

4500
0403

Druge skupne administrativne službe

95.000,00

143.000,00

141.413,84

98,89

0603

Dejavnost občinske uprave

73.400,00

73.550,00

67.774,37

92,15

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

4.000,00

4.000,00

3.996,63

99,92

1104

Gozdarstvo

40.000,00

40.000,00

39.995,25

99,99

1302

Cestni promet in infrastruktura

6.090.000,00

6.278.455,27

5.656.267,82

90,09

1306

2.000,00

1.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

1.451,00

14,51

1502

Telekomunikacije in pošta
Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in
nadzor

1.441.668,00

1.463.468,00

516.197,33

35,27

1504

Upravljanje in nadzor vodnih virov

50.000,00

23.700,00

10.040,26

42,36

1603

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

1.863.657,09

1.825.454,82

1.341.068,67

73,46

161.000,00

161.000,00

46.015,59

28,58

1403

1606

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odhodki so bili realizirani 78,06% glede na veljavni proračun. Večje odstopanje se pojavlja pri
zmanjševanju onesnaženja, kontroli in nadzoru pri postavki taksa-komunalni odpadki-sredstva so
namenska, pri promociji Slovenije, razvoj turizma in gostinstva in pri upravljanju in razpolaganju z zemljišči
pri postavkah komunalno opremljanje zemljišč in pri postavki sistemska ekspropriacija javnega dobra,
odkupi zemljišč in vrisi objektov.
Z zaključkom leta 2019 se je pri PP 00500 – ureditev krajevnega središča Dobova spremenila pristojnost
neposrednega uporabnika, nosilec postavke je postal oddelek za komunalno infrastrukturo.
2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom
ZJF
ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, z izjemo sredstev, ki jih neposredni proračunski
uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, prenesejo v proračun tekočega leta.
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: iz leta 2016 je bilo prenesenih
1.383.121,52€. V letu 2017 je bilo porabljeno 655.397,24€ okoljske dajatve na postavki 00248. V letu 2017
smo prejeli iz tega naslova še 383.360,13€, tako da se je v leto 2018 preneslo 1.111.084,41€ namenskih
sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Leta 2018 je bilo
porabljenih 872.116,28eur okoljske dajatve na postavki 00248, prejetih je bilo za ta namen 405.283,13 eur
in se v leto 2019 prenese 644.251,26 eur namenskih sredstev. V letu 2019 je bilo prejetih sredstev
482.516,83 na kontu 704700, poraba na PP 00248 je bila v letu 2019 364.686,33 eur. V leto 2020 se
prenaša 762.081,76eur namenski sredstev.
V leto 2020 se prenaša 188.249,13€ iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja
odpadkov.
Presežek iz naslova amortizacija CEROD v višini 20.712,65€ ni bil porabljen in se v celoti prenese v leto
2020.
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3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neposredni uporabnik ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.
4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z
41. členom ZJF
V letu 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.
5. Obrazložitve višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova
poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
ODDELEK ZA PROSTOR
PU

PK

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR
2019

Indeks
6:5

1

2

3

4

5

6

7

270.000,00

270.000,00

159.910,63

59,23

210.000,00

210.000,00

130.496,25

62,14

40.000,00

40.000,00

28.924,38

72,31

20.000,00

20.000,00

490,00

2,45

4600
1602
1603

1606

ODDELEK ZA PROSTOR
Prostorsko in podeželsko planiranje in
administracija
Komunalna dejavnost
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči
(javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odhodki so bili realizirani 59,23% glede na veljavni proračun, odstopanja se pojavljajo pri upravljanju in
razpolaganju z zemljišči.
2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom ZJF
Neposredni uporabnik ni imel v letu 2019 neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.
3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neposredni uporabnik ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.
4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z
41. členom ZJF
V letu 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.
5. Obrazložitve višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova
poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
PU

PK

1

2

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR 2019

Indeks
6:5

3

4

5

6

7

1.504.873,76

1.504.873,76

1.444.196,36

95,97

12.648,76

20.578,76

20.576,09

99,99

1.492.225,00

1.484.295,00

1.423.620,27

95,91

ODDELEK ZA FINANCE IN
RAČUNOVODSTVO

4700
0202

Urejanje na področju fiskalne politike

2201

Servisiranje javnega dolga

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odhodki so bili realizirani 95,97€ glede na veljavni proračun.
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2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom ZJF
Neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.
3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neposredni uporabnik ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.
4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z
41. členom ZJF
V letu 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.
5. Obrazložitve višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova
poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
KRAJEVNE SKUPNOSTI
PU

PK

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR
2019

Indeks
6:5

1

2

3

4

5

6

7

65.157,76

67.731,20

56.131,74

82,87

0403 Druge skupne administrativne službe
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin

12.700,00

12.700,00

11.866,63

93,44

7.273,70

7.273,70

2.884,55

39,66

1302 Cestni promet in infrastruktura

28.384,06

30.957,50

28.900,77

93,36

4.700,00

4.700,00

1.917,40

40,80

11.100,00

11.100,00

10.562,39

95,16

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

102.525,38

106.349,99

86.100,61

80,96

5001

KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1603 Komunalna dejavnost
1803 Programi v kulturi
5002

KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO
0403 Druge skupne administrativne službe
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin

1.500,00

2.300,00

1.670,70

72,64

10.000,00

10.900,00

10.398,52

95,40

1302 Cestni promet in infrastruktura

68.050,72

70.875,33

67.610,41

95,39

1.500,00

800,00

591,86

73,98

21.474,66

21.474,66

5.829,12

27,14

123.918,48

123.918,48

117.860,17

95,11

3.000,00

3.000,00

579,71

19,32

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1603 Komunalna dejavnost
5003

KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE
0403 Druge skupne administrativne službe
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin

5.650,29

5.233,05

2.177,22

41,61

1302 Cestni promet in infrastruktura

99.268,19

92.685,43

92.685,43

100,00

1603 Komunalna dejavnost

13.000,00

20.000,00

19.417,81

97,09

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

115.039,72

115.720,48

59.995,37

51,85

58.420,00

58.420,00

9.127,38

15,62

32.719,72

33.400,48

32.233,62

96,51

3.100,00

3.100,00

2.783,05

89,78

17.800,00

17.800,00

13.898,13

78,08

3.000,00

3.000,00

1.953,19

65,11

51.744,03

51.744,03

48.848,59

94,40

1803 Programi v kulturi
5004

KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin
1302 Cestni promet in infrastruktura
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1603 Komunalna dejavnost
1803 Programi v kulturi

5005

KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI
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Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin

10.007,55

13.886,55

13.593,03

97,89

1302 Cestni promet in infrastruktura

33.986,48

26.332,78

25.204,36

95,71

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

5006

750,00

794,70

794,70

100,00

1603 Komunalna dejavnost

6.000,00

9.730,00

8.856,50

91,02

1803 Programi v kulturi

1.000,00

1.000,00

400,00

40,00

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin

80.057,07

80.057,07

55.025,89

68,73

26.000,00

28.000,00

23.264,37

83,09

1302 Cestni promet in infrastruktura

23.157,07

21.157,07

14.060,55

66,46

4.000,00

4.000,00

3.729,38

93,23

22.000,00

22.000,00

11.557,58

52,53

4.900,00

4.900,00

2.414,01

49,27

50.338,04

51.317,64

41.005,61

79,91

9.800,00

9.800,00

6.509,01

66,42

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1603 Komunalna dejavnost
1804 Podpora posebnim skupinam
5007

KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO
0403 Druge skupne administrativne službe
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin

9.044,80

9.044,80

5.947,81

65,76

26.563,79

27.543,39

26.148,79

94,94

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

2.529,45

2.529,45

0,00

0,00

1803 Programi v kulturi
KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA
DOLENJSKEM

2.400,00

2.400,00

2.400,00

100,00

39.868,69

39.868,69

30.092,91

75,48

8.086,80

8.086,80

3.472,56

42,94

8.501,14

8.501,14

6.652,36

78,25

10.041,76

10.041,76

8.365,63

83,31

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1.258,99

1.158,99

542,00

46,76

1603 Komunalna dejavnost

9.980,00

9.980,00

8.960,36

89,78

1803 Programi v kulturi

2.000,00

2.100,00

2.100,00

100,00

49.052,43

50.816,55

45.940,34

90,40

8.400,00

6.952,38

6.950,81

99,98

8.126,72

4.106,72

3.476,10

84,64

21.616,57

28.307,45

28.307,45

100,00

1603 Komunalna dejavnost

8.409,14

8.409,14

4.165,12

49,53

1803 Programi v kulturi

2.500,00

3.040,86

3.040,86

100,00

11.352,89

11.352,89

8.675,91

76,42

2.367,00

2.367,00

2.031,13

85,81

8.485,89

8.485,89

6.644,78

78,30

500,00

500,00

0,00

0,00

24.791,96

24.791,96

22.487,26

90,70

0403 Druge skupne administrativne službe
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin

3.640,00

3.211,72

2.237,33

69,66

1.587,00

3.379,19

2.610,13

77,24

1302 Cestni promet in infrastruktura

3.800,17

3.800,17

3.800,17

100,00

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

7.314,79

5.540,45

5.540,45

100,00

1603 Komunalna dejavnost

7.950,00

8.360,43

8.199,18

98,07

500,00

500,00

100,00

20,00

1302 Cestni promet in infrastruktura

5008

0403 Druge skupne administrativne službe
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin
1302 Cestni promet in infrastruktura

5009

KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE
0403 Druge skupne administrativne službe
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin
1302 Cestni promet in infrastruktura

5010

KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin
1302 Cestni promet in infrastruktura
1803 Programi v kulturi

5011

KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

1803 Programi v kulturi

131

5012

KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

21.969,65

21.969,65

14.283,73

65,02

0403 Druge skupne administrativne službe
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin

3.789,95

5.757,95

4.057,76

70,47

2.500,00

1.300,00

658,09

50,62

1302 Cestni promet in infrastruktura

8.779,70

8.279,70

8.135,88

98,26

500,00

232,00

232,00

100,00

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

1803 Programi v kulturi

1.400,00

1.400,00

1.200,00

85,71

11.080,99

11.080,99

9.679,52

87,35

6.133,52

6.133,52

5.017,34

81,80

4.747,47

4.747,47

4.512,18

95,04

200,00

200,00

150,00

75,00

72.518,96

74.251,36

67.690,30

91,16

5.260,00

6.638,73

6.638,73

100,00

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

5013

KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin
1302 Cestni promet in infrastruktura
1803 Programi v kulturi

5014

KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE
0403 Druge skupne administrativne službe
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin

6.601,00

7.979,03

7.762,98

97,29

35.157,96

34.665,95

34.665,95

100,00

1.000,00

1.676,72

1.676,72

100,00

24.000,00

22.790,93

16.645,92

73,04

500,00

500,00

300,00

60,00

12.467,78

12.467,78

7.583,30

60,82

0403 Druge skupne administrativne službe
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin

3.910,00

3.910,00

2.002,52

51,22

4.757,60

4.757,60

3.826,55

80,43

1302 Cestni promet in infrastruktura

3.300,18

3.300,18

1.388,23

42,07

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

500,00

500,00

366,00

73,20

KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin

39.052,65

42.339,13

42.336,27

99,99

9.073,53

13.104,41

13.104,40

100,00

1302 Cestni promet in infrastruktura

25.529,12

24.799,80

24.799,80

100,00

600,00

600,00

600,00

100,00

3.050,00

3.034,92

3.034,07

99,97

800,00

800,00

798,00

99,75

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

31.869,95

31.869,95

24.391,57

76,53

0403 Druge skupne administrativne službe
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin

2.733,01

2.733,01

1.542,92

56,45

11.554,20

10.136,94

3.848,72

37,97

1302 Cestni promet in infrastruktura

13.582,74

15.000,00

15.000,00

100,00

4.000,00

4.000,00

3.999,93

100,00

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

49.754,48

52.526,93

34.771,03

66,20

0403 Druge skupne administrativne službe
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin

3.066,51

3.066,51

1.862,48

60,74

6.710,00

6.710,00

5.787,94

86,26

1302 Cestni promet in infrastruktura

27.353,89

30.126,34

21.752,94

72,21

1603 Komunalna dejavnost

10.624,08

10.624,08

3.530,21

33,23

2.000,00

2.000,00

1.837,46

91,87

15.011,53

15.011,53

11.484,13

76,50

100,00

100,00

0,00

0,00

1302 Cestni promet in infrastruktura
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1603 Komunalna dejavnost
1803 Programi v kulturi
5015

5016

KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1603 Komunalna dejavnost
1803 Programi v kulturi
5017

1803 Programi v kulturi
5018

1803 Programi v kulturi
5019

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE
0403 Druge skupne administrativne službe
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5020

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin

4.000,00

3.000,00

1.227,39

40,91

1302 Cestni promet in infrastruktura

8.211,53

8.211,53

7.294,61

88,83

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

2.000,00

3.000,00

2.262,13

75,40

700,00

700,00

700,00

100,00

40.944,85

40.944,85

4.728,81

11,55

2.000,00

2.000,00

1.000,00

50,00

4.893,84

4.893,84

1.284,53

26,25

27.551,01

27.551,01

944,28

3,43

1603 Komunalna dejavnost

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

1803 Programi v kulturi

1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,00

1803 Programi v kulturi
KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEKTRNJE
0403 Druge skupne administrativne službe
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
0602 in zvez občin
1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Pri nekaterih KS se pojavljajo večja odstopanja med realiziranim in veljavnim proračunom, ker so
posamezni projekti izvedeni šele konec leta 2019 zato računi za opravljeno delo zapadejo v plačilo v letu
2020 sredstva za posamezne projekte, katera niso bila porabljena, pa bodo porabljena po planu za letu
2020. 2. odstavek, 43. člena ZJF govori, če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki
zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun in
v skladu s 15. členom odloka občine Brežice za 2019 – zato smo veljavni proračun pri posamezni KS
povečali za pridobljena namenska sredstva.
Povečali smo VP za leto 2019 v skupni višini 17.613,86 eur dodatna sredstva po neurju za posamezne KS.
2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom ZJF
Neposredni uporabnik je neporabljena namenska sredstva iz naslova pokopališke dejavnosti prenesel v
leto 2020.
3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Krajevne skupnosti niso imele neporavnanih obveznosti iz preteklih let.
4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z
41. členom ZJF
V letu 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
5. Obrazložitve višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova
poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
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3.2.3.
Poslovno
poročilo
neposrednih
uporabnikov občinskega proračuna

proračunskih

3.2.3.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET

204.613 €

01 POLITIČNI SISTEM

204.613 €
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.

0101 Politični sistem

204.613 €

Opis glavnega programa
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili realizirani.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

171.140 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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,
- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Brežice
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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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva na proračunski postavki so bila planirana na podlagi pregleda števila sej občinskega sveta in sej
delovnih teles v preteklih letih. Realizacija proračunske postavke je je odvisna od števila sej občinskega
telesa in sej delovnih teles.

00001 Financiranje strank

37.553 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje političnih strank.
Političnim strankam, ki so na volitvah v občinski svet v letu 2018 dobile najmanj polovico števila glasov,
potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, pripadajo denarna sredstva iz proračuna Občine
Brežice v skladu s Sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Brežice (Uradni list RS, št.
87/14).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 je bilo za financiranje političnih strank izplačanih 37.552,72 EUR, kar pomeni, da je bila
postavka realizirana v višini dobrih 96%.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00002 Stroški delovanja občinskega sveta

108.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za izplačilo sejnin članom občinskega sveta, nagrad članom
odborov in komisij ter plačo nepoklicnih podžupanov.
Občinski svet Občine Brežice se je v letu 2019 sestal na devetih rednih sejah.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Na proračunski postavki Stroški delovanja občinskega sveta je bila realizacija cca 99%.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00493 Informatizacija delovanja občinskega sveta

24.927 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki je zajet nakup prenosnih računalnikov in izvedba spletnega portala za delovanje
občinskega sveta. Realizacija na postavki je v višini 99,71%.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Realizacija na postavki je pričakovana, ker smo dobro predvideli vse stroške v zvezi z izvedbo in nakupom.
Vsi cilji so pa uspešno doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka je vključena v NRP št.: OB009-19-0001 Informatizacija delovanja občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

33.472 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
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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, ki so nastali pri izvedbi lokalnih volitev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva na proračunski postavki so bila planirana na podlagi izkušenj volitev iz preteklih let.

00003 Volitve

33.472 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2019 so potekale Naknadne volitve za člane sveta krajevne skupnosti bodo izvedene v krajevni
skupnosti Cerklje ob Krki v VE 2 in VE 6, v krajevni skupnosti Dobova v VE 1 in v krajevni skupnosti Velika
Dolina v VE 10.
Hkrati so že konec leta 2019 potekale priprave na Nadomestne volitve članov sveta Krajevne skupnosti
Krška vas, kar je povzročilo dodatne in nepredvidene stroške na postavki Volitve.
Izvedenih je bilo več aktivnosti, ki so se nanašale na izvedbo volitev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Od planiranih 20.000,00 EUR je bilo realiziranih 33.472,44 EUR ker je bilo potrebno povečati sredstva za
izvedbo nepredvidenih volitev.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

2000 NADZORNI ODBOR

12.289 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
12.289 €
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.

0203 Fiskalni nadzor

12.289 €
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili realizirani.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

12.289 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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 poročilih 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.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom dela za tekoče leto.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva na proračunski postavki so bila planirana na podlagi pregleda sej nadzornega odbora iz preteklih
let.

00004 Stroški delovanja nadzornega odbora

12.289 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so bili planirani stroški sej nadzornega odbora ter izvedba nadzora pri neposrednih in
posrednih proračunskih uporabnikih.
Nadzorni odbor je v letu 2019 svoje delo opravil na podlagi sprejetega programa Nadzornega odbora za
leto 2019, pri tem se je sestal na 9-ih rednih sejah.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Proračunska postavka Stroški delovanja nadzornega odbora je bila planirana v višini 13.000,00 EUR.
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 12.289,00 EUR oz. 94,50%.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

3000 ŽUPAN

42.900 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
42.900 €
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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
42.900 €
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Splošni cilj tega programa je dosežen – zagotoviti sredstva za pomoč pri nepredvidenih dogodkih.

23029001 Rezerva občine

40.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic
naravnih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
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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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni cilji so doseženi, sredstva se ob naravnih nesrečah prerazporedijo v rezervni sklad in namenijo
reševanju nastalih razmer.

00030 Stalna proračunska rezerva

40.000 €
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 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.
V letu 2019 je bilo planirano oblikovanje stalne proračunske rezerve v višini 40.000,00 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni cilji so doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

2.900 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- Pravilnik o dodelitvi pomoči za nepredvidene dogodke
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je pomoč občankam in občanom v primeru naravnih in drugih
nesreč, da se jim čim prej omogoči normaliziranje razmer.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je pomoč občankam in občanom v primeru naravnih in drugih
nesreč, da se jim čim prej omogoči normaliziranje razmer.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Manjša realizacija proračunske postavke je posledica le treh oddanih prijav na javni razpis za sofinanciranje
nepredvidenih dogodkov, kar je manj od preteklih let, na podlagi katerih so bila sredstva planirana.

00031 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih

2.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za pomoč prizadetim ob nepredvidenih dogodkih, ki so povzročili škodo na
bivalnem ali gospodarskem objektu, javnemu zavodu za izvedbo socialnega programa za osebe s
posebnimi potrebami in družinam zaradi višjih stroškov zdravljenja otrok s težjimi oblikami bolezni, kadar
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne zagotavlja plačila ter storitev oz. zdravljenja. Za sredstva
so zaprosile humanitarne organizacije v imenu prizadetih občanov, ki so sredstva porabili za reševanje
situacije in javni zavod za izvedbo socialnega programa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi, saj je s pomočjo sredstev Občina Brežice pomagala v posameznih primerih kadar je
bila pomoč potrebna.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP
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2303 Splošna proračunska rezervacija

0€
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina Brežice v skladu z namenom dosega zastavljene cilje - nemotenega izvrševanja občinskega
proračuna.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

0€

Opis podprograma
Vsebina podprograma 23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bi pripomoglo natančno planiranje (pravočasno
in v pravi vrednosti) odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni cilji so doseženi.

00032 Splošna proračunska rezervacija

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tekoča proračunska rezerva 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni cilji so doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

4100 KABINET ŽUPANA
01 POLITIČNI SISTEM

775.587 €

24.694 €

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.

0101 Politični sistem

24.694 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega
sistema:
- občinskega sveta,
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- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili realizirani.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

24.694 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina Brežice je uspešno realizirala zastavljene cilje - s protokolarnimi dogodki, nastopi vodstva ter
ostalimi spremljajočimi dejavnostmi je utrjevala svojo prepoznavnost. Manjša realizacija je posledica razlike
med naročilnicami, izdanimi v decembru 2019, za katero je potrebno kritje na postavki, čeprav plačilo
zapade v novo proračunsko leto 2020.

00005 Reprezentanca

24.694 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva iz postavke so bila realizirana v večji meri oz. cca 71%. Namenjena so bila za reprezentančne
dejavnosti in promoviranje občine Brežice. Sredstva so namenjena za stroške izvedbe mednarodnih
srečanj, obisk občinske delegacije (Mesto Dobřany) in za izvedbo obiskov tujih delegacij in diplomatov v
občini, za stroške izvedbe in pogostitve ob protokolarnih dogodkih (komemoracija, proslave, sprejemi,
slavnostni podpisi, za stroške cvetličnih aranžmajev in stroške protokolarnih ter priložnostnih daril ter
priznanj, za pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva, izvedbo dogodkov v organizaciji občine,
tekstovno in grafično pripravo protokolarnih gradiv občine (pripravo in tisk vabil, plakatov), ter objave voščil
v publikacijah in medijih (časopisi, revije, almanahi, vodniki, radio, televizija, internet,...), in ostalih
protokolarnih dejavnosti župana in podžupanov v letu 2019.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina Brežice je uspešno realizirala zastavljene cilje – s protokolarnimi dogodki, nastopi vodstva ter
ostalimi spremljajočimi dejavnostmi je utrjevala svojo prepoznavnost. Pri tem je Občina sledila načelu
gospodarnosti in učinkovitosti.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

SLUŽBE

IN

49.552 €
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 2018 in 2019 (ZIPRS1819)

0401 Kadrovska uprava

3.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in
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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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

3.000 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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, vzgojnoizobraževalnem, 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Manjša realizacija proračunske postavke je posledica podeljenih treh občinskih nagrad, medtem ko v letu
2019 ni bilo podeljene nobene nagrade za izjemne dosežke.

00006 Nagrade in priznanja

3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke Nagrade in priznanja so bila namenjena denarnim nagradam za upravičence za
posebne dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem,
športnem ali socialnem področju ter oktobrskim nagrajencem. Postavka je namenjena nagrajevanju
posebnih dosežkov z namenom zahvale, spodbude za nadaljnje delo ter promocijo dosežkov občank in
občanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je bila v letu 2019 realizirana v višini 3.000,00 EUR oz. 60,00%, s čimer smo uresničili zastavljene
cilje in sredstva namenili tistim posameznikom, ki so bili na podlagi izjemnih rezultatov in izpolnjenih pogojih
razpisa upravičeni do nagrad. V letu 2019 je bila nagrada podeljena trem dobitnikom oktobrskih nagrad.
Sredstva niso mogla biti realizirana v celoti, saj posebnih dosežkov ni moč napovedati, ker so odvisni od
različnih spremenljivk.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

0403 Druge skupne administrativne službe

46.552 €

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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili uspešno realizirani.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

5.720 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti je naslednja: objava občinskih
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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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
Cilj obveščanja domače in tuje javnosti je zagotavljanje prepoznavnosti znaka in simbolov občine ter objava
relavantnih informacij o predpisih in odlokih občine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Ocenjujemo, da Občina Brežice z objavo posnetkov sej Občinskega sveta in ostalih dogodkov uspešno
skrbi za celovito informiranje občank in občanov o delovanju Občinskega sveta ter številnih društev v občini.

00007 Snemanje sej obč.sveta in ostalih dogodkov v občini

5.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka Snemanje sej Občinskega sveta in ostalih dogodkov ter prireditev v občini je bila namenjena čim
boljši informiranosti občanov z delovanjem Občinskega sveta in dogodki lokalnega pomena. Sredstva so
bila 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je realizirana glede na pogodbene obveznosti. Z objavo posnetkov sej Občinskega sveta in
ostalih dogodkov je poskrbljeno za celovito informiranje občank in občanov o delovanju Občinskega sveta
ter številnih prireditev in dogodkov društev v občini.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

40.832 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
Občina Brežice v sklopu protokolarnih dogodkov zagotavlja kakovostno predstavljanje občine ob različnih
pomembnih dogodkih same občine (proslave, svečani podpisi pogodb, sporazumov, dogovorov, pisem o
nameri) ter njenih javnih zavodov, društev, ipd. in omogoči izvedbo dogodkov društvom.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
S pomočjo sredstev je Občina Brežice uspešno omogočila številnim akterjem (društvom, nevladnim
organizacijam) izvedbo prireditev in projektov, namenjenih izboljševanju kakovosti življenja občank in
občanov. Realizacija postavke je odvisna od števila prireditev, projektov in zlatih porok, na katere pa občina
nima vpliva, saj pobude prihajajo s strani društev in občanov ter dejanske uresničitve prijav (pojasnilo nekateri prijavitelji ne izvedejo dogodka, ne oddajo poročila kljub večkratnem pozivu oz. v poročilu
izkazujejo nižji znesek realizacije) oddanih na javni razpis za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva.
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00008 Praznovanja

22.587 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka Praznovanja je bila namenjena za obeleževanje pomembnih praznikov in prireditev
v občini Brežice. V okviru proračunske postavke so bila 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 bil namenjen izvedbi dogodkov društev ob občinskem prazniku.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je bila uspešno realizirana v višini 90,35%. Občina je izvedla svečano sejo občinskega sveta,
komemoracijo, novoletni sprejem za občinske svetnike, predstavnike javnih zavodov in ostale akterje
občine Brežice ter različne obletnice. Del sredstev je bil namenjen nevladnim organizacijam za organizacijo
projektov ob občinskem prazniku v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva
za leto 2019, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju praznovanj in, pokroviteljstva in poletnih prireditev
(Uradni list RS, št.10/14).
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00009 Pokroviteljstva

17.951 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki Pokroviteljstva so bila namenjena za sofinanciranje prireditev, projektov in investicij
občinskega in širšega pomena, ki so jih organizirali oziroma izvedli javni zavodi in neprofitne organizacije.
Sredstva se dodeljujejo po sprejetem Pravilniku o sofinanciranju praznovanj, pokroviteljstva in poletnih
prireditev (Uradni list RS, št.10/14) na osnovi Javnega razpisa o sofinanciranju praznovanj in pokroviteljstva
za leto 2019 ter se nakazujejo na podlagi predloženih poročil.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je bila realizirana v višini 59,84% - realizacija je nižja saj pogosto upravičenci do sredstev iz
razpisa dostavijo nižje zahtevke z dokazili od prvotno prijavljenih na razpis. S pomočjo teh sredstev je
Občina Brežice omogočila številnim javnim zavodom in nevladnim organizacijam izvedbo prireditev in
projektov, namenjenih izboljševanju kakovosti življenja občank in občanov. Sredstva so bila namenjena za
projekte športnega, kulturnega, humanitarnega in strokovnega značaja ter za investicije.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00010 Zlate poroke in ostali jubileji

295 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki Zlate poroke in ostali jubileji, ki so namenjena izvedbi obreda zlate poroke oz. 50.
obletnice sklenitve civilne zakonske zveze in priložnostim darilom občankam in občanom ob visokih
življenjskih jubilejih (npr. 90. letnica).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je bila delno realizirana, saj je njena poraba odvisna od števila visokih jubilejev občank in
občanov.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

198.705 €

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
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o prekrških, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o inšpekcijskem
nadzoru, Zakon o financiranju občin.

0603 Dejavnost občinske uprave

198.705 €

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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili uspešno realizirani.
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
198.705 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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 strojno in programsko opremo za nemoteno delovanje občinske uprave.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Realizacija je na postavki manjša od planirane, ker smo optimizirali tiskanje in je s tem tudi primerno manjša
poraba potrošnega materiala in nepredvidljivih servisov naprav za tiskanje, prav tako smo tudi racionalizirali
porabo na mobilni in fiksni telefoniji. Ni pa tudi bilo nikakršnih nepredvidljivih izpadov oz. večjih okvar na
informacijskem sistemu. Vsi ostali zastavljeni cilji so pa uspešno doseženi.

00040 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

198.705 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki je zajeto vzdrževanje računalniških programov, nakup avtomobila, računalniških
programov, investicijsko vzdrževanje programske opreme in vzdrževanje strojne računalniške opreme,
računalniških povezav (računalniške mreže, delovanje intranetne HKOM povezave, zakup prostora za
gostovanje spletne strani, zakup domene), prenova spletne strani ter nakup računalniške opreme in
investicijsko vzdrževanje opreme. Prav tako so zajeta vsa naročniška razmerja za fiksno in mobilno
telefonijo, ter internetno povezavo.
Vzdrževanje obstoječe programske opreme zajema vzdrževanje aplikacij ODOS, finančnega programa
CADIS (za občino in vse krajevne skupnosti), Piso aplikacije, zakup in poraba IUSINFO in najem Microsoft
licenc.
Višina sredstev na postavki za tekoče vzdrževanje programske in strojne opreme je oblikovana na podlagi
realizacije v letu 2018, povečane s splošnim kriterijem za povečanje izdatkov.
Nakup avtomobila, strojne in programske opreme, popravila in vzdrževanje informacijskega sistema, ter
pogodbene obveznosti so v celoti realizirane. Realizacija na postavki je v višini 96,46%.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Realizacija je na postavki 3,5% manjša od planirane. Vsi ostali zastavljeni cilji so pa uspešno doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka je vključena v NRP št.: OB09-10-0120 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
393.071 €
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. 846-0002/2016).
Sklep o določitvi kadrovske in materialne formacije enot, služb in organov vodenja Civilne zaščite občine
Brežice (št. 846-0003/2016).
Petletni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2015 - 2019 (št. 842-0006/2015).

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

393.071 €

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.
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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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postopno približevanje dolgoročnim ciljem.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 27.984 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno
besedilo, 97/10, 21/18-ZNOrg);
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17GZ);
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/19);
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19);
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 90/07,
102/07, 40/12 - ZUJF, 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, 47/15 - ZZSDT, 90/15-ZIJZ-1, 90/15-ZIUPTD, 61/17ZUPŠ, 64/17-ZZDej-K, 75/17-ZIUPTD-A, 36/19);
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - ZPOmK1, 90/10 - odl.US, 87/11 - ZAvMS, 77/10 - ZSFCJA, 47/12, 47/15 - ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19-odl.US,
67/19-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, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16-odl.US, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18);
- 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. 22/16);
- 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, 78/16, 26/19);
- Uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 114/03, 122/07, 98/11);
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS,
št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16);
- 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, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji (Uradni list RS, št. 18/18);
- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 110/02 - ZGO-1 in 54/15);
- 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);
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14);
- 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);
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- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 33/07 - ZPNačrt, 41/08, 28/11 in 88/12);
- 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. 81/15 in 93/15-popr.);
- 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.);
- Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, št. 25/08, 3/10, 6/18);
- 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);
- Statut Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10);
- 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. 846-0003/2015, dok. št.8 2);
- Pogodba o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice, št. P-0052-2019, Aneks št. 1 (P-03862019);
- 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.
Dolgoročni cilji podprograma so navedeni v petletnem programu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so uresničevanje omenjenega petletnega
programa.
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.
Letni izvedbeni cilji podprograma so navedeni v vsakokratnem letnem načrtu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami za določeno leto, ki ga sprejme Občinski svet Občine Brežice na svoji seji.
Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so uresničevanje omenjenega vsakokratnega
letnega načrta.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih cilje bo podana v petletnem poročilu, letnih ciljev pa je bila podana
v letnem poročilu o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. Realizacija je bila manjša od načrtovanih
proračunskih sredstev. Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 80,69 %.

00011 Usposabljanje pripadnikov CZ

2.302 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
22. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami določa obvezo usposabljanja pripadnikov
Civilne zaščite.
V proračunskem letu 2019 so bili stroški usposabljanja 2.301,76 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 76,73%.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dolgoročnemu kadrovskemu cilju zagotovitve ustrezne kadrovske popolnjenosti enot Civilne zaščite občine
Brežice v skladu s Petletnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2015 2019 ter Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite, smo se
uspeli približati.
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 ter indeks porabe je bil letni
– kratkoročni cilj usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice delno dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00012 Vaje civilne zaščite

518 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
22. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami določa obvezo usposabljanja pripadnikov
Civilne zaščite. Ti se usposabljajo tudi skozi vaje, posredovanji ob naravnih in drugih nesrečah ter drugimi
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dogodki, kjer implementirajo svoje znanje iz teoretičnih usposabljanj v dejanske razmere na terenu.
V proračunskem letu 2019 so bili stroški vaj Civilne zaščite 517,80 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 20,71%.
Do odstopanj od načrtovanih proračunskih denarnih sredstev oziroma sprejetega proračuna in dejanske
realizacije je prišlo zaradi gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi ter udeležbe Civilne zaščite
občine Brežice na regijski gasilski vaji Artiče 2019.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dolgoročnemu cilju vaj za vzpostavitev in vzdrževanje usposobljenih pripadnikov Civilne zaščite občine
Brežice za namen zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, smo se v skladu s
Petletnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2015 - 2019 uspeli približati.
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 je bil letni – kratkoročni cilj
izvedbe vaje ter ostalih urjenj in usposabljanj pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice deloma dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00013 Nabava sredstev in opreme

15.901 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osma alineja drugega odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter tretja
alineja enajstega odstavka 10. člena Statuta Občine Brežice določata obvezo zagotavljanja sredstev za
opremljanje organov in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini.
V proračunskem letu 2019 so bili stroški nabave sredstev in opreme 15.900,66 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 99,38%.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dolgoročnemu cilju nabave sredstev in opreme smo se v skladu s Petletnim programom varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2015 - 2019 uspeli približati.
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 ter indeks porabe je bil letni
– kratkoročni cilj izvedbe nabave sredstev dosežen.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP št.: OB009-10-0123 Oprema in OS za CZ

00014 Vzdrževanje opreme CZ

152 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema tekoče vzdrževanje opreme za zaščito in reševanje. Tekoče vzdrževanje obsega redno
letno in periodično tehnično vzdrževanje in preverjanje opreme.
V proračunskem letu 2019 so bili stroški vzdrževanja opreme 152,38 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 30,48%. Zaradi delovanja tehničnih sredstev Civilne
zaščite občine Brežice ni bilo potrebno drugih vzdrževalnih del.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dolgoročnemu cilju vzdrževanju opreme Civilne zaščite občine Brežice v skladu s Petletnim programom
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2015 - 2019 smo se uspeli približati.
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018 je bil letni – kratkoročni cilj
vzdrževanja opreme dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00015 Najemnina za Občinski štab za CZ

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunskem letu 2019 ni bilo stroškov na proračunski postavki 00015 - Najemnina za Občinski štab za
CZ, ki bi nastali v primeru večje naravne ali druge nesreče ob koriščenju prostorov na naslovu Gasilske
zveze Brežice, Cesta svobode 17 v Brežicah.
Indeks porabe je bil glede sprejetega finančnega načrta 0%.
V letu 2019 ni bilo večjih naravnih nesreč ali drugih dogodkov, ki bi zahtevali uporabo in najem prostorov
za Štab Civilne zaščite občine Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dolgoročnemu cilju delovanja Štaba Civilne zaščite občine Brežice za namene urjenj, vaj, zaščite,
reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v občini Brežice, smo se v skladu s Petletnim
programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2015 - 2019 uspeli približati.
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 je bil letni – kratkoročni cilj
delovanja Štaba Civilne zaščite občine Brežice za namene urjenj, vaj, zaščite, reševanja in pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah v občini Brežice dosežen. Prostori Gasilske zveze Brežice na naslovu Cesta
svobode 17 v Brežicah so bili za delovanje Štaba Civilne zaščite občine Brežice zagotovljeni, vendar zaradi
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izostanka večje naravne ali druge nesreče neuporabljeni.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00016 Zavarovanje pripadnikov CZ

163 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Prvi in tretji odstavek 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določata, da
morajo osebe, ki sodelujejo pri reševalnih akcijah, zaščiti in reševanju ob naravnih nesrečah ali opravljajo
naloge civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze,
zavarovane za primer poškodbe pri delu.
V proračunskem letu 2019 so bili stroški na proračunski postavki 163,04 €.
Indeks porabe je bil glede sprejetega finančnega načrta 16,30 %.
Zaradi varčevanja s proračunskimi denarnimi sredstvi so bili zavarovani samo odzivni in zanesljivi pripadniki
Civilne zaščite občine Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dolgoročnemu cilju zagotovitvi zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja za pripadnike Civilne
zaščite občine Brežice smo se v skladu s Petletnim programom varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami za obdobje 2015 - 2019 uspeli približati.
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018 je bil letni – kratkoročni cilj
zagotovitve zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja za pripadnike Civilne zaščite občine
Brežice dosežen. Zaradi smotrnega ravnanja z denarnimi sredstvi proračuna so bila ta na razpolago,
vendar so bila porabljena samo za odzivne in zanesljive pripadnike Civilne zaščite občine Brežice.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00017 Sofinanciranje društev

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Brežice je imela za namen vsestranske pripravljenosti za zaščito in reševanje podpisane pogodbe
o opravljanju nalog zaščite in reševanja s šestimi društvi, ki so v občinskem sistemu zaščite, reševanja in
pomoči za določen čas, do konca januarja leta 2020. In sicer s Kinološkim društvom IZAR, Radioklubom
Elektron Brežice, Kajak kanu klubom Čatež, Jamarskim klubom Brežice, Planinskim društvom Brežice ter
Društvom potapljačev Vidra Krško, ki jim je morala vsakemu posamezno v skladu s pogodbo za tekoče leto
nakazati denarni znesek v višini 583,28 €. Gre predvsem za dejavnosti, ki jih enote Civilne zaščite občine
Brežice v skladu s Sklepom o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito,
reševanje in pomoč v Občini Brežice št. 846-0002/2016 z dne 20.01.2016 v primeru potrebe ne more
zagotavljati. V primeru posredovanj se stroški po izstavljenem obračunu plačajo posameznemu društvu še
posebej.
V proračunskem letu 2019 so bila porabljena denarna sredstva v višini 3.499,68 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 85,71%. Manjša poraba je bila zaradi prekinitve
sodelovanja s Kinološkim društvom Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dolgoročnemu kadrovskemu cilju zagotovitve ustreznega števila društev v občinskem sistemu zaščite,
reševanja in pomoči smo se uspeli približati.
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 je bil letni – kratkoročni cilj
zagotovitve opravljanja vseh potrebnih nalog iz področja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah na območju občine Brežice in drugje dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00018 Prevozi pitne vode

450 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z drugim odstavkom 6. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice (Uradni list RS, št.
40/09 in 54/10) občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih občine,
razen na poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s
stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vod manj kot 10 m3 pitne vode na
dan ter v skladu z drugim odstavkom 32. člena istega odloka mora izvajalec javne službe v primeru
prekinitve dobave pitne vode, ki traja več kot 24 ur zagotoviti nadomestno oskrbo s pitno vodo. Ravno tako
v 3. členu Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08) predpisuje območja izvajanja
oskrbe s pitno vodo.
V proračunskem letu 2019 so bili stroški prevoza pitne vode 450,00 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 22,50%.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dolgoročnemu cilju zagotovitve denarnih sredstev za namen prevoza pitne vode smo se uspeli približati.
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 je bil letni – kratkoročni cilj
zagotovitve denarnih sredstev za namen prevoza pitne vode dosežen. Potrebe za pitno vodo niso bili večji
od porabljenih denarnih sredstev.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00530 Vadbišče sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska vas

4.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
22. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami določa obvezo usposabljanja pripadnikov
Civilne zaščite. Zato se je pristopilo k urejanju zemljišča v Slovenski vasi za namen usposabljanja sil
zaščite, reševanja in pomoči, ki so v občinskem sistemu zaščite, reševanja in pomoči. Kot tudi drugih sil.
V proračunskem letu 2019 so bili stroški urejanja Vadbišča sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska vas
4.999,07 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 99,98%.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dolgoročnemu cilju zagotovitve primernega zemljišča za usposabljanje sil zaščite, reševanja in pomoči smo
se uspeli približati.
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 ter indeks porabe je bil letni
– kratkoročni cilj usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

365.086 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno
besedilo, 97/10, 21/18-ZNOrg);
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17GZ);
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/19);
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/12, 26/19);
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 90/07,
102/07, 40/12 - ZUJF, 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, 47/15 - ZZSDT, 90/15-ZIJZ-1, 90/15-ZIUPTD, 61/17ZUPŠ, 64/17-ZZDej-K, 75/17-ZIUPTD-A, 36/19);
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - ZPOmK1, 90/10 - odl.US, 87/11 - ZAvMS, 77/10 - ZSFCJA, 47/12, 47/15 - ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19-odl.US,
67/19-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, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16-odl.US, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18);
- 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. 22/16);
- 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. 24/12,78/16, 26/19);
- 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, 23/11 in 27/16);
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št.
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105/07);
- Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito (Uradni list RS, št. 116/03);
- Uredba o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji (Uradni list RS, št. 18/18);
- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 110/02 - ZGO-1 in 54/15);
- 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);
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14);
- 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 požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11);
- Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15-popr.);
- 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.);
- Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, št. 25/08, 3/10, 6/18);
- 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);
- Statut Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10);
- 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. 846-0003/2015, dok. št. 82);
- Pogodba o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice, št. P-0052-2019, Aneks št. 1 (P-03862019);
- 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.
Dolgoročni cilji podprograma so navedeni v petletnem programu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so uresničevanje omenjenega petletnega
programa.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma so navedeni v letnem načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so uresničevanje omenjenega letnega načrta.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev bo podana v petletnem poročilu, letnih ciljev pa je bila
podana v letnem poročilu o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. Indeks porabe je bil glede na
sprejeti finančni načrt oziroma glede na veljavni finančni načrt 99,32%.

00019 Požarna taksa

61.861 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom se iz proračuna Republike Slovenije zagotavljajo
denarna sredstva za sofinanciranje opreme, usposabljanja in delovanja operativnih gasilskih enot širšega
pomena, sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju
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varstva pred požarom, izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom iz sredstev požarne takse,
ki jih v skladu z 59. členom Zakona o varstvu pred požarom zavarovalnice vplačujejo v višini 20% od vsote
požarnih premij, ki so jih pridobile na podlagi 31. člena Zakona o varstvu pred požarom ki določa, da je
požarno zavarovanje, ki ga izvajajo zavarovalnice sestavni del varstva pred požarom in so se povzročitelji
požarnega tveganja dolžni zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči nesreča tretjim
osebam, lokalni skupnosti ali državi.
Del denarnih sredstev iz naslova požarne takse, ki ne more biti manjši od 70% ocenjenih letnih prihodkov
požarne takse in ki ga določi Vlada RS, se nameni izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter
gasilske zaščitne opreme v gasilskih enotah. Vlada določi merila za delitev denarnih 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.
Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 34/19) je predvidel na postavki 00019 Požarna taksa, denarna sredstva v višini 62.000,00 €. Občina Brežice je v letu 2019 prejela od Republike
Slovenije, Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana denarna
sredstva požarne takse v višini 61.861,04 €, kar je za 138,96 € manj od načrtovanih sredstev proračuna.
Do razlike je prišlo zaradi nemogočega predvidevanja količine vsote požarnih premij, ki jih poberejo
zavarovalnice. Vsa prejeta denarna sredstva požarne takse je Občinska uprava Občine Brežice nakazala
Gasilski zvezi Brežice, Cesta svobode 17, 8250 Brežice.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 99,78 %.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Glede na indeks porabe je bil letni – kratkoročni cilj dosežen. Tako smo se približali tako dolgoročnemu kot
kratkoročnemu cilju zagotovitve razvoja prostovoljnih gasilskih enot in služb za učinkovito izvajanje nalog
požarnega varstva v vseh primerih ogrožanja na območju občine Brežice.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka je vključena v NRP OB009-14-0005 Požarna taksa - inv. transfer Gasilski zvezi
Brežice.

00020 Občinska gasilska zveza

202.540 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina mora na podlagi prvega odstavka 2. člena in 6. člena Zakona o gasilstvu, šestnajste alineje drugega
odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, enajstega odstavka 10. člena Statuta občine Brežice,
Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice št. P-0052-2019 skrbeti za požarno varnost
na področju občine Brežice.
Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 34/19) je predvidel na postavki 00020 Občinska gasilska zveza, denarna sredstva v višini 202.540,00 €.
V proračunskem letu 2019 so bila porabljena denarna sredstva na proračunski postavki 202.540,00 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 100,00%.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dolgoročnemu cilju nabave sredstev in opreme smo se v skladu s Petletnim programom varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2015 - 2019 uspeli približati.
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 ter indeks porabe je bil letni
– kratkoročni cilj izvedbe nabave sredstev in opreme dosežen.
Navezava na projekte NRP
Del proračunske postavke v znesku 89.980,00 € je v skladu z Aneksom št. 1 (P-0386-2019) vključena v
NRP Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil OB009-19-0002.

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

20.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o gasilstvu, Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019
(Uradni list RS, št. 34/19), Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice št. P-0052-2019,
je Občina Brežice izplačala Gasilski zvezi Brežice za zdravstvene preglede, vpoklice, izobraževanja in
usposabljanja gasilcev v letu 2019 - 20.060,00 €.
Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019 je predvidel na postavki 00022 - Sredstva za zdravstvene
preglede, vpoklice in izobraževanje za gasilce denarna sredstva v višini 20.060,00 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 100,00%.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 je bil letni – kratkoročni cilj
zagotovitve sredstev za zdravstvene preglede, vpoklice in izobraževanje za gasilce dosežen.
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Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se ne navezuje na projekt NRP.

00456 Vzdrževanje objektov namenjenih za opravljanje gasilske službe

12.625 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 03/13, 81/16) in Odloka o proračunu občine Brežice za leto
2019 (Uradni list RS, št. 34/19) je razpisala Občina Brežice javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja
objektov namenjenih za opravljanje javne gasilske službe v letu 2019.
Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019 je predvidel na proračunski postavki denarna sredstva v
višini 15.000,00 €. Porabljena so bila denarna sredstva v višini 12.625,35 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 84,17 %.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 je bil letni – kratkoročni cilj
zagotovitve sredstev za zdravstvene preglede, vpoklice in izobraževanje za gasilce dosežen.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se ne navezuje na projekt NRP.

00515 Sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil

50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina mora na podlagi prvega odstavka 2. člena in 6. člena Zakona o gasilstvu, šestnajste alineje drugega
odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, enajstega odstavka 10. člena Statuta občine Brežice,
Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice št. P-0052-2019 skrbeti za požarno varnost
na področju občine Brežice.
Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 34/19) je predvidel na postavki 00515 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil denarna sredstva v višini 50.000,00 €.
V proračunskem letu 2019 so bila porabljena denarna sredstva na proračunski postavki 50.000,00 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 100,00%.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dolgoročnemu cilju nabave sredstev in opreme smo se v skladu s Petletnim programom varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2015 - 2019 uspeli približati.
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 ter indeks porabe je bil letni
– kratkoročni cilj izvedbe nabave sredstev in opreme dosežen.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka je vključena v NRP Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Cerklje - MORS
št. OB009-19-0020.

00525 Gasilska avto lestev-sred.za vzdrževanje

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina mora na podlagi prvega odstavka 2. člena in 6. člena Zakona o gasilstvu, šestnajste alineje drugega
odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, enajstega odstavka 10. člena Statuta občine Brežice,
Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice št. P-0052-2019 skrbeti za požarno varnost
na področju občine Brežice. Sem spada tudi vzdrževanje gasilske avtolestve.
Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 34/19) je predvidel na postavki 00525 Gasilska avto lestev - sred. za vzdrževanje denarna sredstva v višini 18.000,00 €.
V proračunskem letu 2019 so bila porabljena denarna sredstva na proračunski postavki 18.000,00 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 100,00%.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dolgoročnemu cilju vzdrževanja sredstev in opreme smo se v skladu s Petletnim programom varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2015 - 2019 uspeli približati.
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 ter indeks porabe je bil letni
– kratkoročni cilj izvedbe nabave sredstev in opreme dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

14 GOSPODARSTVO

23.141 €
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.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije
- Regionalni razvojni program regije Posavje
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

23.141 €

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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina Brežice je s proračunskim sredstvi omogočila izvedbo številnih aktivnosti, ki so pripomogle k njeni
prepoznavnosti.

14039001 Promocija občine

18.963 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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 drugje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina Brežice je s proračunskim sredstvi omogočila izvedbo številnih aktivnosti, ki so pripomogle k njeni
prepoznavnosti. Sredstva so v veliki meri namenjena različnim aktivnostim, ki promovirajo občino. Pogosto
so društva ta, ki promovirajo občino.

00024 Promocija

18.963 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz postavke Promocija so se sofinancirale različne aktivnosti in promocijske aktivnosti tekom leta, katerih
soorganizator je Občina, projekte pa pretežno izvajajo zunanjih izvajalci.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je bila uspešno realizirana v 63% deležu, s pomočjo sredstev je Občina Brežice številnim akterjem
omogočila izvedbo projektov, katerih je soorganizatorica. S tem je zagotovila večjo promocijo občine
Brežice in možnosti, ki jih ta ponuja obiskovalcem. Občina namenja sredstva promocije tudi v mesecu
decembru, katere obveznosti pa se poplačajo šele v mesecu januarju, zato je realizacija v zaključnem
računu nekoliko nižja od dejanske realizacije projektov.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4.178 €

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
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oseb.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina Brežice je s proračunskim sredstvi omogočila izvedbo številnih aktivnosti, ki so pripomogle k njeni
prepoznavnosti in so spodbujala aktivnosti tudi zunaj mesta Brežice.

00025 Poletne prireditve izven mesta Brežice

4.178 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen te postavke je bilo sofinanciranje prireditev izven mesta Brežic, v času od 1.6. do 30.9.2019 in so
bile organizirane s strani društev in združenj. Sredstva so bila dodeljena na osnovi Pravilnika o
sofinanciranju praznovanj, pokroviteljstva in poletnih prireditev (Uradni list RS, št. 10/14) ter Javnega
razpisa za sofinanciranje poletnih prireditev izven mesta Brežice za leto 2019.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi. Z namenskimi sredstvi, ki so bila realizirana v višini 69,64%, je Občina preko Javnega
razpisa s sofinanciranjem omogočila društvom in organizacijam izvedbo prireditev v obdobju 1.6. do
30.9.2019, ki so potekala izven mesta Brežic.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

IN

NEVLADNE
86.423 €

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

1803 Programi v kulturi

62.969 €
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
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18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

62.969 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- Zakon o medijih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- 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
Kontinuirano, sistematično in celovito obveščanje lokalne javnosti z različnimi komunikacijskimi orodji in
kanali.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kontinuirano, sistematično in celovito obveščanje lokalne javnosti z različnimi komunikacijskimi orodji in
kanali.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina Brežice dosega zastavljene cilje – redno obvešča lokalno javnost o dejavnostih Občine Brežice
preko različnih komunikacijskih kanalov (tisk, radio, televizija, splet,…).

00026 Obveščanje javnosti

62.969 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavka so bila namenjena kontinuiranem, sistematičnem in celovitem obveščanju lokalne
javnosti z različnimi komunikacijskimi orodji in kanali. To je zajemalo pripravo in posredovanje sporočil za
lokalno javnost o dogodkih ter priprava obvestil in odgovorov na novinarska vprašanja. Sredstva so bila
namenjena za stroške objave podatkov in različnih obvestil v lokalnih medijih in širše, o dogodkih
pomembnih za občane ter za sofinanciranje različnih medijev lokalnega pomena. Sredstva so bila
namensko porabljena za obveščanje javnosti na lokalni ravni in sicer predvsem na podlagi sklenjenih
pogodb.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina Brežice je v veliki večini ( več kot 92%) realizirala sredstva postavke in dosegla zastavljene cilje –
redno obveščanje lokalne javnosti o dejavnostih Občine Brežice preko različnih komunikacijskih kanalov
(tisk, radio, televizija, splet,…).
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

1804 Podpora posebnim skupinam

23.454 €

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
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

18049001 Programi veteranskih organizacij

12.454 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- Pravilnik o sofinanciranju veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje aktivnosti in projektov veteranskih skupin v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje aktivnosti in projektov veteranskih skupin v občini.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z namenskimi sredstvi je Občina preko javnega razpisa s sofinanciranjem omogočila trinajstim izvajalcem
izvedbo projektov oz. dogodkov namenjenih ohranjanju spomina na narodnoosvobodilni boj, vojno za
samostojnost in izgnanstvo. Realizacija proračunske postavke je nižja zaradi manjše realizacije izvedenih
prijavljenih projektov.

00027 Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij12.454 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen postavke je bilo sofinanciranje programov iz načrta dela društva in ureditev obeležij. Sredstva so
bila 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 za leto 2019.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi. Z namenskimi sredstvi, ki so bila realizirana v višini 99,64%, je Občina preko javnega
razpisa s sofinanciranjem omogočila izvedbo dogodkov in programa veteranskih organizacij.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

18049004 Programi drugih posebnih skupin

11.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprogramov je naslednja:
- 18049004 Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen, namenska sredstva so organizatorjem omogočila izvedbo prireditve, ki so se jih udeležili
tako občanke in občani kot obiskovalci iz tujine in tako dejavnosti posebnih skupin predstavili širši javnosti.
Vsi prijavitelji na Javna razpisa za sofinanciranje etno prireditev ter državnih in evropskih motorističnih
tekmovanj v letu 2019 so realizirali prijavljene programe v celoti.

00028 Etno festivali

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena sofinanciranju etno prireditev, ki predstavljajo prepoznavni kulturni in turistični
dogodek v občini Brežice. Sredstva so bila dodeljena na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje etno
festivalov ter državnih in evropskih motorističnih tekmovanj za leto 2019.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so bila realizirana v višini 100,00% in so organizatorjema omogočila izvedbo prireditve Fašjenk
Dobova. Prireditev je pritegnila veliko število obiskovalcev iz Slovenije in tujine.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00029 Državna in evropska motoristična tekmovanja

5.000 €
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 se izvajala na območju občine Brežice. Sredstva so
bila dodeljena na podlagi Javnega razpisa za leto 2019.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so bila realizirana v višini 100% in so organizatorjem omogočila izvedbo prireditve, katere se je
udeležilo večje število tekmovalcev iz Slovenije in tujine.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

156

4200 ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE
1.857.973 €
ZADEVE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

SLUŽBE

IN

27.160 €
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 2018 in 2019 (ZIPRS1819).

0403 Druge skupne administrativne službe

27.160 €
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili uspešno realizirani.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem27.160 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili uspešno realizirani. Realizacija je odvisna od pravnomočno rešenih postopkov.

00033 Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkov

27.160 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena poravnavi obveznosti, ki zapadejo v plačilo po sodnih postopkih in upravnih
postopkih in sicer v primerih, ki potekajo na pristojnih sodiščih na podlagi tožb, kjer je občina Brežice tožena
stranka. Cilj je ureditev spornih razmerij med strankami.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili uspešno realizirani v postopkih, ki so pravnomočno končani.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.739 .034 €
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
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nadzoru, Zakona o financiranju občin.

0603 Dejavnost občinske uprave

1.739.034 €
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili uspešno realizirani.

06039001 Administracija občinske uprave

1.739.034 €
Opis podprograma
Vsebina podprogramov 06039001 Administracija občinske uprave je naslednja: plače zaposlenih v občinski
upravi, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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. Kazalci: zadovoljstvo
zaposlenih, stroški na postavki.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili uspešno realizirani.

00034 Plače in dodatki

1.269.579 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so bila planirana sredstva za izplačilo plač javnim uslužbencem, zaposlenim v občinski
upravi skupaj s pripadajočimi dodatki v skladu z zakonodajo s področja plačnega sistema v javnem sektorju
in v skladu z veljavnimi pogodbami o zaposlitvi. Zajeti so tudi stroški za opravljeno nadurno delo javnih
uslužbencev ter stroški za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih
nalog. Na dan 31.12.2019 je bilo v občinski upravi Občine Brežice dovoljeno število zaposlenih po
kadrovskem načrtu 63 zaposlenih. Zasedenost na dan 31.12.2019 je bila 60 zaposlenih, od tega 56
zaposlenih za nedoločen čas, 1 za določen čas (projektno delo), 1 pripravnik ter 2 funkcionarja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili pretežno doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00035 Drugi osebni prejemki

140.724 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, jubilejne nagrade,
solidarnostne pomoči, premije in druge izdatke, ki so načrtovani v skladu z izhodišči za pripravo občinskega
proračuna za leto 2019.
V letu 2019 je bil izplačan regres za letni dopust 56 zaposlenim, 8 zaposlenim je bil izplačan sorazmerni
regres za letni dopust. V letu 2019 je bila izplačana ena jubilejna nagrada (za 10 let delovne dobe v javnem
sektorju). Pri tej postavki so bili zajeti tudi stroški za prevoz na delo in prehrano zaposlenim v skladu z
zakonom in podzakonskimi predpisi.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili pretežno doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00036 Prispevki delodajalca

226.733 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost smo upoštevali obstoječe
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prispevne stopnje.
Izplačani so bili prispevki delodajalca v skladu z zakonom.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili pretežno doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00037 Izdatki za blago in storitev

100.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so bili planirani vsi materialni stroški za celotno dejavnost občinske uprave. Zajeti so bili
pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura,
stroški oglaševalskih storitev, drugi splošni material in storitve, električna energija, stroški ogrevanja, voda
in komunalne storitve, telefon, teleks, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, goriva in maziva
za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije
za motorna vozila, 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, drugi operativni odhodki. Prav tako so v okviru postavke bili zajeti izdatki za
material in energijo ter storitve, ki se nanašajo na delo občinskega sveta in nadzornega odbora.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili uspešno realizirani.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00516 Promocija zdravja na delovnem mestu

1.908 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema izvajanje aktivnosti v skladu z načrtom promocije zdravja na delovnem mestu za leto
2019.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili pretežno doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
91.779 €
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
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr.)
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12,
46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18)
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, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18)
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, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odl. US, 27/17)
Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97, 59/01, 110/02 - ZGO-1)

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
91.779 €
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Realizacija postavk je odraz realnih potreb po odkupih. Občina je prvenstveno odkupovala zemljišča za
lastne investicije ter ni namenjala denarja za druge potrebe.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
























15.647 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 - odl. US, 106/10 - ZDoh-2H, 47/12 ZUKD-1A, 79/12 - odl. US, 61/17 - ZAID, 7/18, 33/19)
Pravilnik o sodnih cenilcih in izvedencih in sodnih tolmačih (Ur. list RS št. 48/18).
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17
- ZKme-1D, 79/17)
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS/I, št. 27/91, Uradni list RS, št. 56/92 - odl. US, 13/93 - odl. US,
31/93, 24/95 - odl. US, 29/95 - ZPDF, 74/95 - ZZDZVP, 1/97 - odl. US, 20/97 - odl. US, 23/97 - odl. US,
41/97 - skl. US, 49/97 - ZZZIND, 87/97 - ZZZIND-A, 13/98 - odl. US, 65/98, 67/98 - skl. US, 76/98 - odl.
US, 83/98 - skl. US, 60/99 - odl. US, 66/00 - ORZDen27, 66/00, 11/01 - odl. US, 54/02 - odl. US, 54/04 ZDoh-1, 18/05 - odl. US)
Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 37/08 - ZST-1, 28/09, 25/11, 14/15 - ZUUJFO,
23/17 - ZDOdv, 69/17, 11/18 - ZIZ-L, 16/19 - ZNP-1)
Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13)
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 - uradno
prečiščeno besedilo, 56/10 - ORZSKZ16, 14/15 - ZUUJFO, 9/16 - ZGGLRS)
Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS,
št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 79/98 - odl. US, 56/99, 72/00, 51/04 - odl. US, 87/11, 14/15 - ZUUJFO, 74/15
- ZAgrS)
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, 99/13, 63/16)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr.)
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18)
Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo, 33/07 - ZSReg-B, 45/08, 91/13)
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18)
Zakon 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, 76/15, 11/18 - ZSPDSLS-1)
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97, 59/01, 110/02 - ZGO-1)
Zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06, 25/16 - odl. US)
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 - ZUKD-1, 105/11,
9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 102/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 108/13, 29/14 odl. US, 50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 - ZUJF-E, 104/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19)
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11,
38/12, 40/12 - ZUJF, 83/12, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19)
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 - ZArbit, 45/08,
111/08 - odl. US, 121/08 - skl. US, 57/09 - odl. US, 12/10 - odl. US, 50/10 - odl. US, 107/10 - odl. US,
75/12 - odl. US, 76/12 - popr., 40/13 - odl. US, 92/13 - odl. US, 6/14, 10/14 - odl. US, 48/14, 48/15 - odl.
US, 6/17 - odl. US, 10/17, 32/18, 16/19 - ZNP-1)
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Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list RS, št. 16/19)
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Iz te postavke se naročajo predvsem cenitve in rešujejo zatečena stanja, vezana na individualne vloge, pri
čemer so tudi tu stroški v veliko primerih preloženi na stranke. Večji geodetski postopki so predvideni že v
okviru investicij.

00290 Cenitve,meritve,odškodnine

15.647 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Naloge, ki izhajajo iz postavke izvedene v skladu s sprejetim letnim planom, realizacija v višini 52,16 %.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Geodetski postopki so večinoma predvideni že v okviru investicij. Iz te postavke se naročajo predvsem
cenitve tako za odkupe v okviru investicij kot reševanje zatečenih stanj, vezanih na individualne vloge, pri
čemer so tudi tu stroški v veliko primerih preloženi tudi na stranke. Realizacija v višini 52,16 %.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

16069002 Nakup zemljišč




















76.131 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17
- ZKme-1D, 79/17)
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS/I, št. 27/91, Uradni list RS, št. 56/92 - odl. US, 13/93 - odl. US,
31/93, 24/95 - odl. US, 29/95 - ZPDF, 74/95 - ZZDZVP, 1/97 - odl. US, 20/97 - odl. US, 23/97 - odl. US,
41/97 - skl. US, 49/97 - ZZZIND, 87/97 - ZZZIND-A, 13/98 - odl. US, 65/98, 67/98 - skl. US, 76/98 - odl.
US, 83/98 - skl. US, 60/99 - odl. US, 66/00 - ORZDen27, 66/00, 11/01 - odl. US, 54/02 - odl. US, 54/04 ZDoh-1, 18/05 - odl. US)
Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 37/08 - ZST-1, 28/09, 25/11, 14/15 - ZUUJFO,
23/17 - ZDOdv, 69/17, 11/18 - ZIZ-L, 16/19 - ZNP-1)
Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13)
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 - uradno
prečiščeno besedilo, 56/10 - ORZSKZ16, 14/15 - ZUUJFO, 9/16 - ZGGLRS)
Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS,
št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 79/98 - odl. US, 56/99, 72/00, 51/04 - odl. US, 87/11, 14/15 - ZUUJFO, 74/15
- ZAgrS)
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, 99/13, 63/16)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr.)
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18)
Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo, 33/07 - ZSReg-B, 45/08, 91/13)
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18)
Zakon 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, 76/15, 11/18 - ZSPDSLS-1)
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97, 59/01, 110/02 - ZGO-1)
Zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06, 25/16 - odl. US)
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 - ZUKD-1, 105/11,
9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 102/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 108/13, 29/14 odl. US, 50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 - ZUJF-E, 104/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19)
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Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11,
38/12, 40/12 - ZUJF, 83/12, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19)
 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 - ZArbit, 45/08,
111/08 - odl. US, 121/08 - skl. US, 57/09 - odl. US, 12/10 - odl. US, 50/10 - odl. US, 107/10 - odl. US,
75/12 - odl. US, 76/12 - popr., 40/13 - odl. US, 92/13 - odl. US, 6/14, 10/14 - odl. US, 48/14, 48/15 - odl.
US, 6/17 - odl. US, 10/17, 32/18, 16/19 - ZNP-1)
 Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list RS, št. 16/19)
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Realizacija postavke je posledica odzivanja lastnikov na ponudbe.

00292 Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in odškodnine

76.131 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so porabljena skladno z nalogami, kot izhajajo iz postavke, to je za nakup in urejanje zemljišč
namenjenih izgradnji javne gospodarske infrastrukture, formiranju gradbenih parcel po veljavnih prostorskih
aktih in urejanju zemljiškoknjižnih stanj z dejanskimi na podlagi pravnih poslov menjave, skupaj s
pripadajočimi davčnimi in notarskimi obveznostmi. Realizacija je zneskovno primerljiva z realizacijami iz
preteklih let.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Realizacija je 73,13 % in je vezana na investicije v javno infrastrukturo Občine Brežice, posredno tudi na
odzivanje lastnikov na ponudbo.
Navezava na projekte NRP
Postavka je vključena v NRP OB009-10-0101 Nakup zemlj.- kom.oprem.stavb.zemljišč

4300 ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO,
KMETIJSTVO IN RAZVOJ
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

9.418.201 €

SLUŽBE

IN

13.147 €

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 2018 in 2019 (ZIPRS1819).

0403 Druge skupne administrativne službe

13.147 €

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.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

13.147 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
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.
Sofinanciranje izvedbe Mednarodnega otroškega pevskega festivala in prireditve ob Dnevu kulture
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni letni in dolgoročni cilji so bili v celoti doseženi.

00041 Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih,dogodkih in praznikih13.147 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz proračunske postavke se pokrivajo stroški vezani na sprejeme šolajočih otrok in mladine, ki v tekočem
letu dosežejo izjemne rezultate v izobraževalnem procesu, na šolskih športnih tekmovanjih in tekmovanjih
iz znanj. Iz postavke se pokrivajo tudi stroški vezani na sprejeme športnikov, kulturnikov ter drugih, ki na
tekmovanjih višjega ranga dosežejo pomembne rezultate. Iz planiranih sredstev se nabavijo knjižne in
druge nagrade, ter stroški programa ob izvedbi sprejemov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je delno realizirana, saj se ob pripravi proračuna ne da predvideti vseh izjemnih dosežkov
občanov, ki bodo imeli za posledico sprejem in priložnostno darilo. Sredstva so bila namenjena pokrivanju
stroška sprejema najuspešnejših osnovnošolcev, nabavi knjižnih daril za osnovnošolce in zlate maturante
ter protokolarnih in priložnostnih daril za športnike iz brežiške občine ob izjemnih uspehi na tekmovanjih ter
ob uvrstitvah občanov na drugih tekmovanjih. Postavka je namenjena tudi za izvedbo občinske prireditve
ob kulturnem prazniku, katere izvajalec je Zveza kulturnih društev Brežice in sofinanciranja Mednarodnega
otroškega pevskega festivala.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

82.374 €
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 (APZ), in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih
oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- nacionalni program ukrepov aktivne politike zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

82.374 €
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,
komunalnih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove
podjetij in preprečevanje prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je večja zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela. Zaradi pridobljenih novih
znanj bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Cilj programa je tudi zmanjševanje števila brezposelnih oseb v lokalnem okolju ter v povezavi s tem,
zagotovitev pomoči pri izvedbi posameznih nalog v neprofitnih organizacijah, kot so zavodi in društva.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Vse osebe vključene v javno delo so preko programa pridobila nova znanja in predvsem pomembne
delovne izkušnje. Tako pridobljene izkušnje in nova znanja bodo omogočala lažjo zaposljivost teh
brezposelnih oseb.

10039001 Povečanje zaposljivosti

82.374 €
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 ter tudi zagotovitev
pomoči pri izvedbi posameznih nalog v neprofitnih organizacijah, kot so zavodi in društva.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1
in 47/15 – ZZSDT)
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13 in 84/15)
- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja (APZ)
- 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)
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice (z dne
23.11.2018)
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 ter zagotovitev pomoči pri izvedbi
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 osebam pri najmanj 14-ih različnih izvajalcih (zavodi, društva).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 je bilo zagotovljeno sofinanciranje programov JD za 20 udeležencev (9 udeležencem je bil
izkazan javni interes). Programe javnih del je izvajalo 16 različnih izvajalcev (javni zavodi, društva, posebne
organizacije).
Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi.

00043 Javna dela

82.374 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na področju javnih del so se v letu 2019 iz proračuna Občine Brežice financirali programi v deležu 5%,
35% in za udeležence programa, ki so opredeljeni v 5. odstavku 5. člena Pravilnika o izboru in
sofinanciranju programov javnih del pa 24,5%, s strani Zavoda RS za zaposlovanje pa tako v deležu 95%,
35% in 75,5%.
Javna dela so v letu 2019 izvajali naslednji izvajalci: Center za socialno delo Posavje, enota Brežice, Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Splošna bolnišnica Brežice, Osnovna šola dr. Mihajla
Rostoharja Krško, Osnovna šola Cerklje ob Krki, Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, Vrtec Mavrica
Brežice, Ozara, Posavski muzej Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Zavod za šport
Brežice, Atletski klub Brežice, Nogometni klub 1919 Brežice, Papilot, Sonček Posavje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 je bilo zagotovljeno sofinanciranje 20 udeležencev (dodatno 9 osebam je bil izkazan javni
interes), ki so med opravljanjem javnih del pridobili nova znanja in delovne izkušnje, izvajalci javnih del pa
so preko izvajanja teh programov dobili nujno pomoč pri izvedbi določenih del, za izvajanje katerih ne
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prejemajo namenskih sredstev iz javnih virov.
Postavka je bila realizirana skoraj v celoti, min. poračunov iz decembrske obveznosti do izvajalcev je bilo
poravnanih v januarju 2020.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 175.674 €
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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

137.597 €

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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Program je bil v večjem delu dosežen. Kmetijstvo v občini ni stagniralo kot v drugih panogah. Investicije na
kmetijah se niso zmanjševale in sicer predvsem zaradi občinskih in državnih finančnih spodbud. Čez dalje
več kmetij se usmerja v ekološko pridelavo, kar je zelo spodbudno. To bo prispevalo k bolj zdravi pridelavi
hrane in pa k varovanju okolja.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

16.022 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Program je bil v večjem delu dosežen. Na razpisu so bila podeljena sredstva iz naslova koncesijske dajatve
od lova lovskim družinam. Iz naslova promocije pa so bile sofinancirane razne prireditve na področju
spodbujanja kmetijstva - predstavitve kmetijskih izdelkov in podobno. Do posodobitve namakalnega
sistema Arnovo selo ni prišlo iz razloga, ker MKGP ni preneslo namakalnega sistema na Občino, kar bi bil
pogoj, da bi se lahko začela izdelovat dokumentacije za prijavo na razpis.
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00141 Kmetijska in gozdna zemljišča

286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva iz te postavke so bila namenjena za plačevanje pristojbine za vzdrževanje melioracijskih jarkov
in sicer za zemljišča, ki so v lasti Občine Brežice ter na osnovi odločbe Zavoda za gozdove RS za
sanacijsko sečnjo lesa po poškodbah lubadarja na parceli št. 280/2 k.o. Bizeljsko.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi oz. so bile realizirane zadeve, ki so zakonsko določene. Preostanek sredstev je
dejansko bil namenjen nepredvidenim situacijam, ki se zgodijo skozi leto (kot je npr. posek po poškodbah
lubadarja, posek določenih dreves, ki ogrožajo objekte ali ceste in sicer za parcele, ki so v lasti Občine
Brežice.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00142 Dežurne zidanice

0€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za izdelavo in postavitev označevalnih tabel za vinogradniške lege. Ker se
niso pravočasno pridobila vsa dovoljenja, postavka ni bila realizirana
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji niso bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00144 Promocija kmetijstva in pridelovalcev

11.737 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje promocijskih aktivnosti društev s področja kmetijstva v smislu
promocije panoge in osveščanje mlajših generacij. Sredstva so se dodeljevala preko javnega razpisa.
Poraba sredstev je bila v skladu s sprejetim planom. S te postavke se je sofinancirala razstava malih živali,
projekt "Ajdov kolač", izvedba likovne kolonije "cvičkorel ex tempore". Del sredstev je bil namenjen za
izdelavo celostne podobe za županovo vino in izdelave enotne embalaže. Prav tako so iz te postavke bila
namenjena sredstva v skladu s Pravilnikom o izboru županovega vina za izplačilo nagrad društvom, ki so
imela zmagovalca v posamezni kategoriji.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi, realizacija ni bistveno odstopala od plana.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00477 Melioracije(osuševanje,namakanje in agromelioracije)

0€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka ni bila realizirana, ker je prišlo do prenosa namakalnega sistema Arnovo selo na Občino Brežice
šele v drugi polovici leta. To pa je bila osnova, da se lahko Občina prijavi na JR za sofinanciranje obnove
namakalnega sistema. Priprava dokumentacije za prijavo na javni razpis se predvideva v naslednjem letu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka ni bila realizirana zaradi objektivnih razlogov navedenih v prejšnji obrazložitvi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00497 Vzdrževanje objektov lovskih družin

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila namenjena za vzdrževanje lovskih objektov LD iz Občine Brežice. Sredstva so se
dodeljevala na osnovi JR.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je bila v večini realizirana. Ena LD ni realizirala odobrenih sredstev, ker niso mogli izvesti
investicije v predvidenem roku.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.
Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov v občini Brežice za leto 2019 (objava na
spletni strani Občine Brežice dne 16.7.2019)
Uradni naziv

Subvencija
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1 LD Artiče

1.000,00

2 LD Čatež ob Savi

1.000,00

3 LD Dobova

1.000,00

4 LD Kapele

1.000,00
4.000,00

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

121.574 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil v globalu dosežen, pretežno z uspešno izvedbo razpisa za sofinanciranje razvojnih programov
kmetij. Še vedno je velik porast kmetij, ki se odločajo za ekološko pridelavo. Porast je največji ravno v
Občini Brežice v celotnem območju Posavja, Dolenjske in Bele Krajine. To ima velik pomen tudi pri
varovanju okolja. Zaradi občinskih subvencij, se kmetije odločajo za naložbe v posodobitev kmetijske
mehanizacije in gospodarskih subvencij.

00145 Ekološko kmetijstvo

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so bila preko javnega razpisa namenjena za izobraževanje in promocijo ekološke
pridelave. Različnih predavanj o ekološki pridelavi se je udeležilo preko 200 udeležencev, kar je velik
uspeh, po drugi strani pa je to znak, da je za ekološko pridelavo veliko zanimanje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen, saj so bila porabljena skoraj vsa sredstva. Društvo za ekološko kmetovanje Dolenjske,
Posavja, in Bele Krajine vsako leto pritegne nove kmetije, ki se vključujejo v ekološko pridelavo. V občini
Brežice je največji porast ekoloških kmetij v primerjavi z ostalimi občinami v Posavju, Beli krajini in
Dolenjskem. Vsa izobraževanja, ki jih pripravlja društvo so bila zelo dobro obiskana. Vsako leto društvo
izvede Eko praznik na katerem se predstavijo eko kmetije s svojimi izdelki.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00146 Delovanje društev-tehnična podpora

14.992 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke so se preko javnega razpisa financirala najrazličnejša izobraževanja kmetov, lokalno
ocenjevanje kmetijskih pridelkov in izvedle izmenjave dobrih praks. Vseh 6 vinogradniških društev je izvedlo
lokalno ocenjevanje vin, Društvo salamarjev Štritof je izvedlo ocenjevanje salam. Sadjarsko društvo Artiče
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je uspešno izvedlo tradicionalne sadjarske dneve, Društvo kmetic Brežice je izvedlo izmenjavo dobrih praks
in so si tako članice pridobile nove izkušnje in znanje iz prakse.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili v celoti doseženi, saj so bili financirani vsi programi v skladu z razpisnimi pogoji. Društvena
aktivnost na področju kmetijstva je zelo dejavna. To dokazujejo številna društva, ki so organizirana po
posameznih panogah znotraj kmetijstva.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP
Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Brežice za leto 2019 (Uradni list RS št. 26/19 z dne 26.4.2019)
Zap. Št.

Naziv
1 Vinogradniško društvo Pišece
2 Vinogradniško društvo Sromlje
3 Gadova peč-vinogradniško-turistično društvo vinogradnic in vinogradnikov
4 Društvo vinogradnikov Bizeljsko

Višina sredstev v €
1.807,27
1.808,00
1.808,00
1.687,10

5 Društvo salamarjev Štritof Artiče
6 Društvo kmetic Brežice

1.000,00

7 Sadjarsko društvo Artiče
9 Združenje za medsosedsko pomoč strojni krožek Posavje

1.284,10

10 VTKD Cerklje ob Krki
11 Društvo vinogradnikov Dolina-Jesenice
12 Društvo rejcev krškopoljskih prašičev

1.174,00
808,00
1.000,00
1.808,00
808,00

00148 Razvojni programi kmetij

95.044 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za ta namen so se dodeljevala po pravilniku, ki je bil sprejet v letu 2015 in je usklajen z evropsko
direktivo o dodeljevanju državnih pomočeh ter izvedenim javnim razpisom. Na razpis je prispelo 55 vlog.
Sofinanciranje je bilo v višini 13,23 % od upravičenih stroškov, ki so znašali 755.637,76 € in sicer za nakup
priklopne kmetijske mehanizacije, traktorjev na štiri kolesni pogon, gradnjo kmetijskih gospodarskih
objektov. Postavka ni bila realizirana v celoti, ker 4 upravičenci v predpisanem roku niso dostavili zahtevane
dokumentacije in tako niso zahtevali odobrenih sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil v večjem delu realiziran, saj je bila realizacija dobrih 99%. Le tri stranke niso uspele počrpati že
odobrena sredstva in to iz različnih opravičenih razlogov (bolezen, elementarne nesreče in posledično
izpad prihodka).
Navezava na projekte NRP
Postavka je zajeta v NRP pod št. OB009-10-0084 Razvojni programi kmetij

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Brežice v letu 2019 (Uradni list RS št. 26/19 z dne 26.4.2019)
Subvencija
Zap. Št. Priimek in ime
1

Balon Aleš

1.011,39

2

Baškovič Ivan

1.166,12

3

Baznik Vinko

1.009,08

4

Bogovič Martin

5

BogovičJože

6

Boyd Sonja

7

Černelič Zvonko

2.646,76

8

Deržič Franc

2.646,76

9

Dornik Anton

2.646,76

10

Frigelj Darko

2.646,76

629,03
2.646,76
763,76
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11

Geršak Jože

12

Grubič Miran

13

Hubman Urek Mirjana

2.646,76

14

Ivanšek Franc

1.929,49

15

Jelčič Marjan

1.503,20

16

Kodrič Janez

2.514,42

17

Kostevc Sabina

2.646,76

18

Kovačič Branko

2.646,76

19

Kramar Vincencij

1.379,23

20

Lapuh Jožef

925,19

21

Lopatič Albert

542,59

22

Močnik Miha

1.425,49

23

Ograjšek Cirila

1.045,47

24

Pavlovič Darko

2.646,76

25

Pavlovič Mojca

543,12

26

Petan Slavko

2.154,51

27

Petančič Mihael

2.646,76

28

Pflege Franc

2.646,76

29

Poldan Ivan

2.646,76

30

Radanovič Branko

2.368,85

31

Rudnam Miran

32

Ruedl Anica

2.646,76

33

Savnik Boris

2.646,76

34

Stanič Robert

2.646,76

35

Strgar Kostadinovski Branka

36

Sumrak Marjan

1.826,26

37

Šekoranja Jože

1.346,16

38

Švajger Branislav

1.520,56

39

Tomše Franc

1.570,69

40

Urek Matjaž

2.169,48

41

Valenčak Jože

1.510,62

42

Vidmar Branko

2.443,62

43

Vogrinc Jože

2.646,76

44

Zevnik Anton

1.310,15

45

Zevnik Simon

2.470,96

46

Zobarič Darko

2.599,12

47

Zofič Zvonko

48

Žmavc Branislav

1.663,06

49

Žmavc Ivan

2.381,00

50

Žnideršič Bernarda

2.646,76

51

Žrlič Dominik

2.646,76

Skupaj:

00149 Regionalni razvoj podeželja-"Pametne vasi za jutri"

955,45
724,60

775,58

533,94

690,38

95.044,25
8.538 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt Pametne vasi za jutri je usmerjen v ohranjanje vitalnega podeželja in povezovanja podeželja z
urbanimi središči. Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
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podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje. V okviru projekta se izvajajo različne aktivnosti. Ena
izmed ključnih je bila analiza demografskih projekcij staranja slovenskega podeželja s projekcijo potrebnih
kapacitet zdravstvene in socialne infrastrukture za oskrbo starostnikov, ki jo je izdelal Zavod INRISK. V
okviru analize je bilo potrebno proučiti demografska gibanja v občinah Posavja in proučiti mnenja občanov.
Znesek v višini 5.600,00 € je bil namenjen za letno članarino v LAS-u Posavje, ki ga določi vsako leto UO
LAS-a.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil v celoti dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

38.077 €

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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili delno doseženi, vendar ni možno doseči končnega cilja, ker ni vse odvisno od Občine ampak
tudi od drugih inštitucij, predvsem pa od ljudi oz. odnosa do živali. Ta proces izboljševanja odnosa do živali
bo še trajal, vendar upamo, da ga bo uspelo dvigniti na zavidljivo raven in s tem tudi zmanjšati stroške za
zapuščene živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

38.077 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za
živali, društev za zaščito živali.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Število zapuščenih živali se povečuje ne pa zmanjšuje, predvsem zapuščene mačke, ki že po zakonu
nimajo obveznosti čipiranja. Posledično to pomeni, da ni mogoče ugotoviti ali so živali lastniške in se
povečujejo stroški. Občina se je odločila tudi za ukrepe sterilizacije mačk in pričakuje v nekaj letih upad
zapuščenih živali z zajezitvijo njihove reprodukcije. Občina tako dodatno poleg sredstev za zapuščene živali
nameni 5.000 €, kar zadostuje za sterilizacijo 200 mačk/leto.

00150 Pomoč za zapuščene živali

33.077 €

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
3 mesta v zavetišču. Všteti je potrebno tudi stroške bivanja živali v zavetišču. Poleg psov je potrebno
poskrbeti tudi za prostoživeče mačke. To velja v primerih v kolikor so pri njih ugotovljene nalezljive bolezni
ali pa gre za poškodovane živali ter v primerih prerazmnožitve v določenem okolju. Veliko pa je tudi v
zavetišče pripeljanih poškodovanih živali, po večini pot posledica prometa Občina preko javnega razpisa
izbere izvajalca. V letu 2019 je bil izveden javni razpis za štiri letno obdobje. Kot najugodnejši ponudnik je
bila izbrana Veterinarska bolnica Brežice d.o.o. Število živali, ki pridejo v zavetišče se še ne zmanjšuje, kar
pomeni, da je odnos do živali še zmeraj na isti ravni. Kljub temu, da je obvezno čipiranje psov, se število le
teh v zavetišču ne zmanjšuje in ostaja na enakem obdobju kot pretekla leta. V letu 2019 je bilo v zavetišče
sprejetih 252 mačk, od tega je bilo izvedenih 171 sterilizacij oz kastracij, 61 je bilo oddanih novim lastnikom,
127 je bilo izpuščenih v naravno okolje, 26 jih je bilo evtanaziranih, 30 pa jih je poginilo. Psov je bilo v
zavetišče sprejetih 66, od tega jih je bilo steriliziranih oz. kastriranih 19, 40 jih je bilo oddano novim
lastnikom, 24 jih je bilo vrnjenih lastnikom, nobeden ni bil evtanaziran in 2 sta poginila. Skupaj je bilo v
zavetišče sprejetih 318 živali.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Letni cilji so bili delno doseženi. Število zapuščenih živali se ne zmanjšuje. V prihodnjih letih se računa, da
se bo začel pojavljati trend upadanja števila zapuščenih živali. Glede na spremembo zakonodaje upamo,
da bomo lahko preko medobčinskega prekrškovnega organa izvajali nadzor nad ne čipiranimi psi. Pri
mačkah je situacija bistveno težja, poskušali pa bomo glede na stanje financ izvesti akcijo sterilizacije oz.
kastracije na najbolj problematičnimi območji in s tem zmanjšati populacijo mačk. Za pričakovati je, da se
bo število zapuščenih mačk začelo zmanjševati šele po nekaj letih redne izvedbe sterilizacij.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00151 Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi izjemno velikega števila zapuščenih mačk, smo se odločili, da izvedemo akcijo sterilizacije z
namenom zmanjšanje razploda teh živali. Ta ukrep bo potrebno izvajati nekaj let, da bomo dosegli željeni
učinek. Takšen ukrep je edini učinkovit in ga podpira tudi stroka. Problematika mačk je splošni problem v
celi Sloveniji in se vse več občin odloča za takšen ukrep, saj bomo v nasprotnem imeli vsako leto več
stroškov z zapuščenimi živalmi.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj še ni dosežen, saj bo potrebno sterilizacijo izvajati vsaj še nekaj let, da bomo dosegli upad prostoživečih
mačk. Na letni ravni pa je bil dosežen cilj in sicer sterilizacija 200 mačk.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v 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

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 s sredstvi, ki jih ima na razpolago, pomaga pri vzdrževanju letališke infrastrukture za civilne
namene.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.

13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb7.600 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma je naslednja:
13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb: sofinanciranje projektov in aktivnosti na
letališčih.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center
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Cerklje ob Krki
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina Brežice s sredstvi, ki jih ima na razpolago, pomaga pri vzdrževanju letališke infrastrukture za civilne
namene.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci so:
- upravljanje in vzdrževanje infrastrukture
- organiziranje in izvajanje programov letalske dejavnosti
- dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letalske dejavnosti
- sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Glede na razpoložljiva sredstva so bili zastavljeni cilji doseženi.

00044 Letalski center Cerklje

7.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za tekoče delovanje javnega zavoda, izplačila na podlagi podjemnih pogodb,
materialne stroške, vzdrževanje infrastrukture JGZ in urejanje funkcionalnih površin. Izvajala se je športna
letalska dejavnost (padalstvo, letalstvo) ter izobraževanje.
Realizacija je bila 100 %.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

14 GOSPODARSTVO

716.877 €
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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

335.642 €
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Ocenjujemo, da so bili zastavljen cilji doseženi. Uspešno je bil izveden javni razpis, še zlasti je spodbudno,
da se skupna masa upravičenih stroškov ni bistveno zmanjševala od prejšnjih let, kar pomeni, da so
podjetniki investirali kljub gospodarski krizi. Spodbudno je tudi število na novo odprtih delovnih mest. V
primerjavi z prejšnjem letu se je število delovnih mest bistveno povečalo. Uspešno je bil izveden obrtno podjetniški in kmetijski sejem. Prodana so bila tudi vsa razpoložljiva stavbna zemljišča v lasti Občini
Brežice.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

335.642 €
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
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v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih. Podprogram je bil namenjen tudi izvajanju
projektov, ki so bili uspešni na razpisih evropske komisije
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Spodbujanje podjetništva z dodeljevanjem sredstev preko javnega razpisa je bilo uspešno realizirano.
Občina iz naslova spodbujanja razvoja malega gospodarstva sofinancira tudi delovanje RRA Posavje ter
javni zavod ZPTM Brežice, ki je prevzel naloge s področja gospodarstva, turizma in mladine v občin Brežice
in je uspešno izvedla podjetniško-obrtni in kmetijski sejem, ki si skozi leta uveljavlja pot. Iz naslova
garancijske sheme ni bilo podeljenih garancij zaradi nastale gospodarske situacije, tudi zaradi relativno
neugodnih pogojev pri pridobivanju kreditivo na bankah.

00215 RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan.dejavnosti

49.268 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Posavje in sklenjene pogodbe, so
ustanoviteljice (Posavske občine) zavezane zagotavljati sredstva za delovanje za zagotavljanje izvajanja
nalog javnega pomena. Osnova za delitev stroškov je število prebivalcev v posamezni občini.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili realiziran v skladu s podpisano pogodbo.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00216 Podjetniški projekti

0€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka ni bila realizirana, ker se niso našli ustrezni prostori. Pogovori za najem prostorov za coworking
prostore so stekli konec leta in se predvideva realizacija v naslednjem letu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka ni bila realizirana, ker se niso našli ustrezni prostori.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00217 Sred.za vzpodb.podjetništva

139.131 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilji in namen so bili doseženi, saj so bila porabljena vsa sredstva. Tako so bile preko razpisa sofinancirane
investicije 41 podjetij, 17 podjetij je prejelo sredstva za nova delovna mesta, 2 podjetja sta prejeli
subvencijo za udeležbo na sejmih. Vrednost upravičenih stroškov pri investicijah so znašali 1.481.720,33
€, z omejitvijo investicije na 40.000 € so bili upravičeni stroški 898.205,94 €. Sofinanciranje s strani Občine
je bilo v 10,70 % od upravičenih stroškov. Sofinanciranje novih delovnih mest je bilo v višini 200,00 € na
mesec zaposlitve v razpisnem obdobju. Tako je bilo sofinanciranih 30 novih delovnih mest. Sodelovanje na
sejmih z inovativnimi produkti in storitvami je bilo subvencionirano v višini 40% upravičenih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Spodbudno je, da višina investicij v primerjavi s prejšnjim letom raste. To pomeni, da se gospodarstvo
postopoma vrača na stare tire. V letu 2017 je bila uvedena novost, da se za namen A-sofinanciranje
investicij posamezni prijavitelj lahko prijavi dve leti zaporedoma, tretje leto pa ne in potem zopet lahko
kandidira na razpis v četrtem letu. S to omejitvijo se je doseglo, da so se na razpis prijavila podjetja, ki se
doslej niso prijavljala, delež sofinanciranja se je bistveno dvignil. Dosežen je bil tudi cilj, da lahko podjetnik
v dveh letih izvede investicijo oz. zanjo lahko pridobi subvencijo, potem pa je dana priložnost drugim
podjetjem. Na ta način se sredstva bolj enakomerno dodeljujejo med podjetnike.
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Navezava na projekte NRP
Postavka je vključena v NRP OB009-10-0089 Sredstva za vzpodbujanje podjetništva.
Namen A
Gostinske storitve Monika Žokalj s.p.
MKK Kus d.o.o.

Znesek sub.
3.635,86
787,31

Marsi, brizganje plastičnih izdelkov, Mario Šinko s.p.

1.893,23

Izdelava kovinskih izdelkov, Marjan Bovha s.p.

1.101,08

Avtomehanika Boštjan Zorko s.p.

540,37

Storitve z gradbeno mehanizacijo, Kocjan Stane s.p.

4.280,00

Mobil ABC d.o.o.

2.696,31

TOPI avtomati za napitke d.o.o.

1.323,12

Babič David s.p.

982,60

Montim storitve-vzdrževanje d.o.o.

1.573,49

Gradlin, gradbeništvo in proizvodnja d.o.o.

4.280,00

FOMES gradbeništvo d.o.o.

1.248,56

Les Franc s.p.

1.685,25

BLAS-TIP d.o.o.

1.648,56

Univerzal d.o.o.

2.182,80

Gradbeništvo, Jože Glogovič s.p.

4.280,00

APITO, Humek Jože s.p.

642,00

Vukovič Miroslav s.p.

1.710,25

Furlan Melita s.p.

1.889,63

Blaževič Damir s.p.

2.649,06

Tomše Mihael s.p.

3.482,75

Novosel Darko s.p.

4.280,00

Deržič Rudolf s.p.

4.280,00

Obdelava kovin Kodrič Ivan s.p.

4.280,00

Gostinstvo Džabir-Bekiri Muhamed s.p.

3.127,82

Mizarstvo Medved, Medved Erih d.p.

4.280,00

Zorko Robert s.p.

3.360,96

Zofič Andrej s.p.

2.835,50

Stara gostilna Krulc s.p.

547,56

GOFAR tisk d.o.o.

959,42

Mediteran produkt, proizvodnja, trgovina, turizem d.o.o.

1.819,00

Antares, Rožman Evald s.p.

1.328,53

Alqma d.o.o.

1.391,00

TMS Brežice d.o.o.

834,19

Družba VTS, proizvodnja strojev in opreme d.o.o.

4.280,00

Posavc d.o.o.

1.465,01
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Obzorje SGP d.o..

3.372,54

Kovinocrom d.o.o.

4.280,00

Cerjak Brod Polona s.p., Kmetijska trgovina "Cerjak"
Pako d.o.o.
SKUPAJ:

776,26
4.098,01
96.108,03

Namen B
Marsi, brizganje plastičnih izdelkov, Mario Šinko s.p.
Rok Urek s.p.
MKK Kus d.o.o.
Geodet Kralj, geodetske storitve in nepremičnine, Janez Kralj s.p.

3.600,00
11.000,00
1.800,00
600,00

Gostilna in pizzerija Italia, Smrekar Franc s.p.

2.000,00

NITRADE, proizvodnja, trgovina, inženiring d.o.o.

2.400,00

Storitve z gradbeno mehanizacijo, Kocjan Stane s.p.

2.800,00

Lapuh Jože s.p.

2.000,00

Mediteran produkt, proizvodnja, trgovina, turizem d.o.o.

2.000,00

Antares, Rožman Evald s.p.

1.400,00

TMS Brežice d.o.o.

1.600,00

Obzorje SGP d.o..

4.000,00

Kovinocrom d.o.o.

1.800,00

Furlan Franc s.p.

1.200,00

Babič David s.p.

1.400,00

Furlan Melita s.p.
Toplast composites, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o.
SKUPAJ:

600,00
2.200,00
42.400,00

Namen C
INO BREŽICE d.o.o.
Marsi, brizganje plastičnih izdelkov, Mario Šinko s.p.
SKUPAJ:

00218 Garancijska shema Posavja

2.300,00
522,80
2.822,80

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je vložila dodatno v garancijsko shemo 10.000,00 €.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen v celoti.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00219 Plače-podjetništvo

51.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zavod izvaja dejavnost v javnem interesu in tako izvaja storitve in aktivnosti, ki so brezplačne za
uporabnike. Tako so v tej postavki zajete plače delavcev, bruto plača zaposlenih, prispevki v breme
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zaposlenega, dohodnina, sredstva za redno delovno uspešnost zaposlenih, redna napredovanja
zaposlenih, sredstva za redno delovno uspešnost direktorja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je bila v celoti realizirana in s tem je bil dosežen zastavljeni cilj
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00223 Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta postavka zajema materialne stroške, ki so nastali s poslovanjem zavoda: 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je bila realizirana v celoti.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00224 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme -podjetništvo

400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke je bila nabavljena tehnična oprema (računalnik, računalniška oprema)in droben material za
vzdrževanje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva na postavki so bila porabljena v celoti, kar pomeni, da so cilji bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka je vključena v NRP pod št. OB009-10-0085 Investicijska oprema – podjetništvo

00227 Obrtno-kmetijski sejem

0€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka ni bila realizirana, saj se je ugotovilo, da je močno padel interes domačih podjetnikov, z leti pa se
je povečeval interes podjetnikov iz drugih krajev Slovenije, kar pa ni bil namen sejma. Zaradi navedenega
je bila sprejeta odločitev, da se namesto sejma organizirajo v začetku naslednjega leta področni forumi.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj ni bil dosežen. Sprejeta je bila odločitev, da so sejmi preživeti in je potrebno iskati nove izzive. Tako je
bilo odločeno, da se namesto sejma organizirajo v naslednjem letu področni forumi z aktualnimi temami.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00406 Razvojni projekti

30.765 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V novem programskem obdobju 2014-2020 se kohezijska sredstva usmerjajo iz investicij v t.i. mehke
vsebine. Te so 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 so prednostno obravnavani projekti s področja turizma ter projekti za
vključevanje ranljivih skupin (Romi, brezposelni…).
Sredstva so se namenjala skozi instrument javnega poziva, ki je bil odprt do 30.10.tekočega leta. Cilj poziva
je bil sofinanciranje razvojnih projektov, ki so bili v preteklem in/ali tekočem letu uspešni na pozivih
programov EU in so v tekočem letu še vedno potekali.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je namenjena sofinanciranju projektov v višini do 100% izkazanih stroškov, neposredno vezanih
na projekt, ki niso pokriti iz drugega vira.
V okviru javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2019 so bili podprti prijavitelji:
Prijavitelj

Ime projekta

Odločitev

Posavski muzej
Brežice

pridobivanje dodatnih znanj za mlade
na področju kulturnih dejavnosti

10.483,00

Realizacija
10.430,16

176

OŠ Artiče

Izgradnja brežičnih omrežij in nakup
IKT opreme - IKT oprema

neodobreno

neodobreno

OŠ Cerklje ob Krki

Izgradnja brežičnih omrežij in nakup
IKT opreme - omrežje

2.910,16

2.910,16

Atletski klub
Brežice

Nabava športne opreme za atletski
stadion Brežice

17.425,00

17.425,00

Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00535 Nadomeščanje komunalnega prispevka za malo gospodarstvo

40.278 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z namenom spodbujanja razvoja podjetništva in sicer za podjetja, ki se ne morejo prijaviti na javni razpis
za spodbujanja podjetništva občini Brežice, se je uvedel nov ukrep in to je zmanjšanje komunalnega
prispevka, ki pa ga je potrebno v proračunu nadomestiti. Ukrep velja za srednja in velika podjetja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je bila realizirana dobrih 40%. V celem letu smo dobili eno vlogo za oprostitev komunalnega
prispevka. Vlogo je podalo podjetje TPV d.o.o., ki bo gradilo poslovne objekte v IC Brezina in v Šentlenartu.
Gre dejansko za eno največjih investicij v regiji in tudi državi. Celotna investicija je vredna 70 milijonov
evrov. Ravno tako bo v teh proizvodnjah prostorih dobilo delo večje število ljudi. V naprej ni možno
predvideti koliko bo dejansko realiziranih investicij podjetji, ki izpolnjujejo pogoj, da so srednja ali velika
podjetja in da bodo zaposlovala večje št. ljudi. Za vsako takšno oprostitev pa je tudi potreben sklep
Občinskega sveta Občine Brežice.
Zaradi navedenega je bila realizacija slabša, vendar ocenjujemo, da je dosežen uspeh, saj smo v občino
pridobilo eno največjih investicij v regiji.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

381.235 €

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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji delno doseženi. Spodbudno je, da se je povečalo št. sobodajalcev. V
bodoče bo potrebo še več narediti na privabljanju gostov. Uspešno so bili izvedeni promocijski dogodki kot
je "Dobrodošli doma", ki je bil namenjen našim zdomcem. Izvedeno je bilo svetovno prvenstvo v
bodybuildingu in državno prvenstvo mažoretk. Vsi dogodki so pripomogli k večji prepoznavnosti občine
Brežice.

14039001 Promocija občine

73.145 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
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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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi. Uspešno je bil izveden že tradicionalni projekt promocije »Brežice
moje mesto«, ki je postal prepoznaven festival ne samo v regiji ampak v državi. Uspešno so bili izvedeni
tudi vsi trije promocijski dogodki (Srečanje zdomcev "Dobro došli doma", državno prvenstvo mažoretk,
svetovno prvenstvo v bodybuildingu.

00229 Promocija-turizem

67.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke so bile realizirane naslednje zadeve: katalog turistične ponudbe, trganka, ponatis plakatov
pod mostom, promocija za tour operaterje, promocijski letaki za sejme, nastopi na sejmih: Alpe Adria,
Beograd, osveževanje discover brežice, izdelava promocijskega gradiva za večje turistične
projekte:Županovo vino, bmm, bmpm, zakup različnih promocijskih površin v medijih (radio, časopis, revije)
zakup promo prostora po Sloveniji (Fini oglasi, jumboti - repnice)
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi. Realizacija je bila 100%
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00481 Promocijsko turistični dogodki

6.025 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke so bili sofinancirani dogodki, ki pomenijo promocijo občine Brežice. Tako je bilo v lanskem
letu v športni dvorani Brežice izvedeno svetovno prvenstvo v fitnesu in bodybuildingu, mednarodne zveze
IBFF. Učinek prireditve v promocijskem in gospodarskem smislu je bil, da je bilo zabeleženih 426 nočitev.
Tekmovanja se je udeležilo 166 amaterskih tekmovalcev in 14 profesionalnih tekmovalcev, ki so prišli iz 19
držav.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

308.090 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V okviru tega programa so bila porabljena sredstva za delovanje ZPTM na področju turizma, sofinanciranje
programov turističnih društev ter projektov s področja turizma. V sklopu projekta "Okusi Posavja, je bil
izveden podprojekt "Vzpostavitev lokalnih proizvodov " s katerim se je želelo doseči, da bodo stregli v
lokalnih gostinskih obratih tipične jedi za to območje. Narejena je bila piramida najbolj prepoznavnih tipičnih
jedi na območju naše občine. V gradu Brežice se je izvedlo pranje grajske kleti in začela prenova elektro
inštalacij. Tako bo grajska klet služila promocijskim dogodkom.
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00230 Plače- turizem

74.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zavod izvaja dejavnost v javnem interesu in tako izvaja storitve in aktivnosti, ki so brezplačne za
uporabnike. Tako je v tej postavki zajeta plača delavcev (v zavodu in v 2 enotah TIC-a) in sicer: bruto plača
zaposlenih, prispevki v breme zaposlenega, dohodnina, sredstva za redno delovno uspešnost zaposlenih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je bila v realizirana glede na število zaposlenih in s tem je bil dosežen zastavljeni cilj
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00234 Materialni stroški- turizem

31.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta postavka zajema materialne stroške, ki nastajajo s poslovanjem zavoda na treh lokacijskih enotah (CPB
18, TIC-a Terme Čatež in TIC Brežice): pisarniški material, strokovna literatura, poštni stroški, varovanje v
TIC-u, zavarovanje poslovnih prostorov, najemnina za TIC, 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, delo študentov v TIC-u sobote, nedelje in prazniki, ostali poslovni
stroški.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je bila v celoti realizirana in s tem je bil dosežen zastavljeni cilj
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00235 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme- turizem

12.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke so bili nabavljeni zložljivi stoli za Mestno promenado in druge dogodke. Nabavljena je bila
tudi tehnična oprema (računalnik, računalniška oprema) ter material za promocijske nastope na stojnici.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva na postavki so bila porabljena v celoti, kar pomeni, da so cilji bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka je vključena v NRP št. OB009-10-0086 Investicijska oprema - turizem.

00237 Izvajanje strategije na področju turizma

19.745 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
14.884,34 € je bilo namenjeno za izvajanje regijskega projekta »Razvoj in promocija turistične ponudbe
vodilne destinacije Čatež Posavje. 1.085,80 € je bilo namenjenih za predstavitev turistične ponudbe občine
Brežice v knjigi The Slovenia book, 402,60 € za praznovanje 70 letnice Posavskega muzeja ter 1.280,00 €
za izdelavo varnostnega načrta za ureditev elektro instalacij in požarnega javljanja ter stroški strokovnega
nadzora za ureditev elektro instalacij v grajski kleti gradu Brežice.
Skupaj je bilo tako realiziranih 19.257,26 €.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili delno realizirani. Zaradi pomanjkanja ustreznega kadra, je bila realizacija slabša od pričakovane.
Z dvema zaposlitvama konec leta, so dani pogoji, da bo v naslednjem letu realizacija v skladu s planom.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00238 Projekti turistič.infrastrukture LTO

103.374 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke so bile realizirane naslednje zadev: Brežice, moje mesto, mestna promenada, silvestrovanje,
mednarodni otroški pevski festival, Brežice, moje praznično mesto, oblikovanje turističnih paketov, turistični
avtobus, Terme Čatež - lokalna promocija na recepciji in stojnice turističnih ponudnikov, turistično vodenje
ob sredah, vodenje ob energetskih točkah, promocijski paketi za turistične organizacije, tematske prodaje
in meseci - BMM paket, itd.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je bila realizirana 98,70% tako, da so bile praktično vse zadeve realizirane.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.
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00239 Programi turistič.društev in OTZ

21.932 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje programov turističnih društev in zvez. Sredstva so se
dodeljevala preko javnega razpisa. Na razpis so se prijavila vsa TD društva in OTZ.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Realizacija na tej postavki je bila dobrih 99 %. Tako so bili cilji doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.
Zap. Št.

Naziv društva

Višina sredstev v €

1 Turistično društvo Jesenice na Dolenjskem

1.569,54

2 Turistično društvo Pišece

1.718,01

3 Turistično društvo Artiče

1.505,91

4 Turistično društvo Vel. Malence

848,40

5 Turistično,športno, kult.društvo Črešnjice

933,24

6 Turistično društvo Globoko

763,56

7 Turistično društvo Krška vas

1.166,55

8 Turistično društvo Cerklje ob Krki

1.018,08

9 Turistično društvo Kapele

1.336,23

10 Turistično društvo Bizeljsko

1.399,86

11 Turistično društvo Sromlje

1.760,43

12 Občinska turistična zveza Brežice

1.527,12

13 Turistično društvo Dobova

1.654,38

14 Turistično društvo Pod Gorjanci

1.124,13

15 Brodarsko turistično društvo Mostec so.p.

1.293,81

16 Turistično društvo Čatež ob Savi

1.463,49

17 Gadova peč, društvo V.T.K.

869,61

Skupaj.

21.952,35

00240 Oblikovanje turističnih paketov

24.908 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen te postavke je bil oblikovanje turističnih paketov in trženje le teh preko TIC-ov in turističnih agencij
in sicer po sklopih kot so rekreacija, pohodništvo, vino in kulinarika, kulturne znamenitosti in kombinacija
različnih področjih ter oblikovanje paketov po posamezni starostni skupini.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili v celoti doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00488 Turistična promocija vinorodnih okolišev

11.717 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se dodeljevala preko JR. Tako je bilo sofinancirano Martinovanje na Bizeljskem, ki ga je
organiziralo DV Bizeljsko in prireditev "Jesen v Gadovi peči v organizaciji VKT Gadova peč.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji do bili delno realizirani. Tako so bile sofinancirane dve večji prireditvi. Ker je bil razpis relativno pozen,
so se na javni razpis prijavila le dva društva, ki sta že imela utečene prireditve. Ostala društva pričakujemo
na razpisu v drugem letu.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP
Javni razpis za sofinanciranje turistične promocije vinorodnih okolišev v občini Brežice (spletna stran Občine
Brežice 12.9.2019)

Zap.
Št.

Naziv

Subvencija

Naziv prireditve
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Gadova peč-vinogradniško-turistično društvo vinogradnic

1 in vinogradnikov
2 Društvo vinogradnikov Bizeljsko
SKUPAJ:

6.375,00 Jesen v Gadovi peči
5.341,50 Martinovanje na Bizeljskem
11.716,50

00529 Inovativni turistični projekti turističnih društev

7.835 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila preko JR namenjena za sofinanciranje inovativnih turističnih produktov. Na razpis se je
prijavilo 5 turističnih društev, od tega eden prijavitelj ni izpolnjeval razpisnih pogojev. Ker je bila postavka
nova in razpis objavljen relativno pozno, še ni bilo takega odziva s prijavami na JR kot se je pričakovalo.
Pričakuje se, da bo drugo leto prijav več in s tem tudi boljša realizacija.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je bila delno realizirana.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

1
2
3
4

Javni razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih projektov turističnih društev in zvez v občini
Brežice v letu 2019 (Objava na spletni strani Občine Brežice dne 13.9.2019)
Naziv društva
Subvencija
Turistično društvo Pišece
3.000,00
Turistično društvo Kapele
935,00
Turistično društvo Bizeljsko
2.500,00
Turistično društvo Čatež ob Savi
1.400,00
Skupaj:
7.835,00

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

395.384 €
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 vključevanje 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.
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.
Spodbujati izvajanje preventivnih programov in podpornih programov bolnikom, na področju različnih
bolezni s sofinanciranje, programov zavodov in društev, ki delujejo na področju zdravstva.

1703 Bolnišnično varstvo

100.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1703 Bolnišnično varstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na
področju sekundarnega zdravstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje nakupa opreme, v kolikor bi bila izkazana nujna potreba za to.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je dosežen.

17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice

100.000 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice: vključuje sredstva za sofinanciranje
nakupa opreme. Namen podprograma je zagotoviti sredstva za sofinanciranje opreme, nujne za izvajanje
pregledov in postavljanja diagnoz. Cilj je prebivalcem zagotoviti kvalitetno obravnavo, krepili zdravje in s
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tem kvaliteto življenja.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- zakon o zdravstveni dejavnosti
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje nakupa opreme, v kolikor bi bila izkazana nujna potreba za to.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje nakupa opreme, v kolikor bi bila izkazana nujna potreba za to.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina je v skladu z dogovorom namenila sredstva v višini 100.000,00 EUR za nabavo in montažo CT
aparata, s katerim je bolnišnica zagotavljala nujne CT storitve, skrajšala čakalne dobe za CT preiskave in
prebivalcem regije Posavje zagotovila funkcionalno RTG diagnostiko.

00537 Sofinanciranje nakupa opreme(CT) v Splošni bolnišnici Brežice

100.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občinski svet občine Brežice na svoji 5. seji z dne 20. 5. 2019 sprejel Odlok o proračunu občine Brežice
za leto 2019 (Uradni list RS, št. 34/19), s katerim so bila potrjena namenska sredstva bolnišnici za nakup
opreme – CT aparat v višini 100.000,00 EUR, saj je bil izkazan javni interes, da Občina sofinancira
bolnišnico, ki deluje v občini in zagotavlja zdravstvene storitve tudi za občane občine Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina je v skladu z dogovorom in odlokom namenila sredstva v višini 100.000,00 EUR za nabavo in
montažo CT aparata, s katerim je bolnišnica zagotavljala nujne CT storitve, skrajšala čakalne dobe za CT
preiskave in prebivalcem regije Posavje zagotovila funkcionalno RTG diagnostiko.
Navezava na projekte NRP
Postavka je vezana na NRP.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

31.582 €
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
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih 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 dezinsekcije, s čimer se sledi cilju
preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije
zdravja
31.582 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja se
odraža skozi sofinancirane preventivne zdravstvene programe nevladnih organizacij, ki povezujejo
občanke in občane občine skozi izvajanje različnih aktivnosti ozaveščanja, informiranja, izobraževanja,
…(zgibanke, predavanja).
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda in priporočila o varnosti kopanja s smernimi vrednostmi
zaradi prepovedi ali odsvetovanja kopanja na naravnih kopališčih oziroma kopalnih območjih
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
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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 dezinsekcije, s čimer se sledi cilju
preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni.
Eden od ciljev pa je tudi zagotavljanje izvajanja obravnav specialnega pedagoga, ki otrokom v predšolskem
obdobju omogočajo lažje vključevanje v šolanje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je izbor kakovostnih programov na področju zdravstvenega varstva, ki jih izvajajo nevladne
organizacije, s ciljem izboljševanja zdravstvenega stanja prebivalstva v občini. Kazalniki, skozi katere bomo
spremljali doseganje cilja, so število sofinanciranih izvajalcev, število sofinanciranih programov, število
uporabnikov, število vključenih prostovoljcev in število od delanih prostovoljnih ur.
Sofinanciranje programov v obsegu, ki bo zagotavljalo sofinanciranje in izvedbo vseh kvalitetnih prijavljenih
programov, najmanj v obsegu preteklega leta.
Cilj je tudi ustrezno izvajanje deratizacije brežin vodotokov in po potrebi dezinsekcije, s čimer se sledi cilju
preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni. Načrtuje se izvedba 2-eh deratizacij brežin vodotokov (spomladi
in jeseni). Ravno tako želimo doseči cilj testiranje vzorcev vode na 3 javno dostopnih naravnih kopališčih
(3xKrka …).
Eden od ciljev pa je tudi zagotavljanje izvajanja obravnav specialnega pedagoga, ki otrokom v predšolskem
obdobju omogočajo lažje vključevanje v šolanje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Znanje prebivalcev se je z izvajanjem programov izboljševalo, s tem pa gotovo tudi njihove sposobnosti za
aktivno vključevanje v življenje družbe. V skladu s programom deratizacije, je bila izvedena tudi deratizacija
brežin vodotokov.
Občina je v skladu z dogovorom namenila sredstva za sofinanciranje specialnega pedagoga, ki je v Vrtcu
Mavrica Brežice v obravnavo vključil 4 otroke.

00046 Preventivna vzgoja in promocija zdravja

18.205 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka preventivna zdravstvena vzgoja, promocija in ohranjanje zdravja, sofinanciranje humanitarnih in
preventivnih programov je v letu 2019 realizirana skoraj v celoti. Realizacija je vezana na izvedbo
programov in dostavo poročil o le-teh. Ker pa vsi izbrani izvajalci niso dostavili poročil oziroma niso izvedli
programov, je realizacija postavke nižja od planirane višine sredstev za ta namen. Sredstva za
sofinanciranje humanitarnih in zdravstvenih preventivnih programov so bila realizirana na podlagi
sklenjenih pogodb po izvedenem javnem razpisu.
Iz postavke so bila z neposredno pogodbo v višini 2.000 EUR nakazana tudi sredstva Zavodu za
podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ki izvaja vsakoletni program Lokalne akcijske skupine (LAS) za
preventivne aktivnosti na področju odvisnosti. Ravno tako so bila z neposredno pogodbo dodeljena
sredstva Zvezi prijateljev mladine Krško za vključitev otrok z zdravstveno indikacijo v program letovanja,
kjer ZPM Krško pridobi tudi del sofinanciranja preko razpisa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Spodnja tabela prikazuje pogodbeno dodeljena in realizirana sredstva po javnem razpisu.

Naziv prijavitelja
1 Invalidsko društvo ILCO Posavje

Sredstva, odobrena
po razpisu

Realizirana sredstva
po poročilih

PP 00046

PP 00046

800,00 €

800,00 €

2 Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje

1.270,21 €

1.270,21 €

6 Društvo za fibromialgijo

1.223,47 €

1.223,47 €

943,01 €

943,01 €

1.176,72 €

1.176,72 €

7 Varstveno delovni center Krško - Leskovec
11 Društvo SOŽITJE Brežice
14 Društvo šola zdravja
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo
17 mesto

849,53 €

849,53 €

800,00 €

800,00 €

18 Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen

989,75 €

989,75 €

21 Društvo revmatikov Slovenije
Združenje bolnikov s cerebrovaskularno
23 boleznijo Slovenije

943,01 €

943,01 €

1.036,50 €

1.036,50 €

26 Društvo CELIAC - živeljenje brez glutena

989,75 €
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28 Župnija Pišece
Posavsko in Obsoteljsko društvo za boj proti
31 raku

1.036,50 €

1.036,50 €

500,00 €

500,00 €

32 Župnija Bizeljsko, Župnijska Karitas Bizeljsko

1.036,50 €

1.036,50 €

13.594,95 €

12.605,20 €

SKUPAJ

2.000,00 €
3.600,00 €
18.205,20 €
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Znanje prebivalcev se je z izvajanjem programov izboljševalo, s tem pa gotovo tudi njihove sposobnosti za
aktivno vključevanje v življenje družbe. Število izbranih izvajalcev in število izbranih programov je glede na
leto 2018 približno enako.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00047 Deratizacija

4.376 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki deratizacija so v letu 2019 planirana sredstva zadoščala za izvedbo spomladanske in jesenske
deratizacije brežin in vodotokov reke Krke ter spremljanje izpolnjevanja minimalnih higienskih zahtev
površinske kopalne vode v naravnih kopališčih ob reki Krki in gramozni jami Boršt.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V skladu s programom deratizacije, je bila izvedena deratizacija brežin in vodotokov ob reki Krki, kar
prispeva k zagotavljanju zdravega okolja za prebivalce občine.
Na podlagi Priporočil o varnosti kopanja s smernimi vrednostmi zaradi prepovedi ali odsvetovanja kopanja
na naravnih kopališčih oziroma kopalnih območjih in Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Ur. list
RS, št. 25/08) je bilo v letu 2019 zagotovljeno vzorčenje kopalne vode, terenske meritve, mikrobiološke in
kemijske preiskave kopalne vode in ocena skladnosti.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00420 Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju novih programov ozaveščanja in preventive, ki jih izvajajo javne
inštitucije izven svojega rednega programa javnih nalog, nevladne organizacije in druge organizacije, ki
pripomorejo k izboljšanju zdravja prebivalstva na območju občine Brežice. V okviru postavke se je podprlo
sofinanciranje dela 0,5 programa specialnega pedagoga, ki je zaposlen v Zdravstvenem domu Brežice za
obseg dela 0,5. Specialni pedagog je deficitarni poklic in kader, ki je nujno potreben v šolah in vrtcih za
delo z otroci z odločbami kot tudi tistimi pri katerih se lahko oz. se pojavljajo težave na področju učenja ali
na drugih področjih funcioniranja in razvoja. Z diagnosticiranjem in delom s temi otroki v predšolskem
obdobju zagotavljamo njihovo lažje vključevanje v šolanje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina je v skladu z dogovorom namenila sredstva v višini 9.000,00 EUR za sofinanciranje specialnega
pedagoga, ki je z delom pričel s 1.8.2019.
V okviru programa so se izvajale sledeče naloge:
ugotavljanje/ocena ravni razvojnih ali učnih dosežkov obravnavanega posameznika;
ocenjevanje razmerja med učnimi dosežki in ugotovljenimi intelektualnimi sposobnostmi
obravnavanega posameznika;
ugotavljanje/ocenjevanje enega ali več področij, ki so ovira za sodelovanje v vzgojno izobraževalnem
procesu, skupini, domačem okolju,…;
opredelitev ravni prilagojenega adaptivnega vedenja, samostojnosti, funkcionalnega znanja;
predlog prilagoditev in načina izvajanja prilagoditev znotraj vzgojno izobraževalnega procesa;
svetovanje staršem: prikaz načina učenja doma, spodbujanja, poučevanja, spreminjanja vedenja;
sodelovanje z ostalimi strokovnjaki, ki otroka obravnavajo: logoped, psiholog, socialni delavec;
sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi zavodi, kamor je obravnavani posameznik vključen (vrtec,
osnovna šola, srednja šola);
izdaja pisnega izvoda za izbranega osebnega zdravnika, ki izda napotnico oziroma delovni nalog.
S strani Zdravstvenega doma Brežice so bile h koriščenju tovrstnih storitev pozvane vse osnovne šole in
vrtci v občini Brežice. Potrebo po storitvi je izkazal Vrtec Mavrica Brežice, ki je v obravnavo vključil 4 otroke.
Specialni pedagog pravilo nameni 2 uri na teden na otroka, sooča pa se z otroci z diagnozami: motnje
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pozornosti, komunikacije, govora, slušne pozornosti, problemi z grafomotoriko, motorična koordinacija,
spektroavtistične motnje, anteriorna desnostranska plagiocefalija in zmanjšane splošne intelektualne
sposobnosti.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

1707 Drugi programi na področju zdravstva

263.803 €

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 in Zakona o nalezljivih boleznih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Naloge so bile izpeljane v skladu z veljavno zakonodajo.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

234.315 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o socialnih varstvenih prejemkih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uresničevati določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Vsem občanom, ki niso imeli podlage za zdravstveno zavarovanje, je Občina Brežice zagotovila plačila
osnovnega zdravstvenega zavarovanja. S tem jim je bilo omogočeno dostopati do zdravstvenih storitev na
vseh ravneh.

00048 Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl.ZZZ

234.315 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilj postavke je omogočiti osnovno zdravstveno zavarovanje občanom, 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), 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 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj postavke je omogoči osnovno zdravstveno zavarovanje občanom, ki nimajo možnost za zavarovanje
na drugi podlagi.
S tem jim je bilo omogočeno dostopati do zdravstvenih storitev na vseh ravneh.
S planiranimi proračunskimi sredstvi smo v letu 2019 zagotavljali osnovno zdravstveno zavarovanje za
povprečno 592 občanov na mesec.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP
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17079002 Mrliško ogledna služba

29.488 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- 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 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Naloge so bile izvedene v skladu z veljavnimi predpisi.

00049 Mrliško pregledna služba

23.317 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki mrliško pregledna služba so planirana sredstva v letu 2019 zadoščala za kritje nastalih
stroškov. Realizacija je odvisna od števila zdravnikov mrliških oglednikov, ki opravijo mrliški pregled in
zahtevajo izvedbo obdukcije ter od števila umrlih izven bolnic, za katere je potrebno opraviti pregled na
terenu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
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".
Naloge so bile izvedene v skladu z veljavnimi predpisi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00050 Pogrebni stroški

6.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva, na postavki pogrebni stroški v letu 2019 so zadoščala za pokritje nastalih stroškov.
Realizacija postavke je odvisna od umrlih brez svojcev, sorodnikov, prijateljev, znancev, ki bi krili stroške
pogreba.
V letu 2019 smo tako krili stroške pogreba za 6 umrlih osebe.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Na podlagi 13. člena Zakona o pogrebno pokopališki dejavnosti pokop prijavi upravljavcu pokopališča
naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina. Če
naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče
ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno
prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je
oseba umrla oziroma je bila najdena.
Na podlagi 16. člena zakona mora stroške pogreba poravnati naročnik pogreba. Če naročnika pogreba ni,
mora stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. Plačnik pogreba je lahko tudi druga fizična ali
pravna oseba.
Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot
pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega
člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora
zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.
Pogrebne storitve, ki so opravljene na zahtevo državnih organov ali drugih nosilcev javnih pooblastil, plača
naročnik teh storitev.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP
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18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

IN

NEVLADNE

1.627 .377 €
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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

178.804 €

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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
S sofinanciranjem obnov kulturnih spomenikov lokalnega pomena je bil cilj ohranjanja in vzdrževanja
kulturne dediščine dosežen. V primeru razpolaganja z večjim deležem sredstev bi bila naloga opravljena
še bolje. Interes oz. potreba po sofinanciranju obnova spomenikov je izkazana v bistveno večjem obsegu,
kot je razpoložljivih sredstev.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

47.744 €

Opis podprograma
Nepremična kulturna dediščina oziroma kulturni spomeniki državnega ali lokalnega pomena so območja ali
objekti, ki imajo izjemno kulturno vrednost in predstavljajo vrhunske dosežke ustvarjalnosti nekega
razvojnega obdobja na lokalnem nivoju. Vpisani so v Register nepremične kulturne dediščine in razglašeni
z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ lokalne skupnosti in so objavljeni v Uradnem listu RS.
V občini Brežice imamo 4 spomenike državnega pomena, 35 kulturnih spomenikov lokalnega pomena, od
tega 4 območja. V okviru območja mesta Brežice sta za kulturno dediščino razglašena 2 mostova in 71
pomembnejših grobov na pokopališču.
Sredstva se namenjajo za izdelavo 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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
- lokalni program kulture Občine 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
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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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
S sofinanciranjem obnov kulturnih spomenikov lokalnega pomena je bil cilj ohranjanja in vzdrževanja
kulturne dediščine dosežen. V primeru razpolaganja z večjim deležem sredstev bi bila naloga opravljena
še bolje.
Z izvedbo javnega razpisa za vzdrževanja in obnovo spomenikov, katerih lastnik ni Občina Brežice je bil
cilj dosežen. V tekočem letu je bil obnovljen en spomenik lokalnega pomena, katerega lastnik je Občina
Brežice, drug spomenik pa se je začel z obnovo.
Nadaljevalo se je z obnovo gradu Brežice in izvajalo se je ustrezno tekoče vzdrževanje spomenikov borcem
NOB in borcem v vojni za Slovenije.

00051 Urejanje spomenikov in obeležij

15.538 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Nepremična kulturna dediščina oziroma kulturni spomeniki državnega ali lokalnega pomena so območja ali
objekti, ki imajo izjemno kulturno vrednost in predstavljajo vrhunske dosežke ustvarjalnosti nekega
razvojnega obdobja na lokalnem nivoju. Vpisani so v Register nepremične kulturne dediščine in razglašeni
z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ lokalne skupnosti in so objavljeni v Uradnem listu RS.
Iz te postavke se na podlagi pogodb sklenjenih za urejanje 20 spominskih obeležij NOB in 2 spomenikov
vojne za Slovenijo v občini, namenjajo sredstva za vzdrževanje ter za nakup lovorovih vencev ob posebnih
priložnostih.
Del postavke pa je namenjen za sofinanciranje projektov s področja varovanja kulturne dediščine - kulturnih
spomenikov lokalnega pomena, ki so jih lastniki, skrbniki ali upravljavci objektov prijavili na razpis.
V okviru javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih spomeniki lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine
Brežice se podpirajo:
A) Kulturni spomeniki s sakralno vsebino:
- restavratorsko-konservatorski posegi,
- nujna vzdrževalna dela, zaradi preprečitve propadanja spomenika.
B) Drugi kulturni spomeniki, za katere je izražen širši javni interes:
- restavratorsko-konservatorski posegi,
- nujna vzdrževalna dela, zaradi preprečitve propadanja spomenika,
- tekoča vzdrževalna dela.
Upravičenci sofinanciranja so lastniki ali upravljavci kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Posamezni
programi se lahko sofinancirajo do največ 50% končne vrednosti upravičenih stroškov.
Ključnega pomena pri razpisu je, da gre za nujne posege obnove, katerih odložitev bi povzročila nadaljnjo
škodo na objektu oz. prostoru, ali da gre za posege, brez katerih bi bila uporaba objekta oz. prostora
bistveno okrnjena, nepopolna ali celo onemogočena.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje obeležij NOB v celi občini, spomenik Jerneja Molana v
Rigoncah in obeležja vojne za Slovenijo na Prilipah. Občina Brežice se je za vzdrževanje obeležij NOB
dogovorila z Združenjem borcev za vrednote NOB, za grob Jerneja Molana v Rigoncah in obeležje na
Prilipah pa z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, Brežice.
V okviru javnega razpisa za sofinanciranje ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega
pomena, ki niso v lasti Občine Brežice so bili podprti prijavitelji:
Realizacija
Poseg

Dodeljena
sredstva

Delež
sof.

1.896,44 €

24,8

1.896,44 €

Škofija Celje,
Župnija Brežice

čiščenje in delna obnova oltarne
Kregarjeve freske v župnijski cerkvi
sv. Lovrenca v Brežicah (EŠD:
2910, Kul.-varst.soglasje št. 351052/2019/5)

Društvo
Pleteršnikova
domačija Pišece

sanacija kamnitega zidu pri
Pleteršnikovi domačiji (EŠD 7620,
kult.-varst.soglasje: 35105-30/20192) in

3.295,62 €

24,8

3.295,62 €

Naziv prijavitelja
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Župnija Bizeljsko

tekoča vzdrževalan dela
predstavljajo košnja, mulčanje
robidovja, obžagovanje drevja,
čiščenje žlebov, jaškov in
vzdrževanje stavbišča.
obnova podružnične cerkve sv.
Duha v Vitni vasi - obnova fasade
na preostalem delu cerkve, saj je v
letu 2018 bila izvedena na pročelju
in zvoniku (EŠD 2884,
kult.varst.soglasje št. 351050101/2017/6).

Župnija Kapele

Obnova cerkve Marijinega
vnebovzetja Kapele - obnova
severnega dela cerkve (EŠD: 3058,
kult.-varst. 35105-102/2017/6)

Župnija Cerklje
ob Krki

1.042,76 €

24,8

1.042,76 €

1.797,55 €

24,8

1.797,55 €

2.967,63 €

24,8

2.967,63 €

restavriranje orgel v cerkvi sv.
Marka (EŠD: 1700, kult.-varst.
35100-1/2018/3)

- €

se
zavrže

Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00053 Drugi programi s področja kulture

20.308 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilj in namen postavke je nameniti sredstva različnim programom s področja kulture, nakupu opreme
(glasbil,..) ter stroškom prostora za kulturna društva. Glede na višino proračunskih sredstev, imajo prednost
tisti izvajalci, ki pridobijo sredstva tudi na razpisu ljubiteljske kulture.
V okviru javnega razpisa za sofinanciranje drugih programov s področja ljubiteljske kulture se podpirajo:
Sklop 1 – podporna dejavnost
A) Nakup in obnova opreme za delovanje društev (omejitev financiranja dve leti zapored in leto pavze, da
imajo vsi možnost biti financirani)
A1 – inštrumenti orkestrskih sestavov (pihalni in tamburaški orkestri, rogisti)
A2 – oprema za razvoj kulturne dejavnosti (kot so notna stojala, spremljevalno glasbilo, snemalnik, likovna
platna, itd.).
B) Stroški prostora za vadbo
C) Uniforme (gre za reprezentativna oblačila enotna za vse in nujna za izvedbo nastopa in obleke oz.
kostumi za nastopajoče).
Sklop 2 – strokovna dejavnost
D) Priprava in izdaja literature, zgoščenk in vizualnih projektov s področja ljubiteljske ustvarjalnosti: izdaja
leposlovne literature, zgoščenke v glasbi (zbori, orkestri) in ljudskem petju (ljudski pevci), vizualni projekti
na društvenem delovanju (filmi vezani na območje občine);
E) Raziskovalna dela na področju kulture, npr. etnologija, arheologija…(izdaja študij, monografij)

Društvo s sekcijami
KD Franc Bogovič
Dobova

A1 A2 inštrumenti oprema
375,57

Bnajem

CDuniforme založništvo
3.598,36

SK

Realizacija

3.973,93 nerealizirano

KD Globoko

571,51

571,51

480,00

KD Orlica Pišece

359,44

359,44

359,44
189

Društvo Mažoretke
Dobova

609,61

609,61

609,61

1.513,50

1.386,70

543,50 1.000,00

6.409,50

6.409,50

2.300,00

2.300,00

2.300,00

1.322,13

1.322,13

7.007,11

7.007,11

119,27

119,27

314,00

314,00

449,00

KD Kapele
KD Pihalni orkester
Kapele

4.866,00

Plesno društvo Imani

1.322,13

KD MePZ Viva Brežice
KD Gasilski pihalni
orkester Loče
KD Pevci zvoka
Društvo Fotoklub
Brežice

1.064,50

3.978,00

739,99

539,12

1.750,00

119,27
314,00

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V okviru javnega razpisa za sofinanciranje drugih programov s področja ljubiteljske kulture za leto 2019 so
bili podprti prijavitelji (tabela):
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00445 Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena

11.899 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilj in namen postavke je urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena katerih lastnica je Občina
Brežice.
Postavka se primarno namenja za ureditev kulturnih spomenikov, razglašenih z Odlokom o razglasitvi
kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice, katerih lastnica je Občina Brežice ali
pa so del javnega dobrega.
Prioritetno je postavka namenjena urejanju kulturnega spomenika pod št. 11 - Pomembnejši grobovi na
pokopališču (EŠD 30309), ki so statično nestabilni, poškodovani in jim grozi propad.
Ravno tako so predmet urejanja ostali kulturni spomeniki na območju občine Brežice s statusom lokalnega
pomena v lasti Občine Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 sta bila:
- zaključena obnova spomenika pod št. 42 na pokopališču v Brežicah, ki je opredeljen kot del kulturnega
spomenika pod št. 11 - Pomembnejši grobovi na pokopališču (EŠD 30309) z Odlokom o razglasitvi kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice (Uradni list RS, št. 67/16). Spomenik je bil
statično nestabilen, napisna marmorna plošča je bila vstavljena v zidano arhitekturo, bogato profilirana
zidana arhitektura je bila v zgornjem delu močno poškodovana.
- so se začela izvajati dela na spomeniku sv. Janeza Nepomuka, in sicer dela, ki so potrebna za izvedbo
obnove spomenika (čiščenje, utrjevanje in odprava mikro razpok, dopolnjevanje in izdelava rekonstrukcije
manjkajočih delov, hidrofobna zaščita stebra) in izdelava kopije spomenika - kipa v tehniki vlivanja v kalup
v merilu 1:1 s hidrofobno zaščito in postavitvijo na novo lokacijo na restavriran steber.
Dela niso bila dokončana zaradi izredno slabega stanja spomenika, potreben je bil tudi posvet z ZVKD NM
glede kalupa in tekom dela se je izkazalo, da je steber na sredini počen, zato so bila potrebna dodatna dela
– armiranje.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

18029002 Premična kulturna dediščina

131.060 €
Opis podprograma
Premična kulturna dediščina so premičnine ali zbirke premičnin z vrednotami dediščine.
Sredstva se namenjajo odkupu premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva),
dejavnosti muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine
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- 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
- lokalni program kulture Občine 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
zavoda.
Kazalniki:
Število obiskovalcev muzeja
Število obiskovalcev prireditev
Število prireditev
Število novih zbirk / razstav
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z zagotavljanjem sredstev za delovanje Posavskega muzeja Brežice je bil cilj zagotavljanja ustreznih
pogojev za zbiranje in hranjenje premične kulturne dediščine dosežen, s tema pa 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.
Kazalnik:
Število obiskovalcev muzeja: 10.738
Število obiskovalcev prireditev: 13.136
Število prireditev: 179
Število novih zbirk / razstav: 11

00055 Programska sredstva-PMB

33.034 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva Posavskega muzeja za del programskih stroškov kot npr. razstave,
pedagoške delavnice in podobno.
Posavski muzej Brežice je pooblaščen za celostno varstvo premične kulturne dediščine Posavja. Deluje na
področjih umetnostne zgodovine, umetnostne obrti in likovne umetnosti, zgodovine, arheologije, etnologije,
konserviranja in restavriranja.
Ena izmed mnogih nalog Posavskega muzeja Brežice je tudi vzpostavitev in skrb za strokovno vzdrževanje
eksponatov postavljene muzejske zbirke Maksa Pleteršnika v Pišecah.
Posavski muzej Brežice ima v matični hiši – v gradu Brežice naslednje stalne razstave:
- arheološka razstava,
- etnološka razstava;
-zgodovinske razstave (1.zgodovinska zbirka Kmečki upori in reformacija, 2.zbirka o posavskih meščanih
Bürger–mestjan–meščan, 3.zgodovinska zbirka novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje
1900–1950);
- umetnostnozgodovinske zbirke: (1.Posvetna baročna dediščina Posavja, 2.Sledi sakralne dediščine
Posavja 17. in 18. stoletja, 3.Galerija Alenke Gerlovič, 4.Spominska galerija Franja Stiplovška);
- Viteška dvorana in;
- kapela sv. Križa ter stopnišče.
Pomemben del predstavljanja dediščine so tudi občasne razstave in obsežen cikel Štirje elementi, ki je
zasnovan večzvrstno in povezovalno ter predstavlja štiri ključne elemente našega obstoja. Konec leta 2016
je bila odprta razstava Štirje elementi: 1—VODA, leta 2018 Štirje elementi:2—OGENJ, leta 2019 ZEMLJA
in leta 2020 še ZRAK.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Glede na razpoložljiva sredstva je muzej izvedel: 25 razstav, od tega 8 lastnih občasnih razstav (Štirje
elementi: 3 – ZEMLJA, Arheološka podoba v plakatih Matjaža Vipotnika, Muzejski donator Robert Šupe in
izbor iz donacije Posavskemu muzeju Brežice, Vsak dar ima svoj čar? Kultura obdarovanja na Slovenskem,
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Muzejčki in zemlja, Melanholija (Gledališki objekt), Nevenka in sošolci, Imaginarnost v času in prostoru), 7
gostovanj,
izvedena je bila 1 stalna razstava na terenu, 6 gostujočih razstav, 3 razstave drugih organizatorjev, začetek
prenovo stalne razstave Portreti družine Moscon.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00056 Materialni stroški-PMB

21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotavljanje sredstev za pokrivanje dela materialnih stroškov, nujnih za izvajanje osnovnih nalog
Posavskega muzeja Brežice.
Sredstva se namenjajo pokrivanju stroškov vezanih na zavarovanje objekta in opreme, ogrevanja, elektrike,
komunalnih storitev, materiala za izvajanje nalog muzeja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so omogočila nemoteno delovanje muzeja, s čimer je bil cilj dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00057 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-PMB

65.147 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilj in namen postavke je zagotoviti sredstva za plače, druge osebne prejemke ter sredstva za prispevke
delodajalca za zaposlene za izvedbo programa, ki ga bo oblikoval muzej.
Občina Brežice iz proračuna namenja sredstva za 4 strokovne delavce, in sicer v celoti za konservatorsko
– restavratorsko sodelavko, ki pripravlja razstave in izvaja konservatorsko – restavratorska dela, muzejsko
sodelavko, ki opravlja dela na recepciji, izvaja program in vodenja ogledov ter muzejsko vodnico, ki opravlja
vodenje skupin. V deležu 45% plače se sredstva namenjajo tudi za kustosa dokumentalista – muzejski
svetnik, ki zbira, pripravlja in dokumentira muzejski material.
Muzej stroške plač preostalih zaposlenih pokriva iz naslova pogodbe z Ministrstvom za kulturo.
V proračunu so zajeti stroški plač za december preteklega leta in 11 mesecev tekočega leta.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so omogočila nemoteno delovanje muzeja, s čimer je bil cilj dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00061 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-PMB

5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilji in namen postavke: Na postavki so zagotovljena sredstva za pokrivanje dela stroškov za tekoče
vzdrževanje prostora in opreme na podlagi programa dela Posavskega muzeja.
Muzej upravlja z objektom na Cesti prvih borcev 1, Brežice in vso opremo, v katerem oziroma s katero
izvaja svojo dejavnost. Nepremično premoženje, s katerim upravlja muzej in ga uporablja za opravljanje
dejavnosti, je last Občine Brežice.
Sredstva se namenjajo nakupu manjše pisarniške opreme, opreme za vzdrževanje, osvetlitve v Galeriji in
izvajanje nalog muzeja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so omogočila nemoteno delovanje muzeja, s čimer je bil cilj dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00475 Opremljanje prostorov in Viteške dvorane gradu Brežice

6.879 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za obnovo poslovnih prostorov in nakupa opreme za
optimizacijo delovnega procesa Posavskega muzeja Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so omogočila nakup opreme za kuhinjo in razstavne prostore, ter pomivalnega stroja (pranje
kozarcev ob porokah in drugih dogodkih), s čimer je bil cilj dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka je vezana na NRP
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1803 Programi v kulturi

593.669 €
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.
Cilj je 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 oziroma z zagotavljanjem vračila
knjižnega gradiva vse dni v tednu (knjigomat), kakor tudi s približevanjem možnosti izposoje in vračila z
ustanavljanjem enot v ožjih delih občine oziroma z dejavnostjo potujoče knjižnice. 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 pri 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so omogočila nemoteno delovanje knjižnice in izvajanje redne dejavnosti kulturnih društev in
njihovih projektov.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

442.733 €

Opis podprograma
V okviru knjižnične dejavnosti se spodbuja bralna kultura v naši občini, zagotavlja široko dostopnost do
kakovostnega knjižničnega gradiva, ohranja slovenska pisna kultura in znanstvena dediščina, pridobiva
znanje ter se izvaja domoznanska dejavnost.
S knjižnično dejavnostjo se zasledujejo cilji vseživljenjskega učenja, demokratičnega mišljenja in visokih
meril sodobne informatizirane družbe, predvsem pa se dosega izenačevanje izobraževalnih, informacijskih,
socialnih in drugih možnosti prebivalcev občine Brežice.
Sredstva se namenjajo dejavnosti knjižnic, nakupu knjig za splošne knjižnice, potujoči knjižnici, drugim
programom v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
- Lokalni program kulture Občine 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 oziroma z zagotavljanjem vračila knjižnega gradiva vse dni v tednu
(knjigomat), kakor tudi s približevanjem možnosti izposoje in vračila z ustanavljanjem enot v ožjih delih
občine oziroma z dejavnostjo potujoče knjižnice. 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
Kazalniki:
Število enot knjižničnega gradiva
Število enot prirasta knjižničnega gradiva
Število članov
Število obiskovalcev (fizični in virtualni obisk)
Število izposojenega gradiva
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Število dogodkov knjižne in knjižnične vzgoje
Število sodelovanj z drugimi ustanovami
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Realizacija kazalnikov:
Število enot knjižničnega gradiva: 117.078
Število enot prirasta knjižničnega gradiva: 3.403
Število članov: 4.175
Število obiskovalcev (fizični in virtualni obisk): 475.000
Število izposojenega gradiva: 213.515
Število dogodkov knjižne in knjižnične vzgoje: 440
Število sodelovanj z drugimi ustanovami: 50

00062 Sredstva za projekte in prireditve-Knjižnica Brežice

2.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilj in namen postavke je zagotavljanje sredstev za projekte in prireditve, ki promovirajo bralno kulturo in
ozaveščajo občane o različnih temah. Projekti in prireditve so namenjene tako za predšolske otroke,
šolajočo mladino, kakor tudi odrasle vseh starosti, s čimer se občanom približuje tudi osnovno poslanstvo
knjižnice. Med prireditvami tako najdemo sklop pogovornih prireditev »Izbrano s Primusom«, potopisnih
predavanj, predavanj, ki ozaveščajo o različnih tegobah sodobnega časa. V okviru sklopa prireditev se
izvajajo tudi delavnice za otroke v okviru katerih se otroci spoznajo s pravljico in na temo prebrane pravljice
ustvarjajo v knjižnici. Projekti, ki se izvajajo so Poletavci – poletni bralci, Posavci beremo skupaj,
Knjigobežnice in Toporišičevo leto.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Izpeljanih je bilo večje število prireditev namenjenih širši javnosti (440 dogodkov knjižne in knjižnične vzgoje
ter 50 dogodkov v sodelovanju z drugimi ustanovami), s čimer je bil cilj dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00063 Nakup knjižničnega gradiva

36.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju stroškov obnove knjižnega gradiva. Cilj je, da knjižnica
nabavi vsaj en izvod vsake novo izdane publikacije. Del sredstev za obnovo knjižničnega gradiva prejme
Knjižnica Brežice tudi s strani Ministrstva za kulturo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
S sredstvi na postavki je bil realiziran cilj obnove knjižnega gradiva, in sicer je trenutno število enot
knjižničnega gradiva 117.078, število enot prirasta knjižničnega gradiva pa 3.403.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00064 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-Knjižnica Brežice

316.893 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju stroškov za zaposlene v Knjižnici Brežice. Predvidena so
sredstva za plače, druge osebne prejemke ter sredstva za prispevke delodajalca za zaposlene na podlagi
programa dela Knjižnice Brežice.
Sredstva za plače vseh zaposlenih v Knjižnici Brežice se namenjajo izključno iz proračuna Občine Brežice.
V proračunu so zajeti stroški plač za december preteklega leta in 11 mesecev tekočega leta.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so omogočala nemoteno izvajanje storitev s čimer je cilj dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00068 Materialni stroški Knjižnica Brežice

75.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju fiksnih materialnih stroškov Knjižnice Brežice.
Sredstva se namenjajo pokrivanju stroškov vezanih na zavarovanje objekta in opreme, ogrevanja, elektrike,
komunalnih storitev, materiala za izvajanje nalog.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so omogočala nemoteno delovanje knjižnice.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP
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00070 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-Knjižnica Brežice
12.340 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za nakup in tekoče manjše vzdrževanje opreme in prostora v Knjižnici
Brežice.
Sredstva se tako namenjajo za nakup manjše pisarniške opreme, popravila knjigomatov, pripomočkov za
izvajanje dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so omogočala obnovo oz. nabavo najnujnejše opreme. Višji znesek realizacije je zato, ker je prišlo
do okvare knjigomata za vračilo knjižnega gradiva, ki je bila uspešno odpravljena.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

18039002 Umetniški programi

48.949 €

Opis podprograma
Umetniška kultura zajema profesionalno kulturo ter postprodukcijo.
Profesionalna kultura se izvaja predvsem z izvedbo:
- gledališkega abonmaja za odrasle in otroke, ki ga pripravi JSKD, OI Brežice;
- abonmaja lutkovnih in igranih predstav za otroke, ki ga pripravi Mladinski center Brežice;
- z organizacijo festivala Seviqc Brežice, ki ga organizira Ars Ramovš;
- kino predstav v Domu kulture Brežice in Posavskem muzeju Brežice - kino na prostem, ki ga izvajata Kino
Brežice in PMB;
- različnimi obrazstavnimi programi (npr. delavnice, grajske dogodivščine, predavanja) v organizaciji
Posavskega muzeja Brežice.
Z zagotavljanjem pogojev za kulturno profesionalno in ljubiteljsko postprodukcijo se omogoča kvaliteten
nivo podporne službe v Domu kulture Brežice, ki zajema pripravo prostora, ozvočenje, osvetlitve in drugo
tehnično podporo.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
- Lokalni program kulture
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
Kazalniki:
Število ur uporabe javne kulturne infrastrukture (primarno Dom kulture Brežice)
Število izvedenih dogodkov na območju občine Brežice v okviru Festivala Seviqc Brežice
Skupno število obiskovalcev dogodkov Festivala Seviqc Brežice na območju občine Brežice
Število izvedenih dogodkov prof.kulture
Skupno število obiskovalcev dogodkov profesionalne kulture
Število članov abonmajev
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Realizacija kazalnikov:
Število ur uporabe javne kulturne infrastrukture (primarno Dom kulture Brežice): 1.190
Število izvedenih dogodkov na območju občine Brežice v okviru Festivala Seviqc Brežice: 6
Skupno število obiskovalcev dogodkov Festivala Seviqc Brežice na območju občine Brežice: 337
Število izvedenih dogodkov prof.kulture: 9
Skupno število obiskovalcev dogodkov profesionalne kulture: 2.800
Število članov abonmajev
: 217

00071 Programi profesionalne kulture

10.559 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen postavke je organizacija gledaliških in koncertnih abonmajev ter organizacijo lutkovnih predstav za
predšolske otroke in šolarje do 4. razreda OŠ v okviru katerega je zagotovljen tudi avtobusni prevoz,
skladno z vsakoletnim dogovorom med Občino in izvajalcem. Cilj je zagotavljanje raznovrstne ponudbe
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kulturnih dogodkov v katerih lahko občani uživajo kot ljubiteljski kulturniki ali kot obiskovalci prireditev. S
tem se krepi ozaveščanje o pomenu kulture na osebni in družbeni razvoj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Abonmajskih predstav (Število izvedenih dogodkov prof.kulture: 9) se je udeležilo 2.800 obiskovalcev.
Število članov abonmajev v letu 2019 je bilo 217.
Z izvedbo abonmajskih predstav se zagotavlja doseganje cilja o približevanju profesionalnih izvajalcev s
področja kulture ljudem v lokalnem nivoju, s čimer je omogočeno večjemu številu občanov za sprejemljivo
ceno obiskovati kvalitetne gledališke predstave, ki si jih sicer ne bi ogledali.
V okviru postavke se organizira lutkovna predstava za predšolske otroke in šolarje do 4. razreda OŠ iz
občine Brežice v okviru katere je zagotovljen tudi avtobusni prevoz. Razlog za višji znesek so višje cene
prevoza in gostujočih skupin.
Predstave so se udeležile naslednje šole in vrtci:
Vrtec/Šola
OŠ Brežice

število otrok in spremljevalcev
315+sprem.

OŠ Bizeljsko

87

OŠ Dobova

108

PŠ Kapele

63

OŠ Pišece

33

OŠ Globoko

43

OŠ Cerklje ob Krki

124

OŠ Artiče

130

OŠ Velika Dolina

69

Vrtec Mavrica

294+33=327

Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00072 Festival Brežice

17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilj in namen postavke je planirati sredstva za sofinanciranje organizacije in izvedbe festivala stare glasbe
»Seviqc Brežice«, za kar bo na podlagi javnega poziva sklenjena ustrezna pogodba.
Festival Seviqc Brežice je danes v Sloveniji sinonim za staro glasbo. Izraz »stara glasba« opredeljuje
izvajanje glasbe preteklih stoletij na način historično osveščene oziroma historično spodbujene izvedbe.
Festival združuje najkvalitetnejšo produkcijo svetovne scene stare glasbe in posveča posebno pozornost
slovenski ustvarjalnosti skozi stoletja. Pred vsakim koncertom se s festivalskimi predtakti vzpostavi
neposreden dialog med umetniki in publiko: pogovor z umetniki, z lokalnimi partnerji pa se predstavi lokalna
kulturna ponudba (ogled lokacije kulturne dediščine, trenutne razstave ipd.).
Izobraževalne vsebine dopolnjujejo tudi skrbno načrtovana spremna besedila. V svoj program aktivno
vključuje prostore slovenske kulturne dediščine in jih predstavlja evropski in svetovni javnosti.
Prispeva k razvoju kulturnega turizma, saj več kot 70 % obiskovalcev festivala prihaja iz drugih okolij.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z izvedbo 6 dogodkov in koncertov na območju občine Brežice v okviru Festivala Seviqc Brežice, ki ga je
obiskalo 337 obiskovalcev je bil cilj dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00446 Zagotavljanje pogojev za kulturno profesional. in ljubitel. postprodukcijo
21.390 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z zagotavljanjem pogojev za kulturno profesionalno in ljubiteljsko postprodukcijo se omogoča kvaliteten
nivo podporne službe v Domu kulture Brežice, ki zajema:
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- izvajanje nalog tehnika v Domu kulture Brežice v skladu z rezervacijami (ozvočenje, razsvetljava, nadzor
nad uporab dvorane in tehnične opreme, pomoč uporabnikom, odklepanje in zaklepanje prostorov)
- izvajanje nalog vzdrževanja (redno čiščenje, pregledovanje delovanja opreme, beleženje potrošnega
materiala, redno pregledovanje in vzdrževanje prostorov)
- zagotavljanje zdravstvenega varstva in požarne varnosti na prireditvah
- izvajanje ozvočenja na terenu za 10 občinskih prireditev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V skladu s štiriletno pogodbo o izvajanju storitev tehnika Doma kulture Brežice v obdobju 1.5.2019 30.4.2023, ki je bila podpisana na podlagi pravnomočne odločbe o izboru na javnem naročilu št. 43001/2019 z dne 9.4.2019 je bilo realizirano 1.190 ur uporabe javne kulturne infrastrukture.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

18039003 Ljubiteljska kultura

101.987 €

Opis podprograma
Ljubiteljsko kulturo ustvarjajo občani, ki so organizirani v kulturnih društvih. Njihovo delo predstavlja
pomemben prispevek k ohranjanju kulturne identitete Slovencev in so nepogrešljiv člen v kulturnem
življenju in dogajanju v lokalnem okolju pa tudi širše.
Ne gre prezreti, da je med društvi in njihovimi sekcijami kar precejšen delež takih, ki s svojimi kakovostnimi
izvedbami segajo v sam vrh slovenske ljubiteljske kulture in poleg doseganja zavidljivih rezultatov na
tekmovanjih v domovini, posegajo po pomembnih priznanjih tudi v tujini. S tem so ambasadorji slovenske
kulture v mednarodnem merilu.
Kulturna društva negujejo različne zvrsti kulture, od katerih prednjači zborovska glasba, zelo močna je tudi
inštrumentalna glasba z dvema uspešnima orkestroma in manjšo godbo. Po krajih v prepletu z
izpostavljenimi dejavnostmi deluje tudi gledališka in literarna dejavnost, likovna in plesna dejavnost, v
zadnjem času se je začela razvijati tudi filmska.
V javni interes na področju ljubiteljske kulture sodi vsa kontinuirana, strokovno pripravljena in kakovostno
izvedena kulturna ustvarjalnost in poustvarjalnost, še posebej ohranjanje nesnovne kulturne dediščine ter
mednarodno sodelovanje in povezovanje, strokovna srečanja in pregledi nastalih dosežkov, kulturna vzgoja
in izobraževanje širokega kroga ljubiteljskih in bodočih profesionalnih kulturnih ustvarjalcev ter mentorjev,
društvena dejavnost, ki spodbuja zanimanje za kulturo in kultivira svoje okolje.
Sredstva se namenjajo za: 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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
- Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
- pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
- Lokalni program kulture
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
Kazalniki:
Število prijaviteljev
Število odobrenih letnih programov
Število aktivnih sekcij po področjih
Pevski zbori in vokalne skupine
Pihalni, tamburaški orkestri, druge instrumentalne skupine
Gledališke, lutkovne skupine
Folklorne skupine, ljudski pevci in godci
Plesne skupine/ mažoretne skupine
Likovne skupine, literarne skupine, foto in video skupine, filmske skupine
Strokovna društva, skupine
Število neposredno vključenih občank in občanov na področju kulture
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Realizacija kazalnikov:
Število prijaviteljev: 29
Število odobrenih letnih programov: 59
Število aktivnih sekcij po področjih
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Pevski zbori in vokalne skupine:
23
Pihalni, tamburaški orkestri, druge instrumentalne skupine: 6
Gledališke, lutkovne skupine: 5
Folklorne skupine, ljudski pevci in godci: 12
Plesne skupine/ mažoretne skupine: 3
Likovne skupine, literarne skupine, foto in video skupine, filmske skupine: 9
Strokovna društva, skupine: 6
Število neposredno vključenih občank in občanov na področju kulture: 1815

00073 Delovanje JSKD OI BREŽICE

15.506 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) je organizacija, ki skrbi za razvoj in pregled
ljubiteljske kulture. Temeljni program in poslanstvo JSKD sta zasnovana na nacionalni programski piramidi,
ki zajema območno, regijsko in državno raven. JSKD s svojim delovanjem kulturnim društvom, skupinam
in posameznikom, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture, nudi strokovno, organizacijsko in finančno
podporo.
Sredstva so namenjena za delovanje območne izpostave (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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sklad je v celoti realiziral zastavljen program v preteklem letu. Z delovanjem izpostave sklada v Brežicah
dosegamo cilj ustrezne podpore društvom s področja ljubiteljske kulture kakor tudi izvajanju prireditev
občinskega in regijskega pomena.
Odobrenih je bilo 76 programov, ki se jih je udeležilo 4.985 obiskovalcev, program pa je soustvarjalo 2.511
udeležencev.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00074 Programi ljubiteljske kulture

86.481 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilji in namen postavke je:
- sofinanciranje programov društev po merilih in kriterijih javnega razpisa za sofinanciranje programov
društev s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnostih, skladno z Letnim programom na področju kulture.
Nevladne organizacije na področju kulture so predvsem društva s sekcijami, ki delujejo na osnovi
prostovoljstva in skupne ljubezni do kulture. V občini imamo s področja vokalne glasbe 25 društev oz.
sekcij, instrumentalne glasbe 5, gledališča 4, folklore 3, likovne umetnosti 2, avdiovizualne umetnosti 3,
literarne umetnosti 3, plesa 1 in 5 strokovnih društev.
- sofinanciranje organizacije preglednih srečanj, revij, tekmovanj, prireditev, izobraževanj in z izdajo
publikacij na glasbenem, gledališkem, lutkovnem, folklornem, filmskem, plesnem, likovnem ter literarnem
področju. OI JSKD s tem zagotavlja kontinuiran razvoj ljubiteljskega kulturnega poustvarjanja, prispeva k
pestrosti kulturnega življenja ter nudi enovit program kulturne vzgoje.
- sofinanciranje dela plače učitelja Glasbene šole Brežice. Ker je godbeništvo v občini Brežice prepoznano
kot nesnovna kulturna dediščina in ker je v zadnjih treh letih zaslediti povečanje interesa na nizkih trobilih
(pozavna, evfonij/bariton, tuba) se s strani občinskega proračuna zagotavljajo sredstva v višini 10% plače
učitelja Glasbene šole Brežice. Cilj je zagotoviti potrebam po povpraševanju, ki raste zaradi popularnosti
omenjenih inštrumentov, ki so zelo uveljavljeni kot solistični inštrumenti in nepogrešljivi v pihalnih in
simfoničnih orkestrih ter trobilnih ansamblih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva na postavki so omogočala izvedbo:
a) V okviru javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2019 so bili podprti prijavitelji:
Društvo s sekcijami za programe LJUBITELJSKE
KULTURE

Točke

EUR

Realizacija

KD Koledniki Bušeča vas

2400

721

721

Društvo Fotoklub Brežice

2650

796

796
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KUD Slavček Velika Dolina

4000

1.201

1.201

KUD Brežice

4074

1.224

1.224

KD Zvezda Dobova

4350

1.306

1.306

KD Drugi oder

1553

466

466

15519

4.661

4.661

KD MoPZ Sromlje

2190

658

658

KUD Anton Kreč Čatež ob Savi

5198

1.561

1.561

KD Planina Cerklje ob Krki

1950

586

586

Društvo za oživitev mesta Brežice

1950

586

586

Društvo zbirateljev Verigar Brežice

2350

706

706

KD Globoko

9224

2.770

2.606

KD Ivan Kobal Krška vas

5853

1.758

1.472,50

Društvo likovnikov Brežice

11220

3.369

3.369

Društvo Mravljica Bizeljsko

2493

749

749

KD Orlica Pišece

7586

2.279

2.149,20

Društvo 1824

1495

449

449

KD Kapele

12182

3.659

3.551,30

KD Pihalni orkester Kapele

15750

4.730

4.730

Plesno društvo Imani

23745

7.131

7.131

KD MePZ Viva Brežice

17440

5.238

5.238

Zveza kulturnih društev Brežice

16875

6.168

6.168

DIO Brežice - Ljudske pevke Cerklje ob Krki

1157,5

348

348

3464

1.041

1.041

31972

9.601

9.011,20

2070

622

622

13125

3.942

3.942

2250

676

338

KD Franc Bogovič Dobova

Društvo Pleteršnikova domačija
KUD Oton Župančič Artiče
KD Moški pevski zbor Bizeljsko
KD Gasilski pihalni orkester Loče
KD Pevci zvoka

b) organizacije in udeležbe na prireditvah preglednega značaja in organizacije izobraževanj za potrebe
ljubiteljske kulture v letu 2019, in sicer v obsegu načrtovanih 17 organizacij prireditev, 27 udeležb na
prireditvah in 4 organizacije izobraževanj, izvedenih od januarja do decembra 2019.
c) sofinanciranje dela plače učitelja Glasbene šole Brežice in sicer od septembra do decembra 2019.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

854.903 €

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
- spodbujati rekreativno športno udejstvovanje z sofinanciranjem rekreativnih športnih prireditev
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dostopnost do ustrezne športne infrastrukture občanom je ostala na enakem nivoju kot v preteklem letu.
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Izvajanje programov redne vadbe, počitniških in mladinskih programov je bilo ohranjeno na enakem nivoju
kot v preteklem letu.

18059001 Programi športa

661.325 €

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, financiranje založništva v športu.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z razpoložljivimi sredstvi smo omogočali izvajanje redne športne vadbe številnim klubom tako v objektih, ki
so v lasti oz. upravljanju v Javnih zavodih Občine Brežice kot tudi v drugih objektih. Število udeležencev in
število ur športnih programov redne vadbe se ohranja kot v preteklosti.

00023 Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije

167.701 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka Mednarodni projekti je namenjena projektom, ki bodo neposredno podprti s strani
Evropske komisije in ostalim aktivnostim mednarodnih razsežnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je bila pretežno namenjena izvajanju mednarodnega projekta »Geofood", Šport za zdravo starost,
MOPF 2019
V letu 2019 je bil uspešno zaključen projekt Občuti svobodo vode, zato so se sredstva namenila za
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desiminaciji učinkov projekta Občuti svobodo vode, in sicer izvedba vodne vadbe za starostnike.
V letu 2019 se je začela izvedba projekta "Stavi na zdravje" znotraj razpisa Erasmus + Šport Evropske
komisije. Projekt Stavi na zdravje je namenjen kritični populaciji mladine v starosti med 15 in 19 let ter
mladostnikov med 24 in 29 let starosti. Projekt združuje športne aktivnosti na kopnem in v vodi, zdravstvena
in psihološka testiranja ter predavanja in izobraževanja. Cilj projekta je skozi dve testni skupini, ki bodo
udeleženi v vseh sklopih aktivnosti razviti motivacijski model za večje vključevanje mladih v športno
aktivnost. Posamezne aktivnosti predvidevajo vključitev širše zainteresirane javnosti, katera se bo lahko
spoznala s pomembnostjo gibanja za zdravje in boljše počutje.
Sredstva so se namenila tudi za aktivnosti projekta Geofood, katerega namen je raziskovanje učinkov
izrabe geotermalne energije. V drugem letu projekta je bil fokus na ogledu primerov dobrih praks, zato si
je 21 predstavnikov slovenske delegacije ogledalo številne rastlinjake in kmetije na Nizozemskem,
delovanje biodinamične kmetije, izrabo geotermalne vrtine za rastlinjake in ogrevanje lokalnih institucij ter
se udeležila uradnega dogodka ob odprtju raziskovalnega akvaponičnega sistema, ki so ga vzpostavili na
Wageningen University na Nizozemskem.
Del sredstev pa je bil namenjen pokrivanju stroškov izvedbe mednarodnega otroškega pevskega festivala.
Mednarodni otroški pevski festival Brežice predstavlja izjemo med sorodnimi festivali, saj daje priložnost
sodelovanja vsem mladim pevskim talentom, ob pogoju uspešno opravljene avdicije brez dodatne kotizacije
in brez pogoja sodelovanja z avtorsko skladbo. Interes je izvedba festivala na neprofitni osnovi, ves
morebiten ustvarjen prihodek pa je namenjen za nadaljnji razvoj projekta.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa

415.059 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvajalci »programa športa« so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Predlog izbora je opravila
posebna komisija, ki jo je imenoval župan. Z izbranimi izvajalci so bile sklenjen ustrezne pogodbe. Nad
izvajanjem programov se opravlja nadzor s preverjanjem letnih poročil o porabi sredstev, realizaciji ur
vadbe ter izvedbi prireditev oz. izobraževanj. Sredstva so namenjena predvsem za pokrivanje stroškov
najema prostorov za izvajanje redne vadbe, za strokovni kader – trenerje ter stroške delovanja društev
(štartnine, prevozi, sodniški stroški,…). Razen sredstev za delovanje društev in delo strokovnega kadra,
morajo društva za izplačilo pogodbenih sredstev dostaviti ustrezne zahtevke z dokazili, zato je realizacija
pogodbenih zneskov odvisna tudi od ažurnosti izvajalcev.
V letu 2019 je bilo tako sofinanciranih 46 izvajalcev, ki so izvajali različne programe: programi prostočasne
športne vzgoje otrok in mladine (44 različnih programov, 2358 ur, 669 udeležencev), programi športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (71 programov, 13740 ur, 880
udeležencev), programi kakovostnega športa odraslih (14 programov, 3380 ur, 147 udeležencev), programi
rekreativne športne vadbe (4 programi, 480 ur, 107 udeležencev) ter programi vadbe starejših nad 65 let
in vadbe invalidov (14 programov, 790 ur, 214 vadečih).
V letu 2019 je bilo v občini s sofinanciranjem iz občinskega proračuna odobrena izvedba 58 različnih
športno rekreativnih prireditev lokalnega pomena. Odobrena je bila tudi izvedba 4 prireditev občinskega
pomena ter ena občinsko promocijska prireditev za podelitev priznanj v športu. Podprtih je bilo 92
usposabljanja oz. izpopolnjevanja športnih delavcev. Finančno podprta je bila tudi izdaja treh publikacij za
šport.
Iz proračunske postavke je bilo sofinanciranih tudi 9 prireditev širšega turističnega pomena, kjer je Občina
Zavodu za šport kot upravljalcu športnih objektov v katerih so se te prireditve odvijale, pokrila operativne
stroške v celoti.
Prijavitelji programov, kjer vadijo kategorizirani športniki so na javnem razpisu lahko kandidirali s programi,
ki društvom zagotavljajo višje število odobrenih ur vadbe.
Izvajalci programov so bili izbrani na javnem razpisu, z njimi so bile sklenjene pogodbe, izplačila so bila
nakazana na podlagi dokazil o realizaciji programov.

Klub

Atletski klub Brežice

Najem ZŠB

31.728,90 €

Badminton klub Pišece
Badmintonski klub
Brežice
DBV Katana

Najem
Drugi

761,25 €
3.389,40 €

892,50 €

3.319,05 €
2.214,45 €

Strokovni
kader +
Delovanje
društva
7.554,98 €

Tekmovalni
stroški

4.653,52 €

Izobraževanje

409,00 €

2.379,98 €
2.975,00 €

598,56 €

4.040,00 €

1.065,41 €

72,00 €

Prireditve

Publikacije

Realizacija
skupaj

300,00 €

45.407,65 €

100,00 €

5.869,38 €

100,00 €

7.885,11 €

100,00 €

7.491,86 €
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DIO Brežice
Društvo Sonček
Posavja

1.176,00 €

175,00 €
630,00 €

Golf grad Mokrice

630,00 €

Invalid združenje GOOI
Brežice

Kajak kanu klub Krško

1.386,00 €
2.520,00 €

Karate klub Brežice
Kegljaški klub Brežice
Košarkarski klub
Brežice

MRD Dobova
Namizno teniški klub
Dobova
Nippon klub Čatež
NK Brežice 1919

186,00 €

47.023,13 €

200,00 €

1.016,00 €

- €

300,00 €

5.429,00 €

6.815,00 €

1.085,00 €

620,87 €

3.129,00 €

6.523,00 €

1.241,68 €

3.822,00 €

2.669,04 €

7.171,50 €

5.610,00 €

6.681,97 €

1.176,00 €

1.187,00 €

146,08 €

200,00 €

2.709,08 €

8.014,00 €

9.477,39 €

400,00 €

45.132,59 €

1.745,00 €

285,33 €

400,00 €

6.378,33 €

1.373,40 €

1.170,00 €

347,90 €

380,00 €

100,00 €

3.371,30 €

1.102,50 €

5.181,00 €

9.852,11 €

489,00 €

3.100,00 €

1.001,00 €

730,43 €

27.241,20 €
2.772,00 €

780,00 €

1.045,80 €

10.584,00 €

MMA Brežice

1.451,00 €

150,00 €

300,00 €

Kajak kanu klub Čatež

100,00 €

1.176,00 €

Orientacijski klub
Brežice

10,00 €
926,00 €

5.281,67 €
300,00 €

12.119,68 €

300,00 €

17.375,04 €
19.463,47 €

1.764,12 €

68.511,86 €

100,00 €

1.831,43 €

Osnovna šola Artiče

315,00 €

315,00 €

Osnovna Šola Globoko

420,00 €

420,00 €

93,00 €

93,00 €

- €

- €

Osnovna šola Pišece
Pikado klub Kobra
Pišece
Planinsko društvo
Brežice
Plesni klub Lukec
Brežice
Posavski alpinistični
klub
Rokometni klub Brežice

2.556,00 €
1.260,00 €
5.843,25 €
14.437,50 €

SD Rudar Globoko
Strelski klub Brežice

3.351,00 €
7.644,00 €

Šahovski klub Brežice

333,90 €

ŠD Kajak kanu Brežice
ŠD Bizeljsko
ŠD Orlica Pišece
ŠD Petelinček

1.134,00 €
4.134,38 €

735,00 €

ŠD Sušica

9.369,75 €

2.856,00 €

675,00 €

1.935,00 €

613,52 €

657,39 €

7.114,16 €

2.546,50 €

8.377,19 €

1.760,00 €

567,80 €

5.678,80 €

3.243,00 €

1.755,39 €

12.642,39 €

120,00 €

25.481,19 €

718,50 €

1.052,40 €

660,00 €

660,00 €

- €

350,00 €

350,00 €

630,00 €

300,00 €

2.064,00 €

3.032,00 €

1.256,02 €

9.157,40 €

- €

ŠD Plavalna akademija
Rok Kerin
ŠKD Mažoretke Dobova

300,00 €

357,00 €

119,00 €

441,00 €

2.510,00 €

400,00 €
70,00 €

100,00 €

400,00 €
800,00 €

1.446,00 €

318,47 €

12.639,22 €

Športna zveza Brežice

- €

Športno društvo Salta

329,00 €

329,00 €

1.470,00 €

3.230,00 €

4.700,00 €

882,00 €

4.710,00 €

651,80 €

280,00 €

6.510,00 €

2.821,00 €

167,63 €

40,00 €

TBK Brežice
Telovadno društvo
Sokol Brežice
Tenis klub Brezina

20.689,20 €

5.000,00 €

724,79 €

5.724,79 €

100,00 €

27.313,00 €
9.538,63 €
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Teniški klub Brežice

2.100,00 €

1.697,00 €

400,00 €

VDC Leskovec pe
Brežice

210,00 €

Viva klub Brežice

1.280,00 €

292,17 €

92.696,45 €

52.414,15 €

Skupaj

186.055,81 €

47.078,25 €

4.197,00 €
210,00 €

100,00 €
2.796,00 €

12.850,00 €

1.672,17 €
3.288,91 €

397.179,56 €

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Iz zgornjega opisa je razvidno, da so bili cilji doseženi. Obseg sredstev za izvajanje programov redne vadbe
smo, glede na razpoložljiva sredstva, ohranjali na nivoju iz preteklih let, vendar pa realno več ne pokrivamo
enakega deleža stroškov posameznih izvajalcev.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00076 Šolska športna tekmovanja

28.691 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2019 so bila iz občinskega proračuna zagotovljena sredstva za sofinanciranje organizacije občinskih
in področnih šolskih športnih tekmovanj, ter za udeležbo šolarjev na športnih tekmovanjih na občinskem,
področnem ali državnem nivoju. Za izvedbo področnih tekmovanj sta sklenjeni ustrezni pogodbi s
področnima centroma za OŠ in SŠ (Zavod za šport Brežice in Zavod za šport Novo mesto), pri 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. (Odlok o preoblikovanju Zavoda za šport Brežice (Ur. l. RS, št.: 12/12, 7/13 in 32/15).
Na postavki so bila zagotovljena tudi sredstva za odpravnino strokovnega sodelavca ob upokojitvi ter
sredstva za uvajanje novega strokovnega sodelavca za 2 meseca.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
S podporo šolskim športnim aktivnostim (interesna vadba, šolska športna tekmovanja) je omogočeno
ukvarjanje s športom večjemu krogu osnovnošolcev in srednješolcev, od katerih del nadaljuje svoje športne
aktivnosti v športnih društvih usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00077 Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje

3.801 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki »Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje« so namenjena izvajanju plavalnega
opismenjevanja otrok v vrtcih in prvi triadi osnovne šole in sicer za sofinanciranje vstopnice na bazen.
Višina sredstev je predvidena s pogodbo sofinanciranju javnih zavodov, realizacija postavke pa je vezana
na dostavo zahtevkov s strani OŠ in vrtca.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
S sofinanciranjem programa je dosežen cilj zmanjševanja števila neplavalcev med predšolskimi otroci in
učenci OŠ.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00078 Vzdrževanje športnih objektov

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena rednemu vzdrževanju objektov, ki so v upravljanju Zavoda za šport Brežice in
za katera zavod ne more pridobiti drugih sredstev oz. za nakup opreme, ki je nujno potrebna za vzpostavitev
učinkovitega delovanja zavoda.
V letu 2019 so bila sredstva namenjena Zavodu za šport Brežice vključena v pogodbo o financiranju
zavoda. Zaradi dodatnih potreb po nujnih sanacijskih ukrepih in zaradi naročila nujnih pregledov, ki so se
v preteklosti zanemarjali, je bila realizacija višja od načrtovane.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z vlaganji v športne objekte ter nakup opreme za njihovo vzdrževanje, se ne le ohranjajo športni objekti,
temveč se njihova uporabnost širi tudi na druga družbena področja.
Glede na razpoložljiva sredstva, je dosežen cilj ohranjanja vrednosti športnih objektov v lasti Občine
Brežice.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP
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00079 Obnova športnih igrišč na podeželju

3.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za obnovo športnih igrišč so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa. Na razpis so se prijavili 4
izvajalci. Vsi so izpolnjevali pogoje in tudi prejeli sredstva za obnovo
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z obnovo športnim površin smo izboljšali prostorske možnosti za razvoj športa ter večjemu številu občanov
zagotovili dostop do kvalitetnih športnih površin.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00478 Zimsko drsališče

15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva iz te postavke so bila namenjena za postavitev drsališča pred športno dvorano Brežice. Tako je
bilo omogočeno mladini izvajanje rekreacije v času zimskih počitnic in v prostem času. S tem je bila
omogočena popestritev športno rekreativnih aktivnosti v občini Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je bila 100 % realizirana. Glede na to, da je bilo drsališče pred športno dvorano Brežice
postavljeno prvič, ocenjujemo glede na obisk in ugodne vremenske razmere, da je bila tovrstna aktivnost
uspešno izvedena. Zadevo imamo namen izvajati tudi v prihodnje, če bodo to le dopuščale vremenske
razmere.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00533 Skate park

22.363 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva iz postavke so bila namenjena za postavitev in otvoritev rolkarskega poligona - skate parka.
Postavljenih je bilo več posameznih elementov, ki omogočajo mladim aktivno preživljanje prostega časa.
Otvoritev je bila organizirana z namenom predstavitve možnosti različnih načinov vadbe ter predstavitev
varne uporabe elementov. Sredstva so bila namenjena tudi za postavitev začasnih sanitarij in postavitev
obvestilne table za uporabnike.
Cilji: - Mladim omogočiti varen prostor za aktivno preživljanje prostega časa
- vzpostaviti poligon z različnimi elementi, ki bodo omogočali različne načine vadbe (rolerji, skate, skiro,
BMX)
- predstaviti možnosti uporabe ter seznanitev uporabnikov z varno uporabo
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so bila realizirana.
Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka je vključena v NRP št. OB009-19-0038

18059002 Programi za mladino

193.578 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda za podjetništvo, turizem in mladino
- pravilnik o sofinanciranju 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.
Kazalniki Logbook sistema:
Število izpolnjenih anketnih vprašalnikov
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Varnost in obravnava
Vpliv, sodelovanje in prevzemanje odgovornosti
Delež mladih ustvarjalcev
Delež aktivnosti, ki so jih ustvarili mladi
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so omogočala izvajanje programov za mlade na istem nivoju kot v preteklih letih.
Kazalniki Logbook sistema:
Število izpolnjenih anketnih vprašalnikov:
33
Varnost in obravnava: 85%
Vpliv, sodelovanje in prevzemanje odgovornosti: 48%
Delež mladih ustvarjalcev: 7%
Delež aktivnosti, ki so jih ustvarili mladi: 13%

00083 Programi za mlade

19.065 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za:
1. izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja mladine.
Predmet sofinanciranja so projekti, ki jih izvajajo prijavitelji za ciljno skupino mladih, v kateri mora biti aktivno
vključenih najmanj 70% mladih oziroma projekti prijaviteljev, kjer projekt izvaja projektna skupina mladih,
sestavljena iz minimalno 5 oseb v starostni kategoriji 13 - 30 let. Dodatno se v obeh primerih upoštevajo le
mladi, ki imajo stalno ali začasno bivališče v občini Brežice.
2. izvedbo mladinskih projektov, podprtih s strani "Sveta mladih"
Del sredstev proračunske postavke se nameni realizaciji mladinskih projektov, kjer je prijavitelj načeloma
neorganizirana skupina mladih oz. fizična oseba. Gre za projekte manjših razsežnosti, katerih vrednost ne
presega 1.000 EUR.
Odločanje o mladinskih projektih je v pristojnosti »Sveta mladih«, ki je pri odločanju neodvisen. Članstvo v
svetu je prostovoljno za občane občine Brežice, starosti 13 do 30 let. Število članov ni omejeno, članstvo
in pravica odločanja je dodeljena s prostovoljno vključitvijo.
Tehnično in finančno podporo mladinskim projektom omogoča ZPTM Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V okviru JR za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2019 so bili podprti sledeči projekti:

Ime

Ime projekta

Odobren znesek

Realizacija

Društvo prijateljev mladine
Velika Dolina - Jesenice

Evropa v šoli

519,72

519,72

Orientacijski klub Brežice

Outsider

602,88

Nezadostno št.
udeležencev iz
občine Brežice

Planinsko društvo Brežice

Mladinski planinski tabor 2019

623,67

623,67

Priprava in izvedba predstave
"Talenti rumenega kraljestva"

831,56

831,56

Poletni mažoretni kamp

873,14

873,14

Župnija Cerklje ob Krki

Oratorij 2019

831,56

831,56

Društvo 1824

Ohranjanje in posredovanje
dediščine koledarskih in prazničnih
šeg

311,84

311,84

Oratorij 2019

415,78

415,78

Mladinski tabor

582,09

582,09

Športno kulturno društvo
Mažoretke Dobova

Kulturno društvo Zvezda
Dobova
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KD Gasilski pihalni orkester
Loče pri Dobovi

Priprave na Flesh mob

332,62

332,62

ŠD Kajak kanu Brežice

Poletje ob Krki

353,41

353,41

ŠD plavalna akademija Rok
Kerin

Poletne plavalne počitnice z igrami
brez meja

353,41

353,41

Velikonočni turnir

740,00

740,00

Športno varstvo otrok

935,50

935,50

Športno društvo AMG šport
Moško rokometno društvo
Dobova

Športni tabor

935,50

935,50

Rokometni dnevi

720,00

720,00

Župnija Bizeljsko

Oratorij 2019

415,78

415,78

Društvo študentov Brežice

Medgeneracijsko sodelovanje

332,62

nerealizirano

Turistično društvo Dobova

Mladinske delavnice - Ustvarjamo v
prostem času

457,36

457,36

KD Orlica Pišece

Oratorij 2019

831,56

831,56

Zveza prijateljev mladine Krško

Otroški parlament

se zavrne

Del sredstev je bilo namenjeno izvedbi mladinskih projektov, ki so nastali na pobudo mladih. Za ta namen
so se sredstva namenila ideji ureditve glasbene vadnice.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00084 Plače Mladinski center

66.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Redna dejavnost »Mladinskega centra Brežice« je financirana v skladu z Odlok o preoblikovanju javnega
zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice in sicer
so bila v letu 2016 za izvajanje javne službe zagotovljena sredstva za plače, prispevke in druge osebne
prejemke za direktorico (delno), informatorja in tehničnega manipulanta (čistilke) ter polovico stroškov dela
računovodje, sredstva za splošne (materialne) stroške poslovanja in sredstva za programske materialne
stroške v skladu s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti centra: Kultura in produkcija mladih, mednarodna
pisarna, info center za mlade, McB asistenca in neformalno izobraževanje ter aktivnosti za otroke. Stroški
dela in splošnih materialnih stroškov so ustrezno razmejeni med posamezne dejavnosti zavoda v skladu z
odlokom o preoblikovanju zavoda, pri čemer se sredstva za dejavnosti podjetništva in turizma zagotavljajo
iz drugih proračunskih postavk.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so omogočala izvajanje programov za mlade na istem nivoju kot v preteklih letih.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00088 Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center

36.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glej obrazložitev postavke 00084
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so omogočala izvajanje programov za mlade na istem nivoju kot v preteklih letih.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00089 Programska sredstva MC

42.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glej obrazložitev postavke 00084
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so omogočala izvajanje programov za mlade na istem nivoju kot v preteklih letih.
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Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00090 Rezervacija sredstev za programe

0€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki »rezervacija sredstev« so bila namenjena premoščanju likvidnostnih težav pri
izvajanju programov, ki jih MC Brežice izvaja v povečanem obsegu delovanja in za katera med letom
pridobiva sredstva iz drugih virov (Urad za mladino, razpisi evropskih sredstev). V letu 2018 ni bilo potrebe
po koriščenju teh sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva v letu 2019 niso bila koriščena, ker ni bilo potrebe po premostitvenih sredstev za izvajanje
projektov, ki so sofinancirani s strani države.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00091 Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC

24.264 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za čiščenje napušča na objektu na Gubčevi 10a in prepleskana dvorana
mladinskega kulturnega centra.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so bila porabljena v celoti
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00534 Strategija za mlade

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vzporedno z izdelavo Strategije aktivnega staranja v občini Brežice se je pristopilo k analizi in izdelavi
Strategije za mlade, kjer želimo posebej izpostaviti zaznana problematična področja izobraževanja,
zaposlovanja in stanovanjsko problematiko ter na teh poiskati ustrezne ukrepe.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so se namenila Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino, z namenom izvedbe anketnih
vprašalnikov, ki bodo osnova za pripravo Strategije.
Navezava na projekte NRP

19 IZOBRAŽEVANJE

5.250 .924 €
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.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

3.595.525 €

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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina Brežice je omogočila vključitev v programe predšolske vzgoje vsem staršem, ki so za to izkazali
interes.

19029001 Vrtci

3.595.525 €

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,
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gradnja in vzdrževanje vrtcev.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina Brežice je z medletnim odpiranjem novih oddelkov omogočila vključitev v programe predšolske
vzgoje vsem staršem, ki so za to izkazali interes. Z dodatnim popustom v višini 75% od določenega plačila
vrtca pa je staršem omogočila tudi popust za največ dvomesečno odsotnost otroka.

00093 Razlika med plačilom staršev in ceno programa

3.544.442 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za plačilo razlike med prispevkom staršev in dejanskimi stroški programov v vrtcih Občine Brežice se v
skladu z 28. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11-ZUPJS-A in 40/12 - ZUJF) zagotovijo sredstva iz
poračuna Občine Brežice vlagateljem s stalnim prebivališčem v Občini Brežice. Sredstva za redno delo
vrtcev se planirajo na podlagi števila otrok, ki so vključeni v vrtce in veljavnih cen oz. dejanskih stroškov
storitev. Glede na Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) (v nadaljevanju: metodologija) - je bil opravljen izračun cen
storitev programov v vrtcih v občini Brežice, ki so v veljavi od 1.3.2017. Cene so izračunane za vsak vrtec
in vsak program, kot osnova za plačilo staršev pa je določena cena, ki je izračunana kot povprečje
istovrstnega programa. Razliko med plačilom staršev in dejanskimi stroški zagotavlja proračun lokalne
skupnosti. Iz proračuna so se zagotavljala tudi sredstva za plačilo nadstandardnih zaposlitev in ostala
dogovorjena sredstva, kot določa 8. - 16. člen metodologije.
Za vrtce na območju Občine Brežice so se zagotavljala sredstva za delo po namenih. Na ta način so se
vrtcem zagotovila vsa potrebna sredstva za nemoteno delo. Za sredstva vrtci zaprosijo vsak mesec na
obrazcih, iz katerih je razvidna poraba sredstev za izplačane plače ter druge stroške iz dela, sredstva za
materialne stroške in živila pa se nakažejo na podlagi usklajenega finančnega načrta za tekoče
proračunsko leto in števila otrok v vrtcu. Od tega se odštejejo obračunani prispevki staršev ter neporabljena
živila v primeru odsotnosti in rezervacij.
Poleg tega je proračun zagotavljal tudi sredstva za nadstandardne zaposlitve v vrtcih, kadar je bilo to
potrebno zaradi nemotenega delovanja vrtca in za nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja.
Proračun je zagotavljal tudi nadstandard v obliki zaposlitve logopeda. Zakonodaja nalaga lokalnim
skupnostim tudi financiranje spremljevalcev gibalno oviranih otrok, plačilo dodatnega specialnega dela z
otroki na podlagi izdanih odločb o usmerjanju in ostalih stroškov, ki jih navajamo v nadaljevanju.
Delo vzgojiteljice na otroškem oddelku Bolnišnice Brežice so sofinancirale na podlagi sklenjenih pogodb
vse posavske občine, Občina Brežice, Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Kostanjevica na Krki ter
Občina Bistrica ob Sotli, po ključu, ki upošteva število otrok pacientov po kraju stalnega prebivališča ter
številu prebivalcev v posamezni občini.
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina Brežice je z zagotavljanjem dodatnih kapacitet in medletnim odpiranjem novih oddelkov omogočila
vključitev v programe predšolske vzgoje vsem staršem, ki so za to izkazali interes.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP
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00479 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili starševrezervacije
51.083 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Brežice na podlagi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice
omogoča staršem otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa
predšolske vzgoje v javnem vrtcu, možnost, da lahko uveljavijo rezervacijo (oziroma začasen izpis) zaradi
počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra, izjemoma tudi med letom.
Staršem se za obdobje največ dveh mesecev, ko koristijo rezervacijo oziroma otroka začasno izpišejo iz
vrtca, zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški se obračunajo v višini 25 % od plačila
staršev, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred. Na postavki se zagotavljajo sredstva za 75%
od plačila staršev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z popustom v višini 75% od določenega plačila vrtca je Občina staršem omogočila rezervacijo za največ
dvomesečno odsotnost otroka.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vezana na NRP.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

873.729 €
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z razpoložljivimi sredstva smo ohranjali obstoječo mrežo osnovnih šol. Vsem učencem je zagotovljeno
kakovostno osnovnošolsko izobraževanje.

19039001 Osnovno šolstvo

866.975 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z razpoložljivimi sredstvi so bila izvedena najnujnejša vzdrževalna dela na objektih in opremi šol.

00095 Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.)

470.042 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotovitev sredstev za plače in druge osebne prejemke ter prispevke nadstandardno zaposlenih na
osnovnih šolah (8) in v Glasbeni šoli Brežice oz. Zavodu za šport Brežice:
Osnovnim šolam se zagotovijo sredstva za izvajanje varstva vozačev
Šolam se zagotovijo sredstva za plačo hišnikov, če jih MIZS ne zagotovi posamezni šoli za polni
delovni čas. V kolikor opravlja šola prevoze učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza v in iz šole,
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s šolskimi vozili, opravlja hišnik tudi naloge šoferja.
Šofer in spremljevalec v vozilu Zavoda za šport Brežice za prevoz otrok s posebnimi potrebami
usmerjenimi v OŠ s prilagojenim programom.
Šolam se zagotovijo sredstva za plače kuharic oz. kuharskih pomočnic, ki za otroke v osnovnošolskem
izobraževanju kuhajo kosila
Zagotavljanje sredstev za druge osebne prejemke (prevoz na delo in prehrana) za zaposlene v
Glasbeni šoli Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z razpoložljivimi sredstvi smo ohranjali obstoječo mrežo osnovnih šol. Vsem učencem je zagotovljeno
kakovostno osnovnošolsko izobraževanje.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00099 Materialni stroški -šole Občine Brežice

348.248 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotovitev sredstev osnovnim šolam in glasbeni šoli za fiksne materialne stroške in stroške za tekoče
vzdrževanje.
- K fiksnim materialnim stroškom se prištevajo stroški za plačilo električne energije, vode, komunalnih
storitev in ogrevanje šolskega prostora.
- K stroškom za tekoče vzdrževanje se štejejo stroški čistil, beljenja ter manjših vzdrževalnih del skupaj z
nabavo materiala in popravila.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z razpoložljivimi sredstvi smo ohranjali obstoječo mrežo osnovnih šol. Vsem učencem je zagotovljeno
kakovostno osnovnošolsko izobraževanje.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00100 Materialni stroški-poslovanja zavodov

14.467 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila v letu 2019 namenjena izvedbi notranjih revizij poslovanja v javnih zavodih na področju
družbenih dejavnosti, v skladu Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega
nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št.: 72/02).
Z izvedenim postopkom javnega naročanja je bila sklenjena pogodba z novim izvajalcem revizorskih
storitev za obdobje 2015-2018. Izvedene so bile notranje revizije poslovanja 10 javnih zavodov: GŠ
Brežice, OŠ Bizeljsko, OŠ Pišece, OŠ Velika Dolina, OŠ Globoko, OŠ Brežice, Vrtec Mavrica Brežice,
Posavski Muzej, ZPTM, Zavod za šport Brežice. Izvedli smo še dodatni reviziji Lekarne Brežice ter Vrtca
Mavrica Brežice. Prav tako smo v letu 2019 izvedli uspešno izobraževanje za računovodje in direktorje
javnih zavodov, kjer smo predstavili ugotovitve revizij prejšnjih let.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z izvajanjem aktivnosti zagotavljamo učinkovitejši nadzor poslovanja javnih zavodov, na podlagi
spremljanja energetske učinkovitosti objektov pa lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za zniževanje fiksnih
materialnih stroškov.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00101 Materialni stroški - šole izven občine Brežice

19.223 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena 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.
Sredstva so bila namenjen pokrivanju stroškov OŠ dr. Mihajla Rostoharja, katero je v šolskem letu
2018/2019 obiskovalo 21 otrok iz občine Brežice, leto poprej pa 20 otrok.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj, omogočiti ustrezno vključitev v osnovnošolsko izobraževanje tudi učencem s posebnimi potrebami, je
bil v celoti realiziran.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP
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00110 Drugi programi v OŠ

14.995 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izvajanja različnih projektov šol, ki niso vključeni v ostale postavke
(npr. visoke okrogle obletnice šol, večji mednarodni projekti, veliki folklorni festival...)
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z razpoložljivimi sredstvi smo sofinancirali izvedbo 6 večjih prireditev ali mednarodnih sodelovanj.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

19039004 Podporne
izobraževanju

storitve

v

primarnem

in

sekundarnem
6.754 €

Opis podprograma
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju: izobraževanje učiteljev v
glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in informatika.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj, da se osnovnošolcem omogoči udeležba na tekmovanjih iz znanj, ter s tem poglabljanju njihovih znanj
na posameznih področjih učenja, je bil dosežen.

00111 Drugi programi

6.754 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena financiranju stroškov prevoza učencev na tekmovanja iz znanj v okviru šolskih
tekmovanj na področni in državni ravni.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj, da se osnovnošolcem omogoči udeležba na tekmovanjih iz znanj, ter s tem poglabljanju njihovih znanj
na posameznih področjih učenja, je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

1904 Terciarno izobraževanje

30.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1904 Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih
pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni dolgoročni cilji so:
- zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva
- zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja
- vključitev v novo nastajajočo mrežo visokošolskega izobraževanja
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zagotavljanje pogodbenega zneska za izvajanje študijskih programov Fakultete za turizem Brežice.

19049002 Visokošolsko izobraževanje

30.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 19049002 Visokošolsko izobraževanje: nakup, gradnja in vzdrževanje visokih šol.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- nacionalni program visokega šolstva
- zakon o visokem šolstvu
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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 - najem
prostorov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zagotavljanje pogodbenega zneska za izvajanje študijskih programov Fakultete za turizem Brežice.

00112 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja Fakultete za turizem in sicer za pokrivanje stroškov
najema prostorov, potrebnih za izvajanje programa Fakultete. Občina Brežice je po pogodbi (P-995-2012
z dne 31.12.2012) med Univerzo v Mariboru, Fakulteto za turizem in Občino Brežice prevzela obveznost
zagotavljanja prostorov za izvajanje programov. Do realizacije prostorov Fakulteta gostuje v prostorih
Gimnazije Brežice, kjer stroške prevzema in pokriva Občina.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 je bil sklenjen Aneks s katerim se je določilo sofinanciranje Fakultete v letu 2019, sredstva so
bila realizirana na podlagi posredovanih zahtevkov Fakultete za turizem.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

1905 Drugi izobraževalni programi

22.731 €
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 za dijake in študente s stalnim prebivališčem v občini Brežice
- vzpostavitev trajnostnih mobilnih ukrepov
- dvig ozaveščenosti o varnosti v cestnem prometu
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Doseganje ciljev je dolgoročni proces.

19059001 Izobraževanje odraslih

0€

Opis podprograma
Vsebina podprograma 19059001 Izobraževanje odraslih je na primer: sofinanciranje izobraževanja odraslih
– usposabljanje za delo z računalnikom.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
Sofinanciranje programov neformalnega izobraževanja, namenjenim starejši populaciji oz. izvedba
programov za t.i. tretje življenjsko obdobje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sofinanciranje programov neformalnega izobraževanja, namenjenim starejši populaciji oz. izvedba
programov za t.i. tretje življenjsko obdobje.

00408 Drugi izobraževalni programi

0€

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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva niso bila realizirana, saj ni bil izveden javni razpis.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP
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19059002 Druge oblike izobraževanja

22.731 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 19059002 Druge oblike izobraževanja je namenjena podpori izobraževalnim
projektom organizacij iz občine Brežice za dijake in študente s stalnim prebivališčem v občini Brežice.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- statut Občine Brežice
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Omogočati pogoje za izvedbo projektov za dijake in študente s stalnim prebivališčem v občini Brežice
- vzpostavitev trajnostnih mobilnih ukrepov
- dvig ozaveščenosti o varnosti v cestnem prometu
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba projektov, za katerega izkažejo interes nevladne organizacije s sedežem v občini Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.

00114 Razvojno izobraževalni programi

12.942 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilj postavke je:
- Pokrivanje stroškov, ki nastanejo z zagotavljanjem izvajanja obvezne študijske prakse (stroški
nadomestila za malico in nagrad) za dijake in študente s stalnim bivališčem v občini Brežice pri
organizacijah s sedežem v občini Brežice (v nadaljevanju: Študijska praksa);
-Sofinanciranje udeležbe učencev in dijakov iz občine Brežice na mednarodnih tekmovanjih v znanju
osnovnih in srednjih šol, za katera ne pridobijo sredstev iz drugih virov (v nadaljevanju: Mednarodna
tekmovanja), s tem, da se omogoči pokrivanje stroškov korepetitorja in spremljevalca-učitelja, če ta
finančno poskrbi za nočitev in prevoz (ne sme pa se pokrivati s službeno obveznost, da ne prihaja do
podvajanja);
-Sofinanciranje projektov mednarodne mobilnosti se nameni za izmenjave pobratenih šol in se krijejo
stroški mobilnosti (prevoz, nočitev) in predstavljajo dodatno aktivnost šole, ni pa potrebno več financiranja
s strani Evropske komisije ali ostalih inštitucij (v nadaljevanju: Mednarodna mobilnost);
-Sofinanciranje novih projektov, ki predstavljajo nadgradnjo izobraževalnih programov občank in občanov,
a za tovrstne projekte ni drugih virov sofinanciranja. V tem primeru mora biti projekt zastavljen tako, da
prispeva k večji promociji občine kot tudi v okolje občine prenaša nova znanja in izkušnje. Projekt se lahko
prijavi le enkrat in mora predstavljati noviteto v prostoru ter dosegati zahtevane cilje razpisa (v nadaljevanju:
Novi projekti);
Prijavitelj
OŠ Cerklje ob Krki

Gimnazija Brežice

OŠ Brežice

Program
Mednarodno tekmovanje World's
Scholar's Cup, Hagg, Nizozemska (20.
7 - 27.7.2019)
Mednarodno tekmovanje World
Scholar's Cup, Peking, Kitajska (21.26.6.2019)
Mednarodno tekmovanje World
Scholar's Cup, Peking, Kitajska (21.26.6.2019)

Odobreno
v EUR

Realizacija

1.500,00

1.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

ŠKD Mažoretke
Dobova

Mednarodni turnir Greek Dance Open v
Paraliji, Grčija (8.- 13.7.2019)

1.973,50

1.973,50

OŠ Cerklje ob Krki

Študijska praksa

253,40

253,40

OŠ Velika Dolina

Študijska praksa

80,01

80,01

Klub zdravljenih
alkoholikov Brežice

Nov projekt: So-delovanje
(preprečevanju škodljive rabe alkohola
v lokalni skupnosti

800,00

800,00

Zveza lovskih družin
Posavja

Nov projekt – naravoslovna učilnica

Zavrnitev

Zavrnitev
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OŠ Velika Dolina

Študijska praksa

38,03

38,03

Mednarodna glasbena tekmovanja

1.085,75

1.085,75

Nov projekt

Zavrnitev

Zavrnitev

Nov projekt

1060,00

1060,00

OŠ Artiče

Študijska praksa

332,80

332,80

Vrtec Mavrica
Brežice

Študijska praksa

1.151,44

1.151,44

Glasbena šola
Brežice
Vrtec Mavrica
Brežice
OŠ Maksa
Pleteršnika Pišece

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V okviru JR za sof.razvojno izob. programov v letu 2019 smo podprli prijavitelje (tabela):
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00489 Evropski teden mobilnosti

9.789 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz postavke so bila zagotovljena sredstva za izvedbo aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti. Občina
Brežice je ob soorganizaciji Zavoda za šport Brežice organizirala in podprla naslednje aktivnosti:
- Pešbus
- Dan brez avtomobila
- Evropski teden mobilnosti (celotedensko dogajanje različnih aktivnosti)
Nabavljenih je bilo 500 kresničk, ki smo jih udeležencem Dneva brez avtomobila.
Iz postavke smo zagotovili sredstva tudi za izvedbo preventivnih dejavnosti za varno udeležbo otrok v
cestnem prometu. Tako so bile v vseh vrtcih občine izvedene Lutkovne predstave o vključevanju v cestni
promet, osnovnim šolam, smo nabavili nove kolesarke poligone ter ustrezne triopan znake, ki se uporabljajo
ob kolesarskih izpitih, dodatno je bil na OŠ Artiče izveden tudi program Jumicar.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Realizacija je bila nižja od načrtovanega, saj bila postavka glede na pretekla leta načrtovana višje.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

1906 Pomoči šolajočim

728.938 €
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
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj zagotavljanja enakih pogojev učencem za šolanje je s štipendiranjem in organizacijo prevozov v
osnovne šole dosežen, ravno tako pa tudi izobraževanje kadra z izobrazbo, ki jo potrebujejo delodajalci v
domačem okolju.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

721.738 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo
- zakon o osnovni šoli
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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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z zagotavljanjem prevozov osnovnošolskih otrok v in iz šole je omogočeno izvajanje zakonske obveze o
brezplačnem prevozu otrok v vzgojno izobraževalne inštitucije.

00115 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo

721.738 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakonom o osnovni šoli,
Občina Brežice organizira prevoze osnovnošolskih otrok, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km ali manj kot
4 km in imajo nevarno pot v šolo. Kjer ni organiziran prevoz z javnim prevoznikom, opravljajo prevoze šole
s šolskimi kombiji. Javni prevoznik je izbran v skladu z Zakonom o javnih naročilih ter je z njim sklenjena
ustrezna pogodba. Šolam se sredstva nakazujejo v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev javnim
zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole, ter se
usklajujejo na podlagi cene goriva. Občina je dolžna zagotoviti tudi prevoz otrok s posebnimi potrebami, ki
se vozijo v šole s prilagojenim programom ali varstveno delovne centre, kakor tudi otrokom z gibalnimi
motnjami. Za nekatere otroke ni možno zagotoviti organiziranega prevoza, zato so za te prevoze do
povračila stroškov upravičeni starši.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z zagotavljanjem prevozov osnovnošolskih otrok v in iz šole je omogočeno izvajanje zakonske obveze o
brezplačnem prevozu otrok v vzgojno izobraževalne inštitucije.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

19069003 Štipendije

7.200 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 19069003 štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja,
štipendije za nadarjene.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- regionalni razvojni program Posavje
- 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
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zagotavljanje sredstev za študente.

00116 Posavska štipendijska shema

7.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilj postavke je oblikovanje »Posavske štipendijske sheme« za izvajanje štipendijske politike. Gre za
zagotavljanje dela sredstev za sofinanciranje štipendij s področja kulture za šolanje v tujini vezano na stalno
prebivališče štipendista. Izvedbo postopka štipendiranja za posamezno šolsko leto izvaja Regionalna
razvojna agencija Posavje v skladu s Pravilnikom 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 (Uradni list RS, št. 86/15), na predlog posebne komisije in v
sodelovanju z Občino.
Štipendije iz Regionalnega štipendijskega sklada so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo
doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili na območju posamezne razvojne regije
ali drugače pomembno vplivali na razvoj v območju, iz katerega prihajajo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je bila realizirana v celoti, sredstva so bila nakazana Regionalni razvojni agenciji Posavje na
podlagi pogodbe. Sredstva so nato bila nakazana štipendistom, ki so se prijavili na javni razpis RRA
Posavje za štipendiranje s področja kulture. V letu 2019 smo podprli štiri štipendiste.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP
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20 SOCIALNO VARSTVO

1.148 .843 €
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

2002 Varstvo otrok in družine

52.213 €
Opis glavnega programa
Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem
nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
S sistemom storitev in programi pomoči preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov in zagotoviti
možnosti za človeka vredno življenje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj odpravljanja oz. zmanjševanja socialnih razlik in stisk občanov je bil za izvedbo programa dosežen.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

52.213 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen. Pomoči ob rojstvu otroka so bile za posameznika v letu 2019 ohranjene v enaki višini
kot v preteklem letu. Prejele so jo vse družine, ki se jim je v letu 2019 rodil otrok.

00117 Denarna pomoč ob rojstvu otroka

52.213 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena kot enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka. Upravičenec do pomoči je starš,
ki ima skupaj z novorojenim otrokom stalno prebivališče v naši občini. Denarna pomoč za otroka je v letu
2019 je znašala 250,00 €.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen. Pomoč ob rojstvu otroka je bila za posameznika je v letu 2018 ostala enaka kot v
preteklem letu. V letu 2019 se je rodilo 199 otrok za katere so starši uveljavili izplačilo pomoči.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1.096.631 €
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.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj odpravljanja oz. zmanjševanja socialnih razlik in stisk občanov je bil z izvedbo programa dosežen.

20049002 Socialno varstvo invalidov

259.871 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj zagotavljanja pomoči na domu v obliki družinskega pomočnika, je bil realiziran v skladu z vsemi
zakonskimi določili.

00118 Družinski pomočnik

259.871 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2019 so se iz občinskega proračuna v celoti pokrivali tudi stroški za socialnovarstveno storitev družinski pomočnik. Povprečno število družinskih pomočnikov v letu 2019 je bilo 25,42. Pravico do
družinskega pomočnika ugotavlja CSD Posavje, enota Brežice in tudi izda odločbo, ki je Občini Brežice
podlaga za izplačilo sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj, da se vsem upravičencem zagotovi zakonsko predvidena oblika pomoči, je bil dosežen.
Predvidena sredstva za ta namen (255.000 EUR) smo presegli za 4.870,73 EUR.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

20049003 Socialno varstvo starih

632.618 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj, da se vsem, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, so pa potrebni pomoči ali namestitve v
domovih upokojencev, je bil dosežen.

00119 Oskrbnine v zavodih

586.394 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz proračuna so se zagotavljala sredstva za občane občine Brežice v splošnih in posebnih socialnih zavodih
za delno ali celotno kritje stroškov oskrbnin na podlagi izdanih odločb CSD Posavja, enota Brežice.
Število oskrbovancev se je čez leto spreminjalo (oskrbovanci na novo, smrti, odpusti iz zavoda), povprečno
pa je bilo v SV zavodih nameščenih 85 oskrbovancev, za katere je oskrbne stroške (do)plačevala občina.
Stroški oskrbnin so se krili na podlagi računov, ki jih mesečno, skupaj z obračunom storitve, posreduje
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posamezni zavod.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj, da se vsem oskrbovancem, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, so pa potrebni namestitve
v domovih upokojencev zagotovijo sredstva, je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00448 Program Sopotnik

44.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt Sopotniki je nastal z namenom pomagati starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje.
Z medgeneracijskim sodelovanjem želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših
prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih
prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma. Projekt izvaja Občina Brežice v tesnem sodelovanju z
Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice in zavodom Sopotniki, zavodom za medgeneracijsko
solidarnost. Na območju občine Brežice projekt izvajamo od 15. 1. 2018.
Z brezplačnimi prevozi starostnikom omogočamo, da se udeležujejo kulturnih dogodkov, obiskujejo svoje
prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino ipd. Tako lahko ne le samostojno in brez skrbi opravijo nujna
opravila, temveč tudi spletajo nova poznanstva in prijateljstva ter ohranjajo družabne stike s širšo okolico,
ki jim je sicer brez avta predaleč in s tem nedosegljiva. Z nami se lahko zapeljejo po opravkih, na obisk,
kulturno prireditev ali zgolj na izlet.
Sopotniki prispevajo tudi h krepitvi prostovoljnega dela, saj so vozniki v celoti prostovoljci.
Sredstva na postavki so predvidena za pokrivaje stroškov prevoznega sredstva, prenosa znanja iz drugega
okolja, vzpostavitve ter vzdrževanje mreže prostovoljcev in pokrivanje stroškov dela koordinatorja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 je bilo opravljenih 834 prevozov, oddelanih je bilo 1.614 prostovoljskih ur in prevoženih je bilo
36.408 kilometrov. Povprečna razdalja prevoza je bila 43,65 km. Zavod Sopotnik je v bazo uporabnikov do
konca decembra sprejeli 239 starejših občanov. Izveden je bil tudi nakup novega vozila za izvajanje
projekta Sopotnik, ki i je Volkswagen Caddy, registrska številka KK NL-181.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00531 E-oskrba starejših

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena subvencioniranju fizičnih oseb, ki se odločijo za socialno varstveno
storitev socialnega servisa celodnevne povezave
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva niso bila realizirana
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00532 Strategija aktivnega staranja

2.135 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V Sloveniji je 340.000 starejših od 65. leta. Napovedi kažejo, da bo leta 2050 blizu 1 mio. Starostnikov
starih na 69 let. V občini Brežice je delež starejših od 69 let 14,79% kar je za 1,19% nad deležem celotne
države. Potrebno je vnaprej poiskati ustrezne odgovore na izzive demografske slike, ki zahteva ustrezno
podporno okolje za kvalitetno preživljanje starosti. Občina Brežice je znotraj projekta »Pametne vasi za
jutri« pridobila analizo demografske projekcije staranja podeželja. Rezultati analize so bili predstavljeni
sredi decembra 2019. Ti so bili predvideni kot podlaga za širitev analize na celotno območje občine ter na
podlagi celostne podobe oblikovanje strategije s predvidenimi ukrepi na zaznane izzive.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Izvedba analize projekta »Pametne vasi za jutri« se je časovno zamaknila kar je posledično zamaknilo tudi
širitev analize in oblikovanje strategije z ukrepi. Slednje je tako premaknjeno v proračunsko leto 2020. V
letu 2019 pa so sredstva postavke bila namenjena za predstavitev dognanj analize in razpravo med
deležniki in zainteresirano širšo javnostjo.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.
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00536 Oskrba starejših na domu

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena vzpostavitvi in krepitvi socialnega servisa, ki po Zakonu o socialnem
varstvu obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti,
starosti, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje
življenje. S socialnim servisom se nadgrajuje javna služba, naloge servisa pa nameravamo usmeriti
primarno v ciljno skupino starejših, da bi s tem zagotovili pogoje za njihovo čim daljše kvalitetno bivanje v
lastnem okolju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Za realizacijo postavke je ključno prepoznavanje zainteresiranega izvajalca, ki je pripravljen dolgoročno
razvijati široki podporni servis populaciji starejših. V letu 2019 so bili izvedeni pogovori s potencialnimi
znotraj in zunaj javnega sektorja. Ker je dejavnost oblikovana kot predviden ukrep, zaznan na podlagi
analize populacije ter ker ostajajo odprta vprašanja glede najboljšega možnega nosilca, se je izvedba
zamaknila v novo proračunsko leto.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

153.587 €
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.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- zakon o socialnem varstvu
- resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj, zagotavljanja pomoči na domu v obliki izvajanja pomoči pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb je
bil realiziran v skladu z vsemi zakonskimi določili.

00121 Pomoč na domu

129.201 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Socialnovarstveno storitev - pomoč družini na domu, izvaja Center za socialno delo Posavje, enota Brežice
in je opredeljena v Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2011-2020. Center odobri pomoč
na domu na podlagi posebnega dogovora, v katerem opredeli obseg in trajanje izvajanja pomoči.
Normativi so določeni v Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. Pomoč je bila v
letu 2019 nudena povprečno 73 upravičencem mesečno.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj, zagotavljanja pomoči na domu v obliki izvajanja pomoči pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, je
bil realiziran v skladu z vsemi zakonskimi določili.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00122 Denarne pomoči

24.386 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Upravičenost do občinske enkratne denarne pomoči ugotavlja Center za socialno delo Posavje, enota
Brežice na podlagi vloge občana.
Denarne pomoči so namenjene socialno ogroženim družinam in posameznikom. Dodeljene so bile za
pomoč pri nabavi šolskih potrebščin, pri nakupu kurjave, ozimnice, za letovanje socialno ogroženih otrok
ter posameznikom ob izgubi zaposlitve oz. vsaj dvakratnih zaporednih neizplačil mesečnega dohodka.
Pristojni center je v letu 2019 izdal 124 odločb, v katerih je odločil o upravičenosti do dodelitve enkratne
denarne pomoči. Občina Brežice je denarno pomoč nakazala na podlagi 91 pozitivnih odločb; v 33 primerih
pomoč zaradi različnih vzrokov (neupravičenost, neporavnane terjatve do JZ katerih ustanoviteljica je
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občina, v istem letu že enkrat dodeljena ta oblika pomoči...) ni bila dodeljena.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z zagotavljanjem enkratnih denarnih pomoči je bil realiziran cilj v smislu zmanjševanja socialnih razlik in
preprečevanju socialne ogroženosti prebivalcev občine.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

50.555 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- zakon o socialnem varstvu
- resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva
- nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje
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.
Kot je že zapisano v Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, imajo lokalne
skupnosti ključno vlogo pri omogočanju in spodbujanju zdravega življenjskega sloga in telesne dejavnosti
za krepitev zdravja tako preko ustreznega načrtovanja in izgradnje infrastrukture - igralnih površin, parkov,
kolesarskih in peš poti, telovadnih in vadbenih in športnih prostorov, kot tudi preko omogočanja in
financiranja/sofinanciranja programov spodbujanja zdravega življenjskega sloga, vključno s programi
telesne dejavnosti za krepitev zdravja, vadbenih programov in športno rekreativnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen. Sofinanciranih je bilo enako število programov kot leto prej. S sofinanciranjem programov
pripomoremo k zniževanju socialnih razlik med prebivalci občine.

00123 Programi s področja sociale

37.451 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Zakona o rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10) in programa dela Območnega
združenja Rdečega križa Brežice za delo na področju krvodajalstva ter humanitarne in socialne dejavnosti
v Občini Brežice za leto 2018, je bilo zagotovljenih 15.500,00 €. Na podlagi četrtletnih zahtevkov so bila
izvršena nakazila 100 %.
3.600,00 € je bilo namenjenih za sofinanciranje letovanja socialno ogroženih otrok. Letovanje je izvedla
Zveza prijateljev mladine Krško. S tem smo 10-im otrokom socialno ogroženih otrok iz Občine Brežice,
zagotovili 10 - dnevno brezplačno letovanje v Nerezinah.
Preostala denarna sredstva s te postavke so bila razdeljena posameznim društvom, ki so se prijavila na
razpis in so bila izbrana za izvajanje posameznih programov. Pregled programov je prikazan v tabeli pri
postavki Preventiva vzgoja in promocija zdravja – 00046.

Naziv prijavitelja
Društvo za cerebralno paralizo, SONČEK
3 POSAVJE
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije,
4 Podružnica Posavje
OZARA SLOVENIJA, Nacionalno
5 združenje za kakovost življenje
8 Društvo diabetikov POSAVJE - BREŽICE
Društvo gluhih in naglušnih POSAVJA 9 KRŠKO
10 Združenje multiple skleroze Slovenije
12 Klub zdravljenih alkoholikov Brežice

Sredstva, odobrena
po razpisu

Realizirana sredstva
po poročilih

PP 00123

PP 00123

1.270,21 €

1.270,21 €

1.270,21 €

1.270,21 €

943,01 €

943,01 €

1.176,72 €

1.176,72 €

1.129,98 €

1.129,98 €

849,53 €

849,53 €

1.223,47 €

1.223,47 €
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INVALID Združenje gibalno oviranih in
13 oseb z invalidnostjo Brežice

943,01 €

- €

15 Koronarni klub Brežice

1.270,21 €

1.270,21 €

16 Župnija Brežice - Karitas Brežice

1.036,50 €

1.036,50 €

19 Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov

1.000,00 €

1.000,00 €

800,00 €

385,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.176,72 €

1.176,72 €

25 Center za socialno delo Posavje
Društvo za medsebojno pomoč
27 HARMONIJA
Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica
29 Dolenjska

1.000,00 €

1.000,00 €

1.083,24 €

1.083,24 €

30 Društvo Invalidov Občine Brežice
Društvo Vojnih invalidov Dolenjske,
33 Posavja in Bele krajine

1.036,50 €

1.036,50 €

500,00 €

500,00 €

19.209,31 €

17.351,30 €

20 Rejniško društvo Slovenije
Slovensko društvo za celiakijo, podružnica
22 Celje
Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele
24 Krajine in Posavja

SKUPAJ

500,00 €

- €

16.500,00 €
3.600,00 €
37.451,30 €
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen. Sofinanciranih je bilo enako število programov kot leto prej. S sofinanciranjem programov
pripomoremo k zniževanju socialnih razlik med prebivalci občine.
Cilji in namen postavke je sofinanciranje programov različnih nevladnih organizacij, ki izvajajo programe na
področju socialnega varstva in se sofinancirajo iz tega vira na podlagi izvedenega javnega razpisa
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00124 Drugi nepredvideni stroški

104 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2019 je bil na zaprosilo CSD Posavja, odobren nakup kart za gledališko predstavo v znesku 90 EUR,
za uporabnice Pepcinega doma.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00447 Programi društev upokojencev

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi šeste alineje drugega odstavka 21. člena Zakona 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, 14/15 ZUUJFO in 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18; v nadaljevanju ZLS) občina za zadovoljevanje
potreb svojih prebivalcev pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo otroka in družine,
za socialno ogrožene, invalide in ostarele. Na podlagi izrecne določbe šestega odstavka 21.a člen, lahko
občine zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji določenimi v zakonu,
posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam. Društvo upokojencev Brežice, Društvo
upokojencev Dobova - Kapele in Društvo upokojencev Bizeljsko izvajajo projekt pod naslovom "Starejši za
starejše" ugotavljanja kakovosti življenja starejših občanov in njihovih potreb po pomoči. Projekt se izvaja
v okviru razpisanih programov socialnega varstva v občini.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Na podlagi sklenjenih pogodbe z DU Brežice, DU Bizeljsko in DU Dobova - Kapele o izvajanju socialnega
programa "Starejši za starejše" ugotavljajo kakovost življenja starejših občanov starejših od 69 let, ki živijo
v lastnih gospodinjstvih oz. skupaj s svojci, z namenom ugotoviti njihove potrebe po oblikah pomoči in
storitev, da bi lahko čim dlje živeli samostojno v domačem okolju. Cilj je bil dosežen.
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Planirana sredstva v proračunu za leto 2019 so bila v celoti realizirana. Dosežen je bil učinek nudenja
pomoči ranljivim skupinam prebivalstva, bodisi z vzpostavitvijo stika z javnimi službami (center za socialno
delo, patronažna služba, občinske službe, pomoč na domu), bodisi z angažiranjem pomoči v lastnemu
društvu ali v sodelovanju s Karitasom, Rdečim križem ali z drugimi nevladnimi organizacijami. S ponovnim
obiskom so preverili realizacijo potrebne pomoči, oz. ugotovil novo potrebo po pomoči.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

4400 ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO
PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA 2 . 9 6 8 . 6 9 1 €
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

SLUŽBE

IN

1.026.194 €

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 2018 in 2019 (ZIPRS1819).

0403 Druge skupne administrativne službe

1.026.194 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za kritje stroškov
razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je sprotno in kvalitetno izvajanje nalog s področja razpolaganje in upravljanje z občinskim
premoženjem.
Cilj je bil v letu 2019 dosežen v okviru proračunskih možnosti. Izvedena so bila vlaganja v objekte in
poslovne prostore v lasti Občine Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni. Premoženje z izvedenimi vložki ni le ohranjalo svojo
vrednost, temveč smo z določenimi ukrepi objekte tudi izboljšali - izvedene energetske sanacije.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
1.026.194 €
Opis podprograma
Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: 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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- stanovanjski zakon
- 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 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
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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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del na objektih v lasti Občine oz.
njenega ožjega dela, krajevnih skupnosti. Izvedla so se vsa potrebna dela, da bodo v objekt občinske
stavbe lahko dostopale funkcionalno ovirane osebe. V izvajanju so bila dela na objektih Dom krajanov
Sromlje, Pišece, Mrzlava vas, Kapele, Križe, Pečice, na Banovi domačiji v Artičah in Zdravstveni postaji
Bizeljsko.

00125 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)

35.837 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu izvedbe za prilagoditev občinske stavbe funkcionalno
oviranim osebam. Realizacija je bila glede na veljavni plan 2019 81,45 %.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil delno dosežen.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NPR: Št. projekta: OB009-13-0028 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)

00126 Vložki v poslovne prostore

4.114 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Realizacija priznanih investicijskih vložkov najemnikov v najete poslovne prostore s katerimi se je povečala
investicijska vrednost poslovnih prostorov in so se poračunali mesečno z najemnino je bila v letu 2019
4.113,84 €. Gre za upravičence katerim so bili priznani investicijski vložki, ki se poračunavajo z najemnino.
Realizacija glede na veljavni plan je 82,28 %.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NPR: Št. projekta: OB009-10-0090 Investicijski vložki v poslovne prostore

00127 Materialni stroški-poslovni prostori

148.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz postavke so se plačali 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, Dom kulture Brežice, Zdravstveni
dom Bizeljsko, CPB 11. Realizacija na postavki je bila v letu 2019 148.239,75€ oziroma 94,42 % glede na
veljavni plan.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen z nižjimi sredstvi.
Navezava na projekte NRP
Postavka je vključena v NRP: OB009-10-0090 Investicijsko vzdrževanje v poslovne prostore

00128 Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice44.114 €








Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Večnamenski domovi so večinoma starejši in v slabem stanju. Planirana sredstva so bila namenjena za
izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del, s čimer so se izboljšali pogoji za delovanje v objektih oz. za
naročanje projektnih dokumentacij.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 so bili doseženi naslednji cilji:
v skladu s PZI projektno dokumentacijo se je pričela sanacija vlage in zamenjava stavbnega pohištva na
Domu krajanov Sromlje,
nabavil se je stopniščni vzpenjalnik - goseničar in invalidski voziček za Večnamenski dom Jesenice na
Dolenjskem,
pridobilo se je Dokazilo o zanesljivosti objekta za kmečko hišo na Banovi domačiji,
dokončala se je energetska sanacija ZP Bizeljsko,
izdelali so se popisi del za izvedbo TI fasade na Domu krajanov Križe,
izdelala se je sprememba dokumentacije (klasifikacije) za novogradnjo Doma krajanov Velike Malence.
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Postavka je bila realizirana v višini 97,42% glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP
Postavka je vključena v NRP, št. OB009-10-0083 Invest. vzdrž. večname. objektov v občini Brežice

00129 Ureditev prostorov za KS Bukošek

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Brežice je v skupaj s solastnikom objekta PGD Bukošek pričela v letu 2017 rekonstrukcijo objekta,
ki se je zaključila v letu 2018. V letu 2019 se niso izvajala nobena dela. Realizacija je 0,00 % glede na
veljavni plan.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj ni bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: OB009-12-0003 Ureditev prostorov za KS Bukošek

00130 Vzdrževanje poslovnih prostorov

11.823 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Poraba na postavki
znaša 11.823,06 € kar predstavlja 92,37 % glede na veljavni plan.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-15-0003 Vzdrževanje poslovnih prostorov

00131 Obnova večnamenskega doma Bizeljsko

7.159 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt je bil zaključen v letu 2015 s plačilom končne situacije. V letu 2019 so bila sredstva rezervirana za
odpravo napak v garancijski dobi.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Izvedena je bila odprava napake v garancijski dobi in nameščena naprava za sanacijo vlage v objektu.
Vnovčena je bila garancija za dobro izvedbo del.
Postavka je bila realizirana 99%.
Navezava na projekte NRP
Projekt v letu 2019 ni bil vključen v NRP.

00133 Vzdrževanje objektov v Slovenski vasi

37.692 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za čiščenje okolice objektov v lasti Občine Brežice. Realizacija je
bila 37.692,00 € oz. 99,98 % glede na veljavni plan 2019.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: OB009-15-0006 Investicijsko vzdrževanje na objektih v Slovenski
vasi

00134 Dom krajanov Kapele

33.323 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letih 2015 in 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija za rekonstrukcijo Doma krajanov Kapele. V
letu 2016 je bila izvedena 1a. faza in sicer statična sanacija vogala objekta. V letu 2017 se je reševal nosilec
nad nadstropjem ter zamenjali uničeni tramovi na podstrešju. V letu 2018 so se zamenjali žlebovi in vgradili
manjkajoči snegolovi na objektu.
V letu 2019 so bila sredstva namenjena nadaljevanju 1 faze rekonstrukcije objekta.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 se je pričelo z izvedbo 1b in 1c faze (sanacija vseh preostalih temeljev, izvedba vertikalne HI
ter drenaže) rekonstrukcije objekta v skladu z PGD in PZI dokumentacijo, dela se nadaljujejo v letu 2020.
Postavka je bila realizirana v višini 59,51 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: OB009-15-0040 Dom krajanov Kapele
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00138 Obnova doma krajanov Pečice

23.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za ureditev prostorov v prvem nadstropju Doma krajanov.
Realizacija je bila 96,72 % glede na veljavni plan 2019.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: OB009-11-0014 Obnova doma krajanov Pečice

00418 Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev

397.326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Brežice je v letu 2019 podpisala dvoletno pogodbo za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v
objektu. Realizacija v letu 2019 je znašala 82,26 %.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj ni bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-16-0001 Ureditev bivalnih enot in energetska sanacija
objekta

00421 Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem

33.647 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za izdelavno dokumentov s strani geodetov: parcelacija, vris
objekta v kataster stavb, čiščenja občinskih parcel...
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen. Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na sprejeti plan.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00438 Dom krajanov Mrzlava vas

15.181 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena investicijsko vzdrževalnim delom na objektu. V letu 2018 se je izvedla obnova
strehe objekta.
V letu 2019 so bila sredstva namenjena zamenjavi zunanjega stavbnega pohištva.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 so bili doseženi naslednji cilji:
 zamenjalo se je še preostalo nezamenjano zunanje stavbno pohištvo (na šolskem delu objekta),
 pridobil se je projekt sanacije razpok in ureditve statične stabilnosti objekta.
Postavka je bila realizirana v višini 99,88% glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP pod št.: OB009-17-0023 Dom krajanov Mrzlava vas.

00439 Energetska sanacija ZP Bizeljsko

58.519 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena energetski sanaciji objekta Zdravstvene postaje Bizeljsko, ki se je pričela leta
2017 in je bila zaključena v letu 2019, ko so bila izvedena dela v notranjosti objekta. Realizacija 97,53 %.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-17-0022.

00462 Dom kulture Brežice

1.306 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za izvedbo nujno vzdrževalnih del v objektu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP. št. OB009-18-0001.
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00464 Dom krajanov Sromlje

84.717 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena celoviti sanaciji objekta. V letu 2018 se je izvedla legalizacija dela objekta in
pričelo z dozidavo zunanjega stopnišča.
V letu 2019 so bila sredstva namenjena sanaciji objekta.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 so bili doseženi naslednji cilji:
 dokončala se je dozidava zunanjega kovinskega stopnišča za dostop v sejno sobo v nadstropju,
 pričelo se je z sanacijo vlage in zamenjave stavbnega pohištva v skladu z izdelano PZI projektno
dokumentacijo.
Postavka je bila realizirana v višini 99,67 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-18-0003 Dom krajanov Sromlje.

00465 Večnamenski dom Pišece

34.653 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 je bila pridobljena projektna dokumentacija ter izvedena obnova strehe objekta.
V letu 2019 so bila sredstva predvidena obnovi objekta.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 so bili doseženi naslednji cilji:
 uredil se je strelovod objekta in izvedle meritve zaščite proti udaru strele,
 izdelana je PZI projektna dokumentacija za obnovo prostorov bivše pošte Pišece,
 izvedena je obnova prostorov bivše pošte za potrebe delovanja KS Pišece.
Postavka je bila realizirana v višini 90,49 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-18-0004 Večnamenski dom Pišece.

00498 Banova domačija

20.963 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2019 so bila sredstva namenjena obnovi slamnatih streh.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 so bili doseženi naslednji cilji:
 obnovila se je slamnata streha kmečke hiše,
 uredil se je del propadajočega lesenega plota.
Postavka je bila realizirana v višini 99,82 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-19-0003 Banova domačija.

00501 Energetska obnova objektov-JZP

6.415 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen projekta: Zaradi vse višjih stroškov energije in energetsko neučinkovitih javnih objektov se je Občina
Brežice odločila za celovito energetsko sanacijo desetih javnih objektov, ki so v njeni lasti, z vzpostavitvijo
sistema energetskega upravljanja objektov v prihodnje po modelu energetskega pogodbeništva. V skupni
projekt so vključeni sledeči objekti: Športna dvorana Dobova, Glasbena šola Brežice, OŠ Pišece, OŠ
Bizeljsko, Stadion Brežice, Knjižnica Brežice, ŠD Brežice, OŠ Artiče samo telovadnica, OŠ Globoko in ŠD
Brežice.
V projekt delne sanacije so vključeni sledeči objekti: POŠ Kapele, ZD Brežice, MC Brežice, OŠ Cerklje ob
Krki in OŠ Brežice.
Javni objekti, v kolikor niso bili že energetsko sanirani, so energetsko potratni zaradi neustreznega ovoja
stavbe, stavbnega pohištva, izolacije ipd. ter da so energetske naprave v veliko primerih že zelo iztrošene
in potrebne zamenjave. Stroški rabe energije in vzdrževanja tako iz leta v leto naraščajo tudi zaradi
dotrajanosti ogrevalnih sistemov. Zastareli sistemi predstavljajo poleg energetske neučinkovitosti tudi
nezanesljivo delovanje in potencialno možnost požarno varstvenih nevarnosti. Slabo energetsko stanje
objektov in neučinkoviti sistemi nadzora in regulacije povečujejo toplotno neugodje za uporabnike,
neenakomerno porazdelitev toplote.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Izdelana je vsa investicijska dokumentacija, izdelani so razširjeni energetski pregledi za objekte ter sprejet
koncesijski akt. Izveden je razpis za izbor zasebnega ponudnika delne in celovite energetske prenove
objektov v lasti Občine Brežice.
S ponudnikom poteka dialog - usklajevanje izvajanja javno zasebnega partnerstva.
Za sofinanciranje izdelave dokumentacije in sofinanciranje postopkov so pridobljena mednarodna finančna
sredstva, zato je realizacija v vrednosti 9%.
Navezava na projekte NRP
Projekt se vodi v NRP OB009-19-0005 Delna energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Brežice in
v NRP OB009-19-0034 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Brežice.

00526 Vodovodni stolp

13.433 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2019 so bila sredstva na postavki namenjena za idejno zasnovo projekta Vodovodni stolp - razgledna
točka.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka ni bila vezana na noben projekt v NRP.

00527 Sofinanciranje materialnih stroškov objektov KS

14.661 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki se namenjena plačilu stroškov zavarovanja večnamenskih objektov, ki so v lasti
krajevnih skupnostih oz. v njihovem upravljanju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Stroški zavarovanja premoženja, s katerim upravlja KS, so bili poravnani v celoti.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vezana na NRP.

12
PRIDOBIVANJE
ENERGETSKIH SUROVIN

IN

DISTRIBUCIJA
0 €

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

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
0€
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 planirana sredstva niso bila porabljena.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

0€

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prihranki energije, ki se merijo s primerjavo stroškov posameznih let.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 planirana sredstva niso bila porabljena.

00153 Ukrepi za poveč.izrabe narav.energ.potencialov in stavb v Občini Brežice
0€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena za naložbe v racionalno rabo energije oz. spremljanje koriščenja obnovljivih virov
energije.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Posebnih aktivnosti vezanih na predmetno vsebino ni bilo v obsegu, ki bi zahteval angažiranje finančnih
sredstev.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
236.068 €
KOMUNALNA DEJAVNOST
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),

1603 Komunalna dejavnost

2.390 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za urejanje objektov za rekreacijo v naseljih.
Dolgoročni cilji glavnega programa
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 so se izvajale vse potrebne preveritve, ki so pogoj, da bomo pristopili k projektiranju in nato k
izvedbi tako Vodnega centra Brežice kot Veslaške steze. Projekt Vrbinskih rekreacijskih površin se je zaradi
pogojev posameznih soglasodajalcev zaključil. izvedena dela se plačajo v leta 2020.

16039003 Objekti za rekreacijo

2.390 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- 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 rekreativnih zunanjih površin v okolici mesta Brežice in s tem prispevanje k boljšim možnostim
za rekreativno in tekmovalno športno dejavnost v občini za potrebe občanov, kakor tudi turistov iz okoliških
letoviških centrov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba vseh potrebnih del v sklopu izgradnje HE Brežice, ki bo v bodočnosti omogočala izgradnjo
Vodnega centra, Veslaške steze in Vrbinskih rekreativnih površin.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

00268 Vodni center Brežice

0€
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 2019 je bila načrtovana izvedba ureditev objektov na reki Savi za vodne športe na mirnih vodah z
najosnovnejšimi objekti ob Savi (pontoni, čolnarna...), v kolikor bi to dovoljevale aktivnosti povezane z
zaključnimi deli na gradbišču HE Brežice. Del sredstev je bil predviden za nadaljevanje pridobivanja
projektne dokumentacije za izgradnjo Vodnega centra (izvedba javnega natečaja).
Nadaljevanje in dokončanje projekta je vezano na pridobivanje sredstev oz. drugih virov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 je projekt predan Oddelku za prostor, ki nadaljuje z aktivnostmi.
Postavka ni bila realizirana.
Navezava na projekte NRP
Projekt se vodi v NRP OB009-15-0009 Vodni Center Brežice.

00269 Vrbinske rekreacijske površine

0€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen projekta je priprava ustreznega projekta za ureditev rekreacijskih površin v Vrbini.
V letu 2019
je bilo načrtovano nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije, v skladu s podatki, ki jih Občinska
uprava pridobiva od ostalih akterjev, ki posegajo v področje urejanja.
Dokončanje je vezano na nadaljnje aktivnosti v povezavi z izgradnjo HE Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 je zaradi ugotovitev, ki so povezana z realizacijo naloge - poplavne vode, zaključena naloga in
sklenjen dogovor o plačilu, ki bo izvedeno v letu 2020.
Postavka ni bila realizirana.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-15-0036 Vrbinske rekreacijske površine

00502 Veslaška steza na Savi

2.390 €

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 2019 je bila načrtovana izvedba ureditev objektov na reki Savi za vodne športe na mirnih vodah z
najosnovnejšimi objekti ob Savi (pontoni, čolnarna...), v kolikor bi to dovoljevale aktivnosti povezane z
zaključnimi deli na gradbišču HE Brežice.
Nadaljevanje in dokončanje projekta je vezano na pridobivanje sredstev oz. drugih virov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Izvedeno je zavarovanje pred padci v vodo vtočnega objekta kajak steze.
Projekt je predan Oddelku za prostor.
Realizacija postavke 2%.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-19-0007 Veslaška steza na Savi.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

233.678 €

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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so bila realizirana v skladu s sklenjeno pogodbo za obnovo stanovanj v lasti Občine Brežice. V
letu 2019 so se izvedla vsa dela po planu. V sklopu programa se izvaja tudi redno upravljanje vseh
stanovanj v občinski lasti.
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16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

56.276 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Realizacija podprograma je bila 93,75%. Izvedena so vsa dela po pogodbi za leto 2019.

00286 Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

56.276 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam občinskih stanovanj, ki so namenjena
netržni in tržni dejavnosti.
V letu 2019 so se v celoti obnovila tri prazna stanovanja na lokaciji Stiplovškova 4, Černelčeva 13 in
Vodnikova 8. Realizacija na postavki je bila v letu 2019 56.276,19 € oziroma 93,75 % glede na veljavni
plan.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva, namenjena za investicijsko vzdrževanje, so bila v večini porabljena.
Navezava na projekte NRP
Projekt se vodi v NRP OB009-10-0094 Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

177.402 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je bila skoraj v celoti realizirana. Najvišji odstotek porabe je odpadel na nujna vzdrževalna dela
občinskih stanovanj, s čimer smo sledili cilju ohranjanja vrednosti občinskega premoženja in zagotavljanje
primernih pogojev za bivanje najemnikov, nižji realiziran znesek pa je bil porabljen za nakazila kupnin
stanovanjskemu odškodninskemu skladu. S postavke so bili plačani vsi stroški upravnika, upravljanja in
rezervnega sklada. Najmanj porabljenih sredstev je bilo za urejanje etažnih lastnin ter izdelavo energetskih
izkaznic.
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00287 Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje

175.939 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za vzdrževanje in upravljanje stanovanj v lasti Občine Brežice. Šlo
je za običajna vsakoletna vzdrževanja, ki so potekala kontinuirano. Zajemala je 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 so bila: popravila strešne kritine, pleskanje in slikanje manjših
površin, ter druga manjša vzdrževalna dela, 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, vzdrževanje vseh priključkov na skupne
instalacije stavbe kot so dotoki in odtoki vode, električne, plinske, dimovodne, prezračevalne, ogrevalne,
popravila instalacij centralne kurjave, plina in radiatorjev, vzdrževanje poštnih nabiralnikov, vzdrževanje
zvoncev, domofonov. Ravno tako je del sredstev bil namenjen za pokrivanje neplačanih obratovalnih
stroškov s strani najemnikov upravniku stavb, za katere je lastnik stanovanja subsidiarno odgovoren.
Realizacija na postavki je bila v letu 2019 175,939,32 € oziroma 99,59 % glede na veljavni plan.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Glede na načrtovana sredstva so bila ta vsa v večini porabljena.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00288 Vpis etažne lastnine in ureditve energet.izkaznic-za stanovanja

1.463 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva smo namenili urejanju etažne lastnine in s tem povezanimi stroški notarja ter izdelavi potrebnih
energetskih izkaznic za posamezna stanovanja. Realizacija na postavki je bila v letu 2019 1.462,88 €
oziroma 87,32 % glede na veljavni plan.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Glede na potrebe in plan so bili cilji doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

299.659 €
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.

1702 Primarno zdravstvo

299.659 €
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje nadgradnje preventivnih programov ter njihovo izvajanje v
primarnem zdravstvenem varstvu v občini. Z dosego cilja bo zagotovljena ustrezna oskrba preventivnih
programov občanom.
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17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

299.659 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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 dostopna storitev preventivnih programov z zagotavljanjem ustreznih
prostorskih pogojev in opreme za izvajanje dejavnosti na primarni ravni ter z urejanjem ustreznih razmerij
med izvajalci storitev na primarni ravni.
Približati programe preventivnega zdravstva občanom.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje obnove prostorov namenjenih za izvajanje programov
preventivnega zdravstva ter za nakup vozila za nujne zdravnike.
Z dosego cilja bo zagotovljena ustrezna ponudba programov v primarnem zdravstvenem varstvu občanom
Občine Brežice.
Cilj je obnova prostorov ter nakup ustrezne opreme za izvajanje programov v primarnem zdravstvu. Nakup
reševalnega vozila se izvede s ciljem zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb
prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države oziroma zagotavljanje kvalitetnih storitev, varnosti, dostopnosti
ter enakih možnosti za zdravljenje za vse prebivalce in ostale paciente, ki koristijo storitve nujne medicinske
pomoči Zdravstvenega doma Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Uspešno je izvedena obnova prostorov in nabavljena oprema za izvajanje programov preventivnega
zdravstva ter nabavljeno nujno reševalno vozilo.

00045 Sofinanciranje investicij v ZD






299.659 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilj postavke je bil zagotovitev dodatnih prostorov za Center za krepitev zdravja, nakup nujnega
reševalnega vozila ter pristop k izdelavi projektne dokumentacije za dozidavo ZD Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 so bili doseženi naslednji cilji:
uredili so se dodatni prostori za širitev Centra za krepitev zdravja v objektu na nogometnem stadionu,
nabavilo se je nujno reševalno vozilo tipa B, za kar so bila uspešno pridobljena sredstva Ministrstva za
zdravje,
pridobila se je dokumentacija za obnovo Zdravstvene postaje Pišece oz. zobozdravstvene ambulante,
pridobila se je idejna zasnova dozidave Zdravstvenega doma Brežice.
Postavka je bila realizirana v višini 99,89 % glede na veljavni proračun
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi
- del (233.920,34 EUR) v NRP št. OB009-19-0031 Nakup vozil za ZD Brežice,
- del (52.264,67 EUR) v NRP št. OB009-18-0031 Investicije v prostore in opremo za izvajanje programa
ZD Brežice
- del (13.474,29 EUR) v NRP št. OB009-19-0032 Dograditev ZD Brežice

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

IN

NEVLADNE

776.934 €
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
232

- 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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

133.327 €

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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
S sofinanciranjem obnov kulturnih spomenikov lokalnega pomena je bil cilj ohranjanja in vzdrževanja
kulturne dediščine dosežen. V primeru razpolaganja z večjim deležem sredstev bi bila naloga opravljena
še bolje. Interes oz. potreba po sofinanciranju obnova spomenikov je izkazana v bistveno večjem obsegu,
kot je razpoložljivih sredstev.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

133.327 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
S sofinanciranjem obnov kulturnih spomenikov lokalnega pomena je bil cilj ohranjanja in vzdrževanja
kulturne dediščine dosežen. V primeru razpolaganja z večjim deležem sredstev bi bila naloga opravljena
še bolje. Interes oz. potreba po sofinanciranju obnova spomenikov je izkazana v bistveno večjem obsegu,
kot je razpoložljivih sredstev.

00054 Grad Brežice

133.327 €
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. V letu 2018 se je izvedlo dokončanje ureditve
prostorov za obiskovalce (recepcija, sanitarije) ter dokončanje obnove V in S dela strehe gradu Brežice za projekt so bila pridobljena sredstva na razpisu Ministrstva za kulturo.
V letu 2019 so sredstva namenjena ureditvi arkadnih hodnikov in terase gradu.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 so bili doseženi naslednji cilji:
 dokončana je bila ureditev razsvetljave in elektro instalacij v vinski kleti gradu,
 pričelo se je z obnovo arkadnih hodnikov in terase, za kar je del sredstev bil pridobljen na razpisu
Ministrstva za kulturo,
 izdelali so se popisi del za ureditev razsvetljave arkadnih hodnikov.
Postavka je bila realizirana v višini 84,93 % glede na veljavni proračun
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št.:
- del (1.410,00 EUR) na NRP št. OB009-10-0115 Grad Brežice - obnova
- del (92.657,57 EUR) na NRP št. OB009-19-0033 Obnova arkadnih hodnikov in terase gradu Brežice

00279 Ureditve zahodne fasade mesta Brežice

0€
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. V letu 2018 je bil načrtovan
začetek pridobivanja projektne dokumentacije (projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja) za izvedbo
sanacije tistih delov obzidja, ki so v lasti občine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 je predmetna postavka predana Oddelku za prostor.
Postavka je bila realizirana v višini 0 % glede na sprejeti plan.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-15-0013 Ureditev zahodne fasade mesta Brežice

00466 Opazovalni stolp v Jovsih

0€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nujnemu popravilu opazovalnega stolpa ob učni mlaki v Jovsih ter dostopne poti
do stolpa, ki je nevaren za obiskovalce.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2018 se je sanirala dostopna pot do opazovalnega stolpa tako, da je varna za obiskovalce. Hkrati se
je uredila tudi učvrstitev stolpa, tako da se je zibanje slednjega zmanjšalo na minimum.
Postavka je bila realizirana 0,00% glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

1803 Programi v kulturi

16.555 €
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so omogočila nemoteno delovanje knjižnice in izvajanje redne dejavnosti kulturnih društev in
njihovih projektov.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

16.555 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
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- 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
Izvedba nujnih vzdrževalnih del na južni terasi knjižnice Brežice, s katerimi se bo preprečilo zamakanje in
ohranila vrednost objekta.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dela so bila uspešno izvedena.

00069 Knjižnica Brežice

16.555 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Splošni cilj je bil zagotavljanje potrebnih in ustreznih prostorov ter opreme za izvajanje knjižničarske
dejavnosti. Sredstva so bila namenjena vlaganju v obnovo prostorov Knjižnice Brežice glede na izkazane
tekoče potrebe v objektu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2018 je bil izdelan popis del za sanacijo zatekanja južne terase nad vhodom v objekt. V letu 2019 se
je izvedla sanacija zatekanja južne terase.
Postavka je bila realizirana v višini 88,51 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

18039005 Drugi programi v kulturi

0€
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
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
Delovanje Kina v Brežicah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Predvidene aktivnosti v povezavi z delovanjem Kina v Brežicah.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen, kino predstave se izvajajo redno ob petki in sobotah in sicer po dve predstavi na dan.

00280 Vzpostavitev Kina Brežice

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za aktivnosti povezane s Kinom Brežice, plačilo izvedeno v letu
2020.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

627.053 €

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
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- omogočanje strokovnega dela v športu
- omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja,
prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z dokončanjem investicije v izgradnjo ŠD Brežice se je dostopnost do ustrezne športne infrastrukture
občanom izjemno povečala. Izvajanje programov redne vadbe, počitniških in mladinskih programov je bilo
ohranjeno na enakem nivoju kot v preteklem letu.

18059001 Programi športa

626.103 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z dokončanjem investicije v izgradnjo ŠD Brežice se je dostopnost do ustrezne športne infrastrukture
občanom izjemno povečala. Izvajanje programov redne vadbe smo, glede na razpoložljiva sredstva
ohranjali na nivoju iz preteklih let. So pa imeli izvajalci glede na to, da je bila zgrajena dvorana in še dve
telovadnici pri srednjih šolah, bistveno boljše pogoje za delo, kar gotovo predstavlja preskok na višji nivo
dela, s tem pa tudi dosego dela zastavljenih ciljev.
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00081 Nogometni stadion-posodobitev objekta









Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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.
Sredstva v letu 2018 so bila namenjena dokončanju obnove sanitarij, nadaljnjemu pridobivanju projektne
dokumentacije za celovito obnovo kompleksa igrišč ter predvidoma prestavitvi glavnega igrišča in izvedbi
namakalnega sistema.
V letu 2019 so bila sredstva namenjena izgradnji razsvetljave glavnega nogometnega igrišča.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 so bili doseženi naslednji cilji:
izdelana je projektna dokumentacija prenove celotnega kompleksa nogometnega stadiona in pridobljeno
gradbeno dovoljenje za predvidene posege,
izvedena je VII. faza prenove in sicer izgradnja razsvetljave glavnega nogometnega igrišča,
izveden je nov elektroenergetski priključek za zagotavljanje zadostne moči za delovanje predvidenih
razsvetljav.
Postavka je bila realizirana v višini 97,36 % glede na veljavni proračun
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št.:
del (23.298,02 EUR) na NRP št. OB009-10-0114 Prenova Nogometnega stadiona Brežice,
del (468.368,29 EUR) na NRP št. OB009-19-0091 Prenova Nogometnega stadiona Brežice - VII. faza.

00082 ŠTI-Večnamenska dvorana Brežice






494.896 €

20.424 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Brežice je v letu 2012 v uporabo predala novo športno dvorano. V času obratovanja dvorane so se
izkazale nekatere večje pomanjkljivosti, ki jih je potrebno ustrezno sanirati, da bo zagotovljene ustreznosti
novo izgrajene dvorane. V letu 2018 so bila sredstva namenjena dokončanju sanacije vlage v kletnih
prostorih dvorane, kjer se nahajata strelišče in kegljišče (pričetek v letu 2017). Del sredstev je bil namenjen
odpravi drugih napak povezanih z izgradnjo objekta.
V letu 2019 se bila sredstva predvidena za dokončanje ureditve sistema požarne varnosti ter vzdrževanju
in obnovi objekta.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 so bili doseženi naslednji cilji:
saniran je sistem aktivne požarne zaščite oz. sistem odvoda dima in toplote (ODT) še na garažnem delu
in pridobljeno pozitivno mnenje s strani pregledovalca sistemov požarne varnosti,
izvedeno je čiščenje kanalov in zamenjava filtrov prezračevalnega sistema,
odpravljene so pomanjkljivosti na požarnih vratih (povešanje ipd.).,
vgradila se je indukcijska zanka na izhodu iz garažne hiše.
Postavka je bila realizirana v višini 99,97 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-17-0001 Sanacija Večnamenske dvorane Brežice

00412 Atletski stadion

14.674 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Atletski stadion Brežice je bil zgrajen in predan v uporabo leta 1999. Od izgradnje do danes se je bore malo
vlagalo v objekt, zato je kot tak potreben temeljite obnove.
Sredstva v letu 2019 so bila predvidena pridobitvi projektne dokumentacije za celovito obnovo stadiona.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 so bili doseženi naslednji cilji:
 pristopilo se je k izdelavi projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja. Slednje je
predvideno v letu 2020,
 izvedla se je obnova obstoječih in dotrajanih sanitarij na stadionu,
 uredilo se je odvodnjavanje na vhodu na stadion.
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Postavka je bila realizirana v višini 64,09 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0113 Atletski stadion.

00422 Vzdrževanje in obnova objektov-šport







16.918 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilji: Zagotavljanje potrebnih in ustreznih prostorov ter opreme za izvajanje dejavnosti objektov za šport.
V letu 2018 je bil del sredstev namenjen nakupu novega športnega semaforja za ŠD Dobova, pripravi
dokumentacije za sanacijo razsvetljave v ŠD Dobova in Balonu z namenom kandidiranja za sredstva EKO
sklada, pri čemer je bila v letu 2018 ob morebitni uspešni prijavi predvidena sanacija razsvetljave v ŠD
Dobova, pridobivanju dokumentacije za celovito sanacijo ogrevanja v Balonu ter sanaciji in predelavi
sistema požarne zaščite v ŠD Brežice.
V letu 2019 so bila sredstva namenjena raznim vzdrževalnim delom in nabavi športne opreme.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 so bile realizirane naslednje naloge:
uredilo se je ozvočenje v ŠD Dobova,
zamenjali so se zlomljeni plastični sedeži tribun v ŠD Dobova,
kupili so se plezalni rekviziti za ŠD Dobova,
popravile so se tribune na atletskem stadionu,
nabavilo se je 8 malih golov za nogometni stadion.
Postavka je bila realizirana v višini 99,52 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-18-0032 Vlaganje v športne objekte in naprave.

00528 Balon - atletska dvorana

79.191 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilj je zagotoviti ustrezne pokrite prostore za izvajanje vadbe in treningov Atletskega kluba Brežice in ostalih
uporabnikov in vzdrževati objekt v dobrem stanju.
V letu 2019 so bila sredstva namenjena zamenjavi strešne membrane.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 je bila realizirana naslednja naloga:
 zamenjana je bila stara dotrajana in naluknjana strešna membrana z novo nizko emisijsko in energetsko
učinkovitejšo membrano.
Postavka je bila realizirana v višini 98,99 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-12-0008 Ureditev ŠD "Balon".

18059002 Programi za mladino

950 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so omogočala izvajanje programov za mlade na istem nivoju kot v preteklih letih.
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00092 MKC Brežice

950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za nujne posege v smislu del ali priprav na večja vzdrževalna dela
na objektih, s katerimi upravlja ZPTM Brežice, ki ustanovitelju predlaga posamezne posege.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 so bila sredstva namenjena pripravi projektne dokumentacije za ureditev prezračevanja v
objektu MC.
Postavka je bila realizirana v višini 73 % glede na sprejeti plan.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se ne vodi v NRP.

19 IZOBRAŽEVANJE

497.591 €

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.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

115.266 €

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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina Brežice je omogočila vključitev v programe predšolske vzgoje vsem staršem, ki so za to izkazali
interes. Z dodatnim popustom pri plačilu vrtca za starše z le enim otrokom v vrtcu pa je dostopnost do
otroškega varstva dodatno povečevala.

19029001 Vrtci

115.266 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina Brežice je omogočila vključitev v programe predšolske vzgoje vsem staršem, ki so za to izkazali
interes. Z dodatnim popustom pri plačilu vrtca za starše, ki so po plačni lestvici razvrščeni do vključno 4.
razreda pa se je dostopnost do otroškega varstva dodatno povečala.
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00094 Vrtec Mavrica

49.958 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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.
V letu 2019 so bila sredstva namenjena odpravljanju ugotovljenih težav.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 so bila izvedena naslednja dela:
- sanacija zatekanja v klimate,
- sanacija keramike v sanitarijah in kuhinji,
- sanacija zamakanja dvigalnega jaška,
- sanacija razpokanega betona.
Postavka je bila realizirana v višini 40 % glede na sprejeti plan (sanacija se izvaja s sredstvi unovčene
garancije za odpravo napak).
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00423 Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci

65.308 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilji: Zagotavljanje potrebnih in ustreznih prostorov ter opreme za izvajanje predšolske dejavnosti
Namen: Sredstva so namenjena vlaganju v prostor in opremo vrtcev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z razpoložljivimi sredstvi so bila izvedena najnujnejša vzdrževalna dela na objektih in opremi vrtcev:
- sanacija pergole VMB
- sanacija tlaka na OŠ Bizeljsko
- vzpostavitev igralnice v prostorih bivše pošte Globoko
- ograja in igrala OŠ Pišece
- sanacija izliva enota Oblaček VMB.
Postavka je bila realizirana v višini 98% glede na sprejeti plan.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

368.102 €

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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z razpoložljivimi sredstva smo ohranjali obstoječo mrežo osnovnih šol. Vsem učencem je zagotovljeno
kakovostno osnovnošolsko izobraževanje.

19039001 Osnovno šolstvo

368.102 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
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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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z razpoložljivimi sredstvi so bila izvedena najnujnejša vzdrževalna dela na objektih in opremi šol.

00102 Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

241.374 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilji: Zagotavljanje potrebnih in ustreznih prostorov ter opreme za izvajanje dejavnosti osnovnih in glasbene
šole.
Sredstva so namenjena vlaganju v prostor in opremo osnovnih šol. Natančnejši predlog razdelitve sredstev
je bil pripravljen po prejemu tekočih potreb oz. intervenc posameznih šol. Dela so se izvajala v obsegu
zagotovljenih sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z razpoložljivimi sredstvi so bila izvedena najnujnejša vzdrževalna dela na objektih in opremi šol:
- sanacija zobozdravstvene ordinacije OŠ Dobova
- sanacija prezračevanja kuhinje OŠ Dobova
- izdelava projektne dokumentacije za nadomestne prostore OŠ Dobova
- izdelava projektne dokumentacije za galerijo OŠ Globoko
- tehnološka rešitev kuhinje OŠ Velika Dolina
- streha atrija ob OŠ Globoko
- Reducirni ventil, sanacija jaška in sanacija razpok na igrišču OŠ Pišece
- Zamenjava dotrajane kuhinjske opreme na OŠ Artiče, OŠ Velika Dolina, OŠ Brežice in OŠ Bizeljsko
- servis klim OŠ Cerklje ob Krki
- zamenjava keramike v kuhinji OŠ Brežice
- Sanacija plinske instalacije OŠ Artiče
- Sanacija talne obloge OŠ Bizeljsko
- nakup vozila za OŠ Brežice in OŠ Cerklje ob Krki
- vzpostavitev otroškega igrišča ob atletskem stadionu
in druga manjša vzdrževanja.
Postavka je bila realizirana v višini 95 % glede na sprejeti plan.
Navezava na projekte NRP
Del proračunske postavke se vodi v NRP št. OB009-10-0127 Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

00106 OŠ Artiče

31.383 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje programa devetletke in vrtca - z
rekonstrukcijo obstoječega objekta ter dograditvijo
V letu 2019 je bil načrtovan pričetek 1. faze projekta - izgradnja novega vrtca.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 cilj - pričetek gradnje vrtca ni bil dosežen. Zaradi nepredvidenih zapletov pri izbiri izvajalca
inženiringa je bilo potrebno postopek ponoviti, da smo pridobili ustreznega ponudnika. Le ta je po sklenitvi
pogodbe takoj pristopil k pregledu projektne dokumentacije in ugotovil nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki jih
je projektant odpravil.
Postavka je bila realizirana v višini 8 % glede na sprejeti plan.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0105 OŠ Artiče

00107 OŠ Cerklje

73.385 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen: Zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje osnovnošolskega programa in predšolske vzgoje.
V letu 2017 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za novo šolo in vrtec. V letu 2019 so bile načrtovane
aktivnosti, ki so se izkazale kot dodatno potrebne oz. jih ni bilo možno izvesti prej izvesti zaradi neodzivanja
izvajalca del. Pripravljeni so popisi del za odpravo napak h kateri ni pristopil izvajalec del.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 je bila izvedena odprava napak, ki so se pojavile na objektu pa jih izvajalec del ni odpravil v
predpisanem roku. Izvedla se je sanacija ograje vrtca saj je oplet iz vej propadel. Izvedla so se dodatna
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parkirišča in osvetlitev zunanjega igrišča. Na osnovi inšpekcijskega ogleda se je izvedla mehka zaščita sten
v vrtcu (prostor za rekreacijo). pripravljen je projekt sanacije prezračevanja in hlajenja stare šole. Izvedeno
je prezračevanje ravne strehe vrtca in izvedeno senčenje pritličja objekta šole.
Postavka je bila realizirana v višini 92 % glede na sprejeti plan.
Navezava na projekte NRP
Del proračunske postavke se vodi v NRP št. OB009-10-0104 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Cerklje ob
Krki

00413 OŠ Dobova-vrtec

21.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje programa predšolske vzgoje in sicer z
izgradnjo novega vrtca predvidoma na isti lokaciji.
V letu 2019 je bil načrtovan pričetek pridobivanja projektne dokumentacije - idejna zasnova objekta ter
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitev gradbenega dovoljenja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina je v letu 2019 pridobila gradbeno dovoljenje na osnovi izdelane projektne dokumentacije (DGD).
Nadaljevana je izdelava projektne dokumentacije - projekt za izvedbo, ki je podlaga za javni razpis za izbor
izvajalca in osnova za izvajanje del.
Postavka je bila realizirana v višini 52 % glede na sprejeti plan.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

1904 Terciarno izobraževanje

14.222 €
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
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2012 so se na študijske programe fakultete vpisali prvi študentje. Cilj bo dosežen, ko bodo vključeni
v izobraževalni program, svoje šolanje tudi uspešno zaključili. V letu 2012 je bil tako strojen prvi korak k
dosegi zastavljenih ciljev. Dosežen pa je bil gotovo cilj, da se možnost izobraževanja na terciarnem nivoju
ponudi tudi v Posavju.

19049002 Visokošolsko izobraževanje

14.222 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 19049002 Visokošolsko izobraževanje: nakup, gradnja in vzdrževanje visokih šol.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V skladu z načrtom razvoja fakultete se je v jeseni 2013 vpisala druga generacija študentov v predvidenem
številu. Cilj bo dosežen, ko bodo vključeni v izobraževalni program, svoje šolanje tudi uspešno zaključili.

00113 Mednarodni center-Fakulteta za turizem

14.222 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2017 so sredstva namenjena dokončanju dela projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega
dovoljenja za ureditev prostorov Fakultete za turizem na lokaciji bivšega Dijaškega doma Brežice. V letu
2018 je bilo predvideno nadaljevanje izdelave projektna dokumentacija za izvedbo investicije (popisi del),
ki bo osnova za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca del. Nadaljevanje in dokončanje projekta je
tako vezano na pridobivanje sredstev oz. drugih virov.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 je bila izdelana projektantska ocena investicije po sklopih ter zaključevana izdelava projektne
dokumentacije za izvedbo.
Dokumentacija je osnova za pridobivanje sredstev s strani Univerze v Mariboru iz drugih virov, ki bodo
omogočili pričetek gradnje.
Pričetek gradnje še ni znan.
Postavka je bila realizirana v višini 71 % glede na sprejeti plan.
Navezava na projekte NRP
Del sredstev (2.684,00 EUR) se vodi na v NRP št. OB009-15-0052 Mednarodni center – turizem

20 SOCIALNO VARSTVO

132.244 €
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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

132.244 €

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;
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je 99,43 % realizirana.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

132.244 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka je 99,43 % realizirana.

00293 Subvencije neprofitnih najemnin

132.244 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Socialno ogroženi najemniki neprofitnih in tržnih stanovanj v skladu z določili Stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06 in 57/08, 90/09, 128/08, 62/10, 56/11, 87/11, 40/12, 27/17) in Uredbe
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) so bili upravičeni do subvencije
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najemnine. Realizacija na postavki je bila v letu 2019 132.244,46 € oziroma 99,43 % glede na veljavni plan.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Glede na potrebe in plan so bili cilji doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

4500
ODDELEK
INFRASTRUKTURO
JAVNE SLUŽBE

ZA
IN

KOMUNALNO
GOSPODARSKE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

7.824.221 €

SLUŽBE

IN

141.414 €

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 2018 in 2019 (ZIPRS1819).

0403 Druge skupne administrativne službe

141.414 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za kritje stroškov
razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je sprotno in kvalitetno izvajanje nalog s področja razpolaganje in upravljanje z občinskim
premoženjem.
Cilj je bil v letu 2019 dosežen v okviru proračunskih možnosti. Izvedena so bila vlaganja v objekte in
poslovne prostore v lasti Občine Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni. Premoženje z izvedenimi vložki ni le ohranjalo svojo
vrednost, temveč smo z določenimi ukrepi objekte tudi izboljšali - izvedene energetske sanacije.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem141.414
€
Opis podprograma
Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: 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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- stanovanjski zakon
- 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 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.
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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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili v letu 2019 doseženi.

00500 Ureditev krajevnega središča Dobova

141.414 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena odkupu zemljišč s parcelnimi številkami 1099, 1267/3 ter 1364 s pripadajočim
objektom in rušitvi stavbe št, 42, vse k.o. 1293 -Veliki Obrež, za namen ureditve krajevnega središča.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 so bile realizirane naslednje naloge:
 odkupljena so bila zemljišča s parc.št. 1099, 1267/3, 1364, vse k.o. V.Obrež z obstoječim objektom,
 izvedla se je rušitev obstoječega objekta (stavba št. 42).
Postavka je bila realizirana v višini 98,89 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-19-0004 Ureditev krajevnega središča Dobova.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

67.774 €
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.

0603 Dejavnost občinske uprave

67.774 €
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva zagotavljajo nemoteno delo medobčinskega prekrškovnega organa.

06039001 Administracija občinske uprave

67.774 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2019
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi. Sodelovanje s SPO je zelo dobro in tvorno. Cilji na določenih segmentih kažejo lepe
rezultate, kot npr. urejenost parkiranja v starem mestnem jedru Brežic ipd. Tudi na ostalih področjih, kjer je
pristojen SPO, se letno določajo prioritete glede na aktualno problematiko kot je priključevanje na zgrajeno
infrastrukturo ali poostren nadzor pri nečiščenju pasjih iztrebkov in podobno.

245

00139 Skupni prekrškovni organ

67.774 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz proračunske postavke se je financiralo izplačilo osnovnih plač, dodatkov, regresov, povračil,
prispevkov, vsem javnim uslužbencem, ki so bili zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu – Skupnem
prekrškovnem organu občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Sredstva
so bila namenjena tudi za materialne stroške.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Vsi zastavljeni cilji v okviru postavke so bili realizirani.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

3.997 €

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

3.997 €

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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Z delovanjem sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se v okviru letnih aktivnosti zagotavljajo
dolgoročni cilji izobraževanja in usposabljanja otrok in mladine za varno vključevanje v promet.

08029001 Prometna varnost

3.997 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
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
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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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V okviru pristojnosti občinske uprave smo skupaj s SPV dosegli zastavljene cilje ter izvedli preventivne in
vzgojne akcije varnosti v prometu za šole in vrtce ter odrasle. Prometna varnost se zagotavlja tudi preko
drugih ukrepov kot so vlaganja v obnovo cestne infrastrukture ipd. Tako je bilo v preteklem letu organizirano
tekmovanje Kaj veš o prometu, Jumicar - spretnostna vožnja na poligonu za osnovnošolce kot je običajno
že vrsto let v občini Brežice.

00140 SPV

3.997 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za dejavnost Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, za preventivne
in vzgojne akcije (Učna ura v prometu, Tekmovanje »Kaj veš o prometu«, Prvi šolski dnevi, Jumicar, Varno
z motorjem, Brezhibno vozilo je varno vozilo...), za nabavo pripomočkov (kot so kolesarski poligon,
kresničke, odsevniki,..) ter propagandnega materiala.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt ni vključen v NRP.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 39.995 €
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

1104 Gozdarstvo

39.995 €
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Doseženi so bili vsi cilji v skladu z načrti in programom Zavoda za gozdove Slovenije, ki načrtuje gradnjo
in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

39.995 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- zakon o kmetijstvu
- zakon o kmetijskih zemljiščih
- zakon o gozdovih
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.
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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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Doseženi so bili vsi cilji v skladu z načrti in programom Zavoda za gozdove Slovenije, ki načrtuje gradnjo
in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

00152 Gozdne ceste

39.995 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje gozdnih cest v občini Brežice in sicer po programu, ki ga je
pripravil Zavod za gozdove Slovenije. Izhodišče je višina porabljenih sredstev v preteklem letu z
upoštevanjem trenda na tem področju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Vsi cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt ni vključen v NRP.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
5.656 .268 €
KOMUNIKACIJE
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

1302 Cestni promet in infrastruktura

5.656.268 €
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,
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- preplastitve cest
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina z zagotovljenimi sredstvi postopoma obnavlja infrastrukturo in s tem skrbi za varnost v prometu s
tega vidika.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.449.094 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
- 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
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- 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
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina Brežice ima obsežno cestno omrežje, ki obsega cca 624,9 km občinskih, oda tega 261,5 km lokalnih
cest, preostalo so lokalne krajevne ceste in javne poti. Zaradi obsežnosti cestnega omrežja je potrebno
zagotavljati določen obseg sredstev za povsem redno vzdrževanje brez izboljšav. Na kritičnih točkah so
bile postavljene dodatne varnostne ograje ter sanirani manjši premostitveni objekti.

00154 Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov

108.165 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se namenila za redno vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov v občini Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani v skladu z načrtom rednega vzdrževanja ulic, trgov in pločnikov
in proračunskimi zmožnostmi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00155 Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac.premostitv.objektov 146.138 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za postavitev odbojnih ograj ob lokalnih cestah ter sanacijo premostitvenih
objektov na občinskih cestah z namenom zagotavljanja prometne varnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00156 Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje

505.150 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru te postavke so se namenila za aktivnosti zimskega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je
opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest.
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, pluženje in posipavanje cest ter pločnikov. 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Vsi cilji so bili realizirani v skladu z programom zimske službe in veljavno zakonodajo na tem področju.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00157 Lokalne ceste-letno vzdrževanje

689.641 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru te postavke so se namenila za aktivnosti rednega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je
opredeljeno v Zakonu o cestah in Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega
vzdrževanja javnih cest.
Poglavitno izhodišče predstavlja koncesijska pogodba, po kateri koncesionar izvaja omenjena dela.
Izhodišče je osvojeni obseg, ki zajema: pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površin, bankin,
odvodnjavanja, brežin, prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje
preglednosti, čiščenje cest, redno vzdrževanje cestnih objektov, intervencijski ukrepi ter vzpostavitev
prevoznosti po elementarnih dogodkih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili delno doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.
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00158 Stroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2%

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva, ki so bila predvidena za plačilo strokovnega nadzora po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi
posameznih investicij na področju izgradnje komunalnih objektov so bila izkoriščena znotraj postavk
posameznih investicij zato je bila realizacije manjša od predvidene. Sredstva so bila tu predvidena za
primere, ko ne bi bilo možno nadzore financirati iz postavk investicij oz. tam predvidena sredstva ne bi
zadostovala.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji niso doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.652.394 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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,
- 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,
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- odprava "črnih" mest v prometu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Skozi vsakoletna vlaganja v cestno infrastrukturo uspemo parcialno izboljšati javno cestno omrežje v naši
občini, vendar zaradi njegovega obsega ni možno izboljšati vsega potrebnega. Izvajale so se v glavnem
investicije v javno cestno omrežje javnih poti po prioritetah krajevnih skupnosti in obnova nekaterih lokalnih
cest v občini Brežice. Iz tega programa so bili izvedeni tudi geološko geomehanski elaborati ter sanirani
tudi nekateri plazovi na javnem cestnem omrežju za zagotovitev prevoznosti in varnosti v cestnem prometu.

00159 Modernizacija cest v KS Velika Dolina

35.799 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za obnovo treh odsekov javnih poti v KS Velika Dolina (javno dobro parc. št.
1304/6 k.o. Koritno, JP 524941-Gaj, JP 524922-Cirnik). Sredstva so bila porabljena v celoti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0068 Modernizacija JP v KS Velika Dolina

00161 Pločnik Velike Malence-Krška vas

2.038 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi varnosti udeležencev v prometu je bilo potrebno izgraditi pločnik v Velikih Malencah. Za ta namen
je bila v preteklih letih pridobljena projektna dokumentacija, opravljeno je bilo več 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. V letu 2014 se je izvedlo predvsem ukrepe za umirjanje
prometa. V letu 2016 se je gradnja pločnika preostalega dela pločnika in sanacija ceste pričela izvajati in
bila zaključena v letu 2017. Sledi še dokončna razrešitev lastniških vprašanj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili delno doseženi, saj lastniška vprašanja niso bila v celoti rešena.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0057 Pločnik Vel. Malence - Krška vas

00162 Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko

57.074 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za modernizacije, preplastitve in asfaltiranje cest v KS Bizeljsko po planu KS.
V letu 2019 se je obnovila cesta do lovskega doma Bizeljsko ter JP 527781-Beliš-Martini (Bošt) in JP
527911-Trje-Janeževa gorca.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0027 Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko

00164 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

23.824 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila namenjena za izvedbo obnov javnih poti in lokalnih cest v Krajevni skupnosti Mrzlava vas.
V letu 2019 se je izvedel oporni zid ob javni poti JP 524573.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-12-0005 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

00165 Pločnik Črnc

242.079 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno s projektno dokumentacijo so bili v letu 2017 izvedeni odkupi zemljišč. V letu 2017 je bilo izvedeno
tudi javno naročilo za izvedbo, vendar so bile prejete ponudbe previsoke. Z novim javnim naročilom so se
gradbena dela pričela v letu 2018, zaključila pa v letu 2019.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji za leto 2019 so bili doseženi, saj so gradbena dela napredovala skladno s predvideno dinamiko.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-12-0021 Pločnik Črnc
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00168 Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova

48.536 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena obnovi odseka lokalne ceste LZ 026301 - Selska cesta.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je uvrščen v NRP pod zaporedno št. OB009-15-0015 Obnova LC Bukošek - Dobova.

00169 Pločnik Cerina

131 €

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 2015 so bila namenjena za urejanje lastniških vprašanj, za kar se je izvedla parcelacija,
ki je bila pravnomočna v letu 2016, vendar ni bilo možno izpeljati postopkov odkupa zemljišč. Odkupi so se
vršili leta 2017, ko je bilo izvedeno tudi javno naročilo za izvedbo. Sklenjena je dvoletna izvajalska pogodba
2017/2018. Gradnja je bila v letu 2018 uspešno zaključena, ureja se še manjša lastniška vprašanja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji glede urejanja lastniških vprašanj še niso v celoti doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-15-0019 Pločnik Cerina

00173 Pločnik Trdinova ulica

102.678 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letih 2018/2019 so bila sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije za 3.fazo ureditve Trdinove
ulice ter izvedbi gradbenih del v tej fazi in urejanju lastniških vprašanj. Gradbena dela za 3.fazo so bila v
letu 2019 uspešno zaključena.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji glede gradnje so bili doseženi, lastniška vprašanja se še dokončno urejajo.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-15-0046 Pločnik in kolesarska steza Trdinova ulica

00177 Moderniz.in preplast.cest v KS Čatež

44.979 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Poraba sredstev je bila v skladu s planom KS Čatež. V letu 2019 se je izvedla obnova JP 524661 Dvorce
– vas z urejanjem odvodnjavanja v naselju Dvorce.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Vsi zastavljeni cilji v okviru postavke so bili realizirani.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0040 Modernizacije in preplastitve cest v KS Čatež

00178 Modernizacija LC in JP v KS Pišece

63.806 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za modernizacijo javnih poti v KS Pišece. Obnovljena je bil odsek javne poti
JP 526992.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0061 Modernizacija LC in JP v KS Pišece

00179 Modernizacija JP v KS Sromlje

79.219 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2019 se je obnovil
priključek javne poti na JP 526681 (Sotelšek), JP 526673-Silovec(Radanovič)-vas v dolžini cca 140 m, JP
526671 - Silovec (predvidena dolžina cca 300m) ter del LC 024462 Skopačna - Oklukova Gora.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0063 Modernizacija cest v KS Sromlje
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00180 Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo

17.767 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za izdelavo inženirsko geoloških poročil in projektov za sanacijo plazov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so delno doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0014 Izdelava inž- - geol. poročil in proj. za sanacijo

00181 Interventna sanacija plazov

158.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za izvajanje interventnih sanacij plazov, ki so nastali kot posledica
vremenskih pojavov predvsem v obdobju obilnega deževja. Še vedno imamo na terenu nekaj plazov, ki so
potrebni sanacije.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0015 Interventna sanacija plazov v občini Brežice

00182 Moderniz.in preplast.cest v KS Šentlenart(Brezina-odcep Šetinc-Barkovič)
11.664 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2018 se je izvedla
modernizacija lokalne ceste LZ 026071 Čolnarska pot in Lenartova pot.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0064 Moderniz. in prepl. cest v KS Šentlenart.

00184 Modernizacija cest v KS Kapele

48.394 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena modernizaciji cest v KS Kapele. V letu 2019 se je obnovil del LC 024333Slogonsko – Vrhje v predvideni dolžini cca 400m.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-15-0025 Modernizacija cest v KS Kapele.

00188 Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke

699.668 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
sredstva so bila namenjena nadaljevanju obnove jeklenega mostu čez Savo v Brežicah. V letu 2019 se je
izvedla zamenjava vse poškodovanih delov železne konstrukcije in protikorozijska zaščita konstrukcije
mostu, v letu 2020 je potrebno izvesti še zaključni sloj asfaltne prevleke.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0050 Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke

00252 Infrastruktura ob hidroelektrarni

0€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije ter gradnji infrastrukture ob izgradnji HE Brežice in HE
Mokrice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji niso bili doseženi zaradi neaktivnosti pri izgradnji HE Mokrice.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-16-0005 Infrastruktura ob hidroelektrarni
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00442 Modernizacija cest v KS Pečice

89.884 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena obnovi vozišča lokalne ceste LC 181011 Močnik - Osredek. V letu 2019 se je
izvedlo asfaltiranje ceste, ureditev odvodnjavanja, sanacija premostitvenih objektov in ureditev bankin..
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-17-0026 Modernizacija cest v KS Pečice.

00450 Obnova Borštnikove ulice v Brežicah

81.768 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za obnovo Borštnikove ulice v Brežicah, na cestnem odseku JP 528941-Okoli
PTC-Borštnikova od stacionaže: 100m do stacionaže: 186m. Ob cesti se je zgradil pločnik, JR ter obnovila
kanalizacija.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-17-0030 Obnova Borštnikove ulice v Brežicah

00453 Modernizacija cest v KS Globoko

49.037 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena obnovi odseka lokalne ceste LC 024561 Bojsno - Dednja vas.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-17-0033 Obnova LC v KS Globoko.

00457 Obnova Prešernove ceste

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena ureditvi zemljiškoknjižnega stanja ceste.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji niso bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-17-0036 Obnova Prešernove ceste.

00469 Pločnik Vrhje

20.183 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za dokončanje projektne dokumentacije PZI za izgradnjo pločnika Vrhje:
- ob LC 024323-Vrhje-Kapele v dolžini cca 630 m in
- ob LC 024322-Zg. Slogonsko-Vrhje v dolžini cca 1.360 m ter izvedbo parcelacije na terenu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št OB009-18-0007 Pločnik Vrhje

00490 Pločnik v KS Velika Dolina

116.646 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za dokončanje izgradnje 3. faze pločnika v širini 1,6 m ob LC 024181 V. Dolina
- M. Dolina do cerkve v središču naselja Velika Dolina, v dolžini cca 280 m z ureditvijo BUS postajališča.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni cilji v letu 2019 so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-18-0027 Pločnik v KS Velika Dolina - 3. Faza

00503 Ulica Bratov Gerjovič-odcep Loče

14.982 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za izvedbo PZI projektne dokumentacije.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Projekt se vodi v NRP pod št. OB009-19-0008

00505 Obnova LC024051 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici

174.324 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena obnovi vozišča lokalne ceste LC 024051 Cerklje ob Krki - Dolenja Pirošica.
Investicija je bila izvedena, razen obnove križišča na Dolenji Pirošici, ki se bo izvedla v 2020.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen v višini 90 %.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP pod oznako OB009-19-0010 Obnova LC 024051 od R2 419 do
križišča v Dolenji Pirošici

00506 Prehod za pešce R1 219-Lidl

30.991 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije ter delno izgradnjo dodatne označitve
obstoječega prehoda na državni cesti R1-219 v km 16,100 pri trgovskem centru Lidl. Izvedla se je zožitev
pasu ter svetlobna označitev prehoda...
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil delno realiziran. Izvedba se zaključi v letu 2020.
Navezava na projekte NRP
Projekt se vodi v NRP pod št. OB009-19-0011.

00507 Obnova Cvetne ulice v Dobovi

4.667 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za izdelavo PZI projektne dokumentacije.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil delna dosežen. Projekt se predvidoma zaključi v prvi polovici leta 2020.
Navezava na projekte NRP
Projekt se vodi v NRP pod št. OB009-19-0012.

00508 Obnova Ceste bratov Milavcev

11.529 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za obnovo Ceste bratov Milavcev, ki je v
izdelavi.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili delno doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka se vodi v NRP pod številko OB009-19-0013 Obnova Ceste bratov Milavcev.

00509 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti

0€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena ureditvi zemljiško knjižnega stanja zemljišč potrebnih za izgradnjo krožišča.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji niso bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka se v NRP vodi pod številko OB009-19-0014- Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti.

00514 Obnova LC Sp.Pohanca-Zg.Pohanca

20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena popravilom vozišča lokalne ceste LC Spodnja Pohanca - Zgornja Pohanca in
sanaciji poškodovanih brežin.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka se v NRP vodi pod številko OB009-19-0019 Obnova LC Sp. Pohanca - Zg. Pohanca.
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00517 Ureditev križišča v naselju Črešnjice

298.894 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V naselju Črešnjice pri Cerkljah so se od leta 2010 vodili postopki za povečanje prometne varnosti z izvedbo
avtobusnih postajališč, površin za pešce itd. Leta 2015 je bila izdelana projektna dokumentacija, gradnja
pa se je pričela kot dvoletni projekt jeseni leta 2019 in še poteka. Gradnja je sofinancirana s strani MORS.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dela potekajo kot je predvideno.
Navezava na projekte NRP
Postavka se v NRP vodi pod številko OB009-19-0022- Ureditev križišča v naselju Črešnjice.

00521 Modernizacija JP 525421 Sela-vas

19.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena modernizaciji javne poti JP 525421 Sela-vas.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Investicija je bila izvedena in cilji doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka se v NRP vodi pod številko OB009-19-0027- Ureditev križišča v naselju Črešnjice.

00522 Modernizacija JP 527391 Dramlja (Sodič)

75.553 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za obnovo JP 527391 Dramlja (Sodič). Sredstva so bila porabljena v celoti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Projekt se vodi v NRP pod št. OB009-19-0028.

00523 Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno

8.601 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Leta 2019 se je začela priprava projektne dokumentacije za umestitev pločnika in obnovo obstoječe lokalne
ceste 024423 Globoko - Bojsno zaradi ustrezne varnosti pešcev in slabega stanja ceste.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dela potekajo skladno s predvideno dinamiko.
Navezava na projekte NRP
Postavka se v NRP vodi pod številko OB009-19-0029- Pločnik ob LC026423 Globoko-Bojsno.

13029003 Urejanje cestnega prometa

312.518 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Izvajala so se redna vzdrževalna dela prometne signalizacije in semaforjev, sredstva so zagotovljena tudi
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za posodobitve katastra, ki ga je Občina kot lastnik infrastrukture dolžna zagotavljati v skladu s predpisi.
Uredilo se je nekaj avtobusnih postajališč, kar je smiselno nadaljevati tudi v naslednjih letih za dolgoročno
ureditev. Izvedeno je bilo tudi nekaj avtodomskih parkirišč v mestu. Nadaljevali so se postopki za označitev
državnega kolesarskega omrežja, izvedeno pa je bilo tudi nekaj ukrepov umirjanja prometa za zagotavljanje
večje prometne varnosti.

00190 Vzdrževanje in obnova semaforjev

6.911 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva iz te postavke so bila porabljena za vzdrževanje semaforiziranih križišč v Brežicah in na Čatežu
ob Savi.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi v skladu s planirano obnovo.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00191 Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)

79.685 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za obnovo in postavitev nove vertikalne in horizontalne
prometne signalizacije.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Obnovljena je bila horizontalna signalizacija ter zamenjan del zastarele in poškodovane vertikalne
signalizacije tako, da so bili cilji uspešno doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00193 Projekt Sava-Krka bike

1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke se je v letu 2019 krilo stroške organiziranega kolesarjenja v okviru Evropskega tedna
mobilnosti med Radečami in Brežicami preko katerega se promovira tako trajnostne oblike mobilnosti kot
tudi del kolesarskih tras po projektu Sava - Krka bike.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil načeloma dosežen.
Navezava na projekte NRP
Navezava na projekt NRP : OB009-13-0035 Projekt Sava - Krka Bike

00198 Vzpostavitev katastra

54.048 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za naslednje aktivnosti: vzpostavitev in vzdrževanje katastra GJI
(gospod. javne inf.), naloge po javnih pooblastilih in priprava strokovnih podlag ter aktov na področju GJS.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00199 Vzdrževanje BCP in prekategorizacija cest

23.619 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za vzdrževanje baze podatkov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil delno dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00201 Urejanje AP v občini Brežice

18.209 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč v občini Brežice in nakup 5 novih
nadstrešnic.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili realizirani.
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Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0075 Urejanje AP v občini Brežice

00441 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

38.196 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za izvedbo različnih ukrepov v zvezi s trajnostno mobilnostjo,
vezano na cilje Celostne prometne strategije Občine Brežice. Gre torej za ukrepe, ki so vezani na
pospeševanje uporabe javnega potniškega prometa ter promocije kolesarstva in hoje oziroma vzpostavitev
boljših razmer za trajnostno mobilnost. V letu 2019 so bila sredstva iz te postavke porabljena predvsem za
kritje stroškov pilotnega projekta uvedbe Mestnega potniškega prometa, postavitve prikazovalnikov hitrosti,
pripravo projektne dokumentacije za dodatno ureditev in označitev prehoda pri Lidlu v Brežicah ter za
izvedbo predstavitve prometne študije v t.i. Stari koloniji v Brežicah.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so bila porabljena za namen kot je bilo predvideno. Del sredstev pa je bil prerazporejen na
postavke investicij, preko katerih so se gradili tudi ukrepi vezani na trajnostno mobilnost.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-17-0025 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

00470 Parkirišče Kapele

30.636 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za dokončanje obnove parkirišča pri stavbi KS Kapele.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-18-0008 Parkirišče Kapele

00491 Javni potniški promet Brežice

53.251 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za izdelavo Študije upravičenosti uvedbe mestnega avtobusnega prometa ter
izbiro koncesionarja izvajanja izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v občini
Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi. Izvajanje koncesije je dvoletno, s predvidenim zaključkom 2.11.2021.
Navezava na projekte NRP
Projekt ni uvrščen v NRP.

00512 Parkirišče Jesenice na Dolenjskem pri pokopališču

6.964 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za vzdrževalna dela pri pokopališču Jesenice ter pridobitev uporabnega
dovoljenja za parkirišča.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Projekt ni uvrščen v NRP.

13029004 Cestna razsvetljava

672.816 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
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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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina Brežice ima okrog 5200 svetilk JR. Omrežje je bilo v delu posodobljeno v letu 2013 s pomočjo
pridobljenih sofinancerskih sredstev. Nekoliko so se znižali stroški za tokovino glede na pretekla leta, kar
je posledica obnove 1000 svetilk in pridobitve nižje cene za elektriko. Postopoma se obnavljajo deli omrežja
JR ter se urejajo ustrezna prižigališča za morebitna ugašanja JR ob določenih urah noči.

00203 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave

200.991 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave in izgradnjo novih prižigališč.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Vsi cilji so bili doseženi v skladu z programom rednega vzdrževanja javne razsvetljave v občini Brežice.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00204 Tokovina javne razsvetljave

234.125 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za plačilo tokovine in uporabo elektroenergetskih omrežij za javno razsvetljavo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00205 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice

237.699 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za obnovo javne razsvetljave v občini Brežice in zamenjavo neustreznih svetilk.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili realizirani.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. št projekta: OB009-10-0206 Obnova JR po občini Brežice

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

569.446 €
Opis podprograma
Sofinanciranje investicij in investicijska vzdrževalna dela na državnih cestah.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 se je dokončala izgradnja pločnika Globoko ob R3-676, pločnika ob Cesti bratov Cerjakov in
pločnika Črnc.
Dokončala se je projektna dokumentacija za izvedbo kolesarskih povezav ob R2 419 Brežice - Krška vas
in Brežice - Čatež in kolesarske povezave ob R2 420 Brežice - Dobova.
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00207 Pločnik Stara vas

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za izvedbo spremembe in novelacije projektne dokumentacije PZI, št. 0811100 »Pločnik Stara vas«, ki ga je septembra 2011 izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. iz Krškega.
Zaradi nesoglašanja Direkcije za vode, da se pločnik umesti nad zacevljeni jarek ob vozišču državne ceste
skozi naselje Stara vas, se iščejo nove rešitve ter usmeritve Direkcije, zaradi česar se je izvedba
dokumentacije nadaljevala v letu 2019. Zaradi preobsežnega posega na privat zemljišča (zahteve DRSV)
se je z izdelavo projektne dokumentacije zaključilo brez rešitve.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj ni bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št OB009-10-0029 Pločnik Stara vas

00208 Pločnik Globoko ob R3-676

26.714 €
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). V letih 2015/2016 je bila zato posodobljena zastarela dokumentacija, pridobljena
soglasja ter izvedena parcelacija. H gradnji 2. in 3. faze se je pristopilo v letu 2017, ko se je za izvedbo
sklenila dvoletna izvajalska pogodba. Z DRSI je bil za del investicije sklenjen sporazum o sofinanciranju za
dela na objektih (mostički, prepusti). Gradnja je bila podaljšana v leto 2019, saj se je med gradnjo izkazalo,
da so objekti (mostovi) v slabšem stanju kot je prvotno kazalo, zaradi česar se je ustrezno prilagodila
projektna dokumentacija in tehnologija gradnje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-15-0017 Pločnik Globoko ob R3-676

00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda

232.716 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2011 se je pričelo z izdelavo projektne dokumentacije za pločnik Šentlenart, ki poteka ob Cesti bratov
Cerjakov v Brežicah od žel.postaje do žel. prehoda v Šentlenartu. Projekt je bil zaradi aktivnosti za izgradnjo
ceste Krško - Brežice ustavljen, saj je vse kazalo, da bo hitro prišlo do izgradnje. V letu 2016 je bil projekt
ponovno zagnan, projektna dokumentacija je bila dokončana v letu 2017. Sledilo je urejanje lastniških
vprašanj in izgradnja pločnika v letih 2018/19, ki je zaključen.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so glede gradnje pločnika so doseženi, lastniška vprašanja se urejajo.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-11-0006 Pločnik ob CBC od žel. postaje do žel. Prehoda

00212 Pločnik Župelevec

29.702 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pločnik Župelevec je predviden 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 bilo potrebno na nekaj
odsekih še potrebno urediti lastniška vprašanja. Izdelana je bila projektna dokumentacija za nadaljevanje
v 2.fazo, ki se je leta 2017 tudi pričela graditi ter bila v letu 2018 tudi zgrajena. Leta 2019 se je urejal odvod
cestne kanalizacije.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Izvedeno je bilo kot predvideno.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0051 Pločnik Župelevec

00213 Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje

15.906 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za izdelavo PZI projektne dokumentacije ureditev površin za promet kolesarjev
in pešcev ob R1-220/1334 Krško – Brežice od km 11,090 do km 12,015.
261

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Predvideni cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP št. projekta: OB009-10-0033 Pločnik rondo Tuš – Trnje

00214 Pločnik v Trebežu R3-676

0€
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. V letu 2014 se je predvidevala izvedba pločnikov in sanacija ceste, za kar je bila
predvidena sklenitev sporazuma o sofinanciranju z DRSI, ki se je v letu 2016 tudi sklenil. Jeseni 2016 je
bilo izvedeno tudi skupno javno naročilo (Občin /DRSI) ter izbran izvajalec. Leta 2017 se je pričelo z
gradnjo, ki se je zaključila v 2018. Urejajo se lastniška vprašanja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili delno doseženi, saj se lastniška vprašanja še rešujejo.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0048 Pločnik v Trebežu R3-676

00436 Pločnik ob R2 420 Brežice - Rigonce

0€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za aktivnosti vezane na gradnjo površin za pešce na predmetne cestnem
odseku. Preučevale so se možnosti za umestitev površin za pešce/kolesarje na predmetnem odseku, ki pa
so odvisne tudi od ureditev in postopkov vezanih na HE Mokrice in aktivnosti države v zvezi z regionalno
cesto ter zato niso dokončno dorečene. Pločnik Mostec se je začel projektirati v projektni dokumentaciji za
kolesarske povezave med Brežicami in Dobovo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Kljub temu, da na postavki ni bilo realizacije, so se dejavnosti v zvezi z gradnjo pločnikov vršile, saj so se
vršila usklajevanja z DRSI tako za pločnik Mostec kot Rigonce.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-17-0012 Pločnik ob R2 420 Brežice – Rigonce

00452 Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

14.925 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za spremembo in novelacijo projektne dokumentacije PZI izgradnja pločnika
Kalin-Obrežje ob R3-675/1481, P-0237-2018. K projektu je pristopila tudi DRSI, ki je ločeno naročila
izdelavo dokumentacije za preplastitev ceste R3-675/1481 med km 1.500 in 2.687. Projekt se je zaključil v
maju 2019.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je uvrščen v NRP pod št. OB009-17-0032 Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

00455 Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 Šentlenart-Sp.Pohanca

0€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za spremljanje investicije, ki bi jo vodila DRSI, vendar ni prišlo do postopkov,
ki bi sofinanciranje zahtevali.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji niso bili doseženi, saj na DRSI ni bilo vodenih postopkov za pripravo projektne dokumentacije.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-17-0035 Pločnik in kolesarska steza ob R2-220 Šentlenart Spodnja Pohanca

00484 Pločnik Podgračeno

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena morebitnim stroškom, ki bi nastali ob spremljanju izdelave projektne
dokumentacije za izgradnjo pločnika in ureditev ceste v Podgračenem. Projektna dokumentacija je
zaključena (postopke vodila DRSI), pričeli so se postopki za urejanje lastniških vprašanj, ki jih vodi DRSI s
sodelovanjem občine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Projekt teče kot je predvideno, postopke načeloma vodi DRSI, občina pa v njih sodeluje.
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Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-18-0022 Pločnik Podgračeno

00485 Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob
Savi)
99.591 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt je del Dogovora za razvoj regij ter se pripravlja za vložitev vloge za EU sredstva. V letu 2018 je bil
omenjen dogovor podpisan, potrjena projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije na DRSI ter
uspešno izvedeno javno naročilo. Porabljena sredstva predstavljajo strošek izdelave dela projektne
dokumentacije. Projektna dokumentacija je v zaključni fazi izdelave, sledijo postopki prijave na EU sredstva
in gradnjo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je delno dosežen, sledimo dinamiki.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-18-0023: Kolesarska povezava ob R2-419 (Brežice - Krška
vas in Brežice - Čatež ob Savi)

00486 Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova

149.892 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt je del Dogovora za razvoj regij ter se pripravlja za vložitev vloge za EU sredstva. V letu 2018 je bil
omenjen dogovor podpisan, potrjena projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije na DRSI ter
uspešno izvedeno javno naročilo. Porabljena sredstva predstavljajo strošek izdelave dela investicijske in
projektne dokumentacije. V letu 2019 se je izdelala projektna dokumentacije ter pričeli postopki priprave
vloge na EU sredstva.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je delno dosežen, sledimo dinamiki.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-18-0024: Kolesarska povezava ob R2-420 Brežice – Dobova

00487 Pločnik Kapele

0€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podjetje GPI d.o.o. iz Novega mesta izdeluje projektno dokumentacijo za obnovo vozišča z dograditvijo
pločnika ob R3-676/2212 za naročnika DRSI. Območje obdelave se zaključuje z odcepom za Rakovec. V
območju križišča je tudi neurejeno avtobusno postajališče, ki posega na lokalno cesto. Pri predstavitvi
projektne dokumentacije dne 8.2.2018, je bil s strani DRSI-ja podan predlog, da se v sklopu dokumentacije
obdela tudi AP ob lokalni cesti, vendar je plačnik del Občina. Zaradi navedenega so se sredstva porabila
za ureditev dveh avtobusnih postaj ob LC 024323-Vrhje-Kapele. Sredstva so bila namenjena za morebitne
odkupe zemljišč s strani DRSI.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni cilji se izvajajo. Odkupi še niso bili izvedeni.
Navezava na projekte NRP
Projekt je uvrščen v NRP št. OB009-18-0025 Pločnik Kapele

00524 Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh

0€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila predvidena za pripravo projektne dokumentacije za manjkajoče dela pločnika Glogov Brod
- Dečna sela - Mali vrh. Pripravljena je bila projektna naloga, ki pa se še usklajuje z DRSI.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postopki so se pričeli, vendar cilji niso doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-19-0030: Pločnik ob R3 676 Glogov brod - Dečno selo - Mali
vrh.

1306 Telekomunikacije in pošta

0€
Opis glavnega programa
Obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij, ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših, naprednih digitalnih tehnologij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je vzpostaviti bolj razširjeno in učinkovitejšo rabo digitalnih tehnologij
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(npr. za potrebe zdravstvene oskrbe, varnejšim in učinkovitejšimi rešitvami v prometu, čistejšim okoljem,
novimi priložnostmi na področju medijev ter lažjo dostopnostjo do javnih storitev in kulturnih vsebin, pa
pomeni bistveno boljša kakovosti življenja vseh prebivalcev).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina je pričakovala razpis za gradnjo širokopasovnih omrežij za lokalne skupnosti s strani Ministrstva za
javno upravo. Razpis v letu 2019 ni bil objavljen, zato se niso izvajale aktivnosti. Cilj ni bil dosežen.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

0€
Opis podprograma
Skrb za investicijsko vzdrževanje, skrb za okolje, prispevek k ciljem prostorskega načrta regije, učinek na
gospodarsko rast in delovna mesta ter učinek na razvoj človeškega potenciala.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje investicijskega vzdrževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je vzpostaviti bolj razširjeno in učinkovitejšo rabo digitalnih tehnologij.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Občina je pričakovala razpis za gradnjo širokopasovnih omrežij za lokalne skupnosti s strani Ministrstva za
javno upravo. Razpis v letu 2019 ni bil objavljen, zato se niso izvajale aktivnosti. Cilj ni bil dosežen.

00432 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja(GOŠO)

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki ni bilo aktivnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Stanje projekta ni bilo aktivno.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP št. OB009-11-0008

14 GOSPODARSTVO

1.451 €
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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1.451 €
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji delno doseženi. Spodbudno je, da se je povečalo št. sobodajalcev. V
bodoče bo potrebo še več narediti na privabljanju gostov. Z ponovno vzpostavitvijo TIC-a v mestni hiši
upamo na boljši obisk gostov.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1.451 €

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
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turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz
oseb.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V okviru tega programa je bilo zgrajeno postajališče za avtodome na Prešernovi cesti. Cilji so bili doseženi.

00236 Postajališče za avtodome

1.451 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov ustvarjenih v Mreži PZA (postajališč za avtodome), ki se
ukvarja s promocijskimi aktivnostmi, kot tudi z aktivnostmi umestitve lokacij avtodomskih postajališč v
prostore Občin. Mreža deluje preko Občine Mirne.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-15-0047 Postajališče za avtodome

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
526.238 €
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
- 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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

516.197 €

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
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emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postopoma se skozi leta izvaja sanacija črnih odlagališč, nabavljajo se nadomestna osnovna sredstva po
dejanskih potrebah. Še vedno pa se razrešuje status in vključenost v projekt Cerod 2. Prav tako se sredstva
namenjajo tudi za urejanje statusa pri upravljanju vaških vodovodnih sistemov.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

20.705 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Še vedno se sredstva, zbrana iz naslova taks za obremenjevanje okolja z odpadki namensko hrani za
potrebe vlaganj v infrastrukturo za obdelavo odpadkov. Iz tega naslova so bili v letu 2017 plačani le zahtevki
MO NM zaradi skupnega projekta Cerod2.

00242 Sanacija črnih odlagališč

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena čiščenju črnih odlagališč v občini Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Izvedena je bila sanacija manjših črnih odlagališč, zato so bili cilji delno doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00243 Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila skladno s Pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav (Cerod)
porabljena za nabavo nadomestnih osnovnih sredstev na področju komunalnih odpadkov,
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Vsi cilji so bili skladno z potrebami doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta OB009-11-0002 Nabava nadomestnih OS na področ. kom. Odpadkov

00244 Taksa-finan.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini

20.705 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so rezervirana za izvajanje dejavnosti oziroma sofinanciranje investicijskih projektov na področju
obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb - Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so rezervirana za investicije.
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Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0093 Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

495.492 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih
sistemov in čistilnih naprav.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izgradnjo fekalne kanalizacije na območju Gabrja, Brežic se bomo približali zahtevi po ureditvi aglomeracij
predpisanih v državnem operativnem programu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V preteklem letu smo uspešno izpeljali sofinaciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Izvedlo
se je še nekaj dodatnih sekundarnih kanalov, s katerimi se povečuje priključenost na obstoječe
kanalizacijsko omrežje.

00246 Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda

80.521 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za nabavo nadomestnih osnovnih sredstev v lasti Občine na
področju odpadnih voda.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so realizirani.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0003 Nabava nado. OS na področ. odpad. Voda

00248 Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice

364.686 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za izvedbo sekundarnega kanalizacijskega odseka fekalnih vod na Selski cesti
v Dobovi, izvedbo kanalizacija v Gabrju, izvedbo oz. obnovo sekundarnega voda fekalne kanalizacije na
Borštnikovi ulici v Brežicah, za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo sekundarnega fekalnega
kanala na Sodarski poti v Brežicah ter sekundarnega fekalnega kanala v Globokem ter za izdelavo
projektne dokumentacije za tlačni vod fekalne kanalizacije Dobova- Rigonce.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-15-0018 Reševanje problematike odpadne vode v Občini
Brežice

00249 Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN)

27.127 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje dela stroškov investicij lastnikov objektov pri
vgradnji MKČN in s tem spodbujanje reševanje čiščenja odpadnih komunalnih voda. Na javnem razpisu je
bilo odobrenih 21 vlog. Skupna višina sofinanciranja je bila 27.126,82 €.
Delež sofinanciranja je bil 50% od upravičenih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi v okviru prijav, saj so vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje dobili odobrena sredstva.
Kljub temu, da je bil razpis oglaševan v lokalnem časopisu ni bilo pretiranega povpraševanja po teh
sredstvih. Razlog je verjetno v slabem finančnem stanju občanov.
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Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-13-0005 Sofinanciranje MKČN

00510 Meteorna kanalizacija Brežice

23.158 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izdelana je idejne rešitve za reševanje meteornih voda na območju osnovne šole ter športne dvorane
Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je delno izpolnjen, saj se še čakajo projektni pogoji in uskladitev idejne rešitve z njimi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-19-0015 Meteorna kanalizacija Brežice.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

10.040 €

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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postopoma se izvaja prevzem vaških vodovodov, ki niso v upravljanju občine.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

10.040 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma je naslednja:
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje
zadrževalnikov.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.

00250 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in analiza pitne vode10.040
€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za prevzeme vodovodnih sistemov, ki so v upravljanju vaških
vodovodnih odborov ali krajevnih skupnosti, za izvedbo njihove priključitve na javno vodovodno omrežje
ter za plačilo vodnega povračila.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1.387 .084 €
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).
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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)

1603 Komunalna dejavnost

1.341.069 €
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. Obnova vodovodnih omrežij (salonit, omrežja, kjer je največ
vodnih izgub).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Vsako leto se obnovi določene odseke vodovodnega omrežja.

16039001 Oskrba z vodo

526.305 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s
hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Na področju oskrbe s pitno vodo je bil dokončan projekt Hidravlične izboljšave Posavja v občini Brežice in
delno že aktiviran. Ob tem projektu je potrebno zgradit še nekatere sekundarne odseke. Začelo se je z
izgradnjo vodovoda Križe, obnovo vodovoda Sromlje, obnovo vodovoda Gabrje, izdelana je projektna
dokumentacija za izvedbo Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema Brežice 2. Vsi zastavljeni cilji so bili
doseženi.

00253 Vodovod Križe

46.757 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za izgradnjo dela vodovodnega odseka Grm in Dobrova.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj ni bil dosežen v celoti, saj gradbeno dovoljenje še ni bilo pridobljeno za celotno traso novopredvidenega
vodovoda in sicer ker je na predvideni trasi potrebno pridobiti še določeno število služnostnih pogodb.
Problem se pojavlja predvsem pri lastnikih, ki bivajo v tujini ali v drugih krajih v Sloveniji in so neodzivni.
Pristopili bomo k spremembi projekta predvsem v delu, kjer je problem s pridobitvijo služnostnih pogodb.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0057 Vodovod Križe
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00254 Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda

26.365 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za nabavo nadomestnih osnovnih sredstev v lasti Občine na
področju pitne vode.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0007 Nabava nadom. OS na področju vodovoda

00258 Vodovod Cirnik

27.715 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za izvedbo prevezave objektov na novozgrajeni vodovodni odsek na Cirniku
ter za izvajanje strokovnega nadzora.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-15-0056 Vodovod Cirnik

00259 Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje

9.665 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za obnovo vodovodne povezave do vodohrana Gaj ter za prevezavo
vodovodnega sistema Ribnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Deloma realizirano, saj gradbeno dovoljenje za prevezavo vodovoda Brezje še ni pridobljeno.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0013 Vodovod Ribnica – Gaj

00260 Vodovod Cerklje III.faza

2.020 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo prestavitve obstoječega
vodovoda preko mostne konstrukcije v Cerkljah ob Krki.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili delno dosežen, saj je projektna dokumentacija še v izdelavi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0010 Vodovod Cerklje

00261 Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave

87.136 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za izvedbo prevezave na novozgrajeni odsek Cesta svobode-Dobova-KapeleŽupelevec-Bojsno in sicer na relaciji Mostec - Dobova, v Kapelah ter na odseku Vrhje - Župelevec. Hkrati
se je del sredstev porabil tudi za obnovo obstoječega vodovoda v Gabarju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-14-0003 Sek. vodovod po projektu Hidravlične izboljšave

00262 Stroški pobir.takse za obremenj.pitne vode

15.968 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke se Komunali Brežice d.o.o. plačuje strošek storitve pobiranja takse za obremenjevanje pitne
vode glede na višino zaračunane takse.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so porabljena v skladu s predvidenimi nameni.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00263 Hidravl.izboljšave vodov.sistema na območju občine Brežice

2.213 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za pripravo poročil koordinatorja na projektu Hidravlične izboljšave
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vodovodnega sistema v občini Brežice, ki jih je potrebno oddati na MOP.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0012 Hidravl. izboljšave vodov. sistema na območju
občine Brežice

00430 Vodovod Bizeljsko

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za obnovo vodovodnega odseka od vodohrana pri objektu Keltis do vodohrana na
Vrhovnici.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj ni bil dosežen, saj so bile vse ponudbe, ki smo jih prejeli nad ocenjeno vrednostjo.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-17-0005 Vodovod Bizeljsko

00472 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2

81.994 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil delno dosežen. Izdelana je bila dokumentacija z pridobitev gradbenega dovoljenja ter pridobljena
dovoljenja za dva odseka. Čaka se še gradbeno dovoljenje za zadnji odsek. Ko pridobimo vsa gradbena
dovoljenja se bodo izdelali še projekti za izvedbo.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-18-0011 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema
Brežice 2

00473 Obnova vodovoda Sromlje

74.765 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za obnovo dela vodovodnega odseka v Sromljah, ki ima probleme z mašitvijo
z vodnim kamnom.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-18-0011 Obnova vodovoda Sromlje

00474 Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture

118.709 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacija ter za samo izvedbo obnove vodovodnega
odseka v naselju Gabrje v okviru gradnje javne kanalizacije.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-18-0012 Obnova vodovoda ob gradnji komunalne
infrastrukture.

00511 Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

5.122 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Del sredstev se je porabil za obnovo dela obstoječega vodovoda v Perišču. Ker so se postopki z izgradnjo
HE Mokrice na državni ravni ustavili, posledično tudi ni bilo porabe sredstev za izgradnjo vodovoda na
območju HE Mokrice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj ni bil dosežen, saj se zaradi ustavitve postopkov pri izgradnji HE Mokrice ni moglo pristopiti k izgradnji
vodovoda.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-19-0016 Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice.
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00513 Urejanje vrtine Močnik

27.877 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvedba piezometra oz. vrtine na območju zajetja Močnik skladno z izdanim vodnim dovoljenjem za
obstoječe zajetje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Izvedeno.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-19-0018 Urejanje vrtine Močnik.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

175.674 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Izvedena je bila razširitev pokopališča v Brežicah, prav tako se je izvedlo sofinanciranje obnov mrliških
vežic po KS.

00264 Razširitev pokopališča Brežice

156.399 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi prostorske stiske, potrebe po drugačnih načinih pokopa in neustrezne ozelenitve ter dostopa na
pokopališče v Brežicah se je Občina Brežice odločila pripraviti projekt za ureditev in razširitev pokopališča.
Občina je že odkupila zemljišča, ki jih potrebuje za načrtovane širitve.
Sredstva v letu 2018 so bila namenjena za delno izplačilo infrastrukturne ureditve na pokopališču Brežice.
V 2018 so se začela dela prve faze projekta, to je infrastrukturne ureditve pokopališča, ki obsega zahodni
in južni del področja pokopališča (1. in 2. etapa). Dela zajemajo začetek urejanja enosmernega krožnega
prometa z izgradnjo nove povezovalne enosmerne ceste na zahodu ter jugu in parkirišč ob vozišču.
Dokončanje vseh infrastrukturnih del je po pogodbi je bilo izvedeno v letu 2019 ter pridobljeno uporabno
dovoljenje za uporabo parkirišč.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Vse načrtovane ureditve bodo potekale večletno v dveh fazah in v več etapah v skupni projektantski
ocenjeni vrednosti dobrih 521.000 evrov. V sklopu investicije se bo uredilo obstoječe prometno omrežje na
tem območju in razširilo obstoječe pokopališče, skupna površina ureditev zajema približno 1,14 ha. Širitev
pokopališča je načrtovana zahodno od obstoječega.
Zastavljeni cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št. projekta.: OB009-10-0002 Razširitev pokopališča Brežice

00265 GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost

671 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za nadgradnjo PISO sistema (obračun grobnin).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je uvrščen v NRP št. OB009-13-0006.
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00467 Sofinanciranje obnov mrliških vežic

18.604 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se na podlagi zahtev podanih s strani KS namenila za obnovo različnih vzdrževalnih del na
objektih mrliških vežic po občini Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je uvrščen v NRP pod št. NB009-11-0011

16039003 Objekti za rekreacijo

114.990 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V okviru programa so bila izvajana redna vzdrževalna dela zelenih javnih površin in urejanje otroških igrišč
na javnih površinah.

00267 Vzdrževanje zelenih površin

104.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje zelenih površin (košnja zelenic, grabljenje listja, čiščenje in
pobiranje odpadkov, zasaditve) in obrezovanje dreves, ki jih izvaja koncesionar.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili v skladu s programom vzdrževanja doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0058 Ureditev otroških igrišč

16039005 Druge komunalne dejavnosti

524.099 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039005 Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice
ipd.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
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- 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
Izboljšanje varnosti in tehničnih karakteristik za normalno delovanje in prevoznosti v kraju skozi vaško
središče.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva v tem programu so bila pretežno namenjena subvencioniranju omrežnin gospodarskih javnih
služb za občane in ne za podjetja, kar je bilo izvedeno na podlagi sprejetih cen komunalnih storitev. Prav
tako je bila zagotovljena izdaja projektnih pogojev in soglasij, katerih stroške skladno z zakonodajo pokriva
Občina. Za električno polnilnico pa se namenjajo sredstva za porabljeno električno energijo. Vzpostavljen
je bil sistem izposoje koles in postavljene kolesarnice.

00271 Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi

8.037 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva iz naslova odškodnine za sobivanje z Romi je krajevna skupnost namenila dokončanju obnove
javne razsvetljave v Zasapu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00272 Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum.

31.723 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila namenjena za stroške izdaje projektnih pogojev in soglasij k projektni
dokumentaciji, ki jih je izdajal izvajalec gospodarskih javnih služb v imenu Občine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so doseženi.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00273 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS

216.417 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so bila porabljena za subvencioniranje najemnine GJS.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so doseženi.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0087 Subvencioniranje najemnine za infrast. GJS

00274 Obnova vaškega središča Čatež

7.930 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za obnovo dela projekta obnov cest skozi vaško središče Čatež. Zaradi vložene
revizije na javno naročilo, se ni pravočasno izvedel izbor izvajalca za izgradnjo. Zaradi česar izvedba ni
realizirala.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Predvideni cilji niso bili doseženi. Izvedba se predvidi v naslednjem letu.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-11-0011 Obnova vaškega središča Čatež.

00275 Polnilnica za električna vozila

61.375 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za kritje el. energije na el. polnilnici pri Glasbeni šoli v Brežicah ter za izvedbo
projekta postavitve polnilnic za električna vozila po Občini Brežice, za kar so bila pridobljena tudi
nepovratna sredstva Ekosklada.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
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Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-15-0045 Polnilnica za električna vozila.

00276 Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.razpise

13.360 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se namenila za kritje stroškov potrebnih recenzij in revizij. ter del za nepričakovano popravilo
prikazovalnikov hitrosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Na postavki ni možno definirati uspešnosti, saj je postavka definirana za nepričakovane stroške, ki nastajajo
z naslova razpisov oz. pridobivanja nepričakovanih dovoljenj.
Navezava na projekte NRP
Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0144 Stroški izvedbe dok. za občin. in držav. Razpise

00433 Vzdrževalna dela tržnica Brežice

3.945 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za manjša investicijska vzdrževalna dela na objektu Tržnice Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil na letnem nivoju dosežen.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00483 Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic

181.312 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjene izvajanju projekta izvedbe javnega sistema izposoje koles in postavitve
kolesarnic. Investicija je bila prijavljena na razpis MZI za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, za
kar so bila sredstva uspešno pridobljena. Projekt aktivno teče, skladno s predvideno dinamiko.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Predviden cilj je dosežen, sledimo dinamiki.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-18-0021: Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
46.016 €
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Sredstva so bila namenjena za urejanje neurejenih statusov zemljišč, po katerih poteka razna javna
infrastruktura. Prav tako se je začelo z izvedbo projekta Komunalno opremljanje zemljišč v Trnju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

46.016 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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
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- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Na področju urejanja občinskih zemljišč postopoma razrešujemo lastninsko neurejena zemljišča tam kjer
je javni interes, predvsem na področju zgrajene javne infrastrukture kot so javne ceste. Začelo se je z
izvedbo projekta Komunalno opremljanje zemljišč v Trnju.

00277 Komunalno opremljanje zemljišč

27.728 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za projektno dokumentacijo za komunalno opremljanje zemljišča za gradnjo
za območje Trnje, kjer Občina razpolaga s stavbnimi zemljišči.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP
Projekt je definiran v Načrtu razvojnih programov pod oznako OB009-12-0019 Komunalno opremljanje
zemljišč

00278 Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi zemljišč in vrisi objektov18.287 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za odmere in odkupe zemljišč po katerih potekajo javne ceste v občini Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji so bili delno realizirani, delno pa bodo še v naslednjih letih.
Navezava na projekte NRP
Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0001 Sistemske eks. jav. dobra, odkupi zemljišč
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4600 ODDELEK ZA PROSTOR

159.911 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
159.911 €
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 urejanju prostora (ZUreP-2) Uradni list RS, št. 61/2017
Gradbeni zakon (GZ) Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017 - popr.
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 pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1) (Uradni list
RS, št. 87/2011, 25/2014 - ZSDH-1, 50/2014, 90/2015)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

130.496 €
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Na postavkah se uresničujejo dolgoročni cilji ureditve prostorskih aktov s težnjami razvoja dejavnosti ter
spreminjajočo zakonodajo. Gre za kontinuiran proces, saj je potrebno temeljni prostorski akt (Občinski
prostorski načrt - OPN) na vsake nekaj let uskladiti z novimi državnimi varovanji ter interesi posameznikov.
Podlaga so strokovne podlage, ki jih naroča občina sama ali jih pridobi od pristojnih državnih služb. Z OPNjem se določi tudi območja, ki se urejajo z OPPN (občinski podrobni prostorski načrti), večino katerih bo
potrebno v prihodnosti še sprejeti.
V letu 2019 je bila večina sredstev namenjena izdelavi strokovnih podlag za prostorske akte in izdelavi
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (OPN). Za strokovne podlage so
bila sredstva skoraj v celoti porabljena, medtem, ko je zaradi počasnejše dinamike sprejemanja OPN, v
izplačilo prešlo manj faz izdelave, kot je bilo predvideno. Zelo majhna je tudi realizacija na postavi Državnih
in občinskih ureditev. Sredstva so tu rezervirana za lokalne investicije ob državnih ureditvah, predvsem ob
navezovalni cesti Krško - Brežice ter izgradnji HE Mokrice. Ker sta oba projekta zastala, je manjša tudi
realizacija s te postavke.

16029003 Prostorsko načrtovanje

130.496 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični
natečaji.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) Uradni list RS, št. 61/2017
Gradbeni zakon (GZ) Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017 - popr.
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
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. 41/2019-UPB) nadaljevati z izdelavo sprememb in dopolnitev OPN-ja ter izdelavo novih Občinskih
podrobnih prostorskih načrtov, s katerimi se zagotavlja komunalno opremljanje ter vzpodbuja demografski
in gospodarski razvoj občine. Slediti je potrebno državnim investicijam v občinski prostor in skrbeti za
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nadaljnji prostorski razvoj občine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavke s prostorskega načrtovanja so v letu 2019 dosegle 62,14 % odstotno realizacijo. Najvišjo
realizacijo ima postavka Strokovne podlage za prostorske akte, najnižjo pa Državne in občinske ureditve,
saj je namenjena občinskim investicijam na oz. ob območju državnih ureditev, ki se v letu 2019 niso odvijale,
to so navezovalna cesta Krško - Brežice in HE Mokrice.

00281 Strokovne podlage za prostorske akte

75.273 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so večinoma realizirana. Večina sredstev je bila namenjena plačilu strokovnih podlag,
ki bodo služile za obvezna zakonska izhodišča za nov postopek sprememb in dopolnitev OPN. Sredstva
so bila porabljena tudi za strokovne podlage geomehanskega poročila ter hidrološko hidravlične analize za
območje IPC Brezina, ki jo potrebujemo za pomembno usmeritev investitorjem na tem območju zaradi
zagotavljanja ustreznega odvodnjavanja meteornih voda ter nekatere manjše strokovne podlage in naročila
za delo s področja prostorskega načrtovanja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Strokovne podlage za prostorske akte imajo realizacijo 94,09 %, sredstva so bila namenjena izdelavi
strokovnih podlag za nove spremembe in dopolnitve OPN ter strokovnih podlag na območju IPC Brezina.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00282 Izdelava novih občinskih prostorskih aktov

23.633 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Realizacija na postavki je nizka, ker izdelava SD OPN ni sledila predvideni časovnici ter niso bila izvedena
vsa predvidena plačila izdelovalcu prostorskega akta. Razlog je v daljšem pridobivanju mnenj nosilcev
urejanja prostora, kot je zakonsko predvideno.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka izdelava novih občinskih prostorskih aktov ima nizko realizacijo, namenjena je bila plačilu
posameznih faz izdelave SD OPN3.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

00283 Občinski prostorski izvedbeni akti

23.898 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so bila namenjena izdelavi izvedbenih aktov - občinskih prostorskih izvedbenih aktov
(OPPN) in njihovih strokovnih podlag.
Zaključen so bile spremembe in dopolnitve OPPN za IPC Brezina. Izvedene so bile vse faze OPPN-ja.
Pričeli smo s postopkom izdelave OPPN za Poslovno cono Slovenska vas, izplačana je bila prva faza. Del
sredstev pa je bil namenjen plačilu strokovnih podlag prometne študije za območje nove ceste pod Tušem
in za izdelavo geodetskih posnetkov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka Občinski prostorski izvedbeni akti ima realizacijo 59,74 % kar pomeni, da je bila porabljena dobra
polovica načrtovanih sredstev.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

00284 Državne in občinske ureditve

7.692 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Realizacija je vezana na izdelavo potrebnih strokovnih podlag ob vodenih državnih prostorskih načrtih. Na
območju občine se vodi investicija izgradnje HE Brežice, v pripravi je izgradnja HE Mokrice, v fazah
vmeščanja pa je povezovalna cesta Krško - Brežice ter ureditev izvennivojskih prehodov čez železniški tir.
Iz postavke se je v ta namen v letu 2019 koristilo sredstva za izplačilo strokovne podlage - geodetskega
posnetka za območje Brezine, kjer smo v dogovoru z Direkcijo RS za vode pristopili k izdelavi hidrološke
hidravlične študije, ki je njim osnova za podajo pogojev in mnenj v postopkih pridobivanja gradbenega
dovoljenja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Realizacija je nizka, le 25,64 %. Gre za rezervirana sredstva kot podpora občinskih interesov ob državnih
ureditev, ki so realizirana glede na dosežene dogovore z državo.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP
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1603 Komunalna dejavnost

28.924 €
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 gospodarskih javnih služb in opremljenosti z javno komunalno
infrastrukturo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka ima realizacijo 72,31 %. Porabljene so tri četrtine rezerviranih sredstev skladno z investicijami v
gospodarsko javno infrastrukturo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

28.924 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039005 Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice
ipd.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) Uradni list RS, št. 61/2017
Gradbeni zakon (GZ) Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017 - popr.
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)
Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opremljenost stavbnih zemljišč z javno komunalno infrastrukturo ter zagotavljanje urejenosti občine na
področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število komunalno
opremljenih zemljišč za gradnjo, 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 ter prevzeme vodovodov v
upravljanje občine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Cilji se uresničujejo postopno, saj je to področje precej obsežno. Realizacija je odvisna od občinskih
investicij v kanalizacijsko infrastrukturo ter priključevanj objektov nanj. Tri četrtine postavke so bile
namenjene nadomeščanju oproščenega dela komunalnega prispevka za priključitev na novo kanalizacijsko
omrežje.

00285 Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka za fizične osebe

28.924 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V postopku odmere komunalnega prispevka so po zakonodaji ter tudi občinskem odloku možne oprostitve
v primerih, ko se uporabniki na primer v določenem času priključijo na zgrajeno kanalizacijo, vendar pa
mora občina ta sredstva v proračunu nadomestiti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
V letu 2019 je občina nadomestila oprostitve plačila komunalnega prispevka za priključitve na
kanalizacijsko infrastrukturo v višini 28.924,38 €.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
490 €
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 urejanje zemljiškoknjižnih stanj predvsem na
območjih že obstoječe komunalne infrastrukture (neurejena lastniška razmerja iz preteklih obdobij) in
projektov, 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
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izgradnjo posamezne javne infrastrukture in reševanje drugih premoženjsko pravnih zadev vezanih na
nepremičnine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Realizacija postavke je zelo nizka. Sredstva so rezervirana za izvedbo komasacije v Kaptol Dobova.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

490 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) Uradni list RS, št. 61/2017
Gradbeni zakon (GZ) Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017 - popr.
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
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka ni realizirana. Sredstva so rezervirana za izvedbo komasacije na območju OPPN Kaptol Dobova,
kjer je občina lastnica dobre tretjine stanovanj.

00480 Komasacije zemljišč

490 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dejavnosti na komasaciji na območju OPPN Kaptol Dobova so se pričele in so v fazi uskladitve območja z
lastniki zemljišč. Ni pa še bilo oddano javno naročilo, povezano s tem postopkom.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Postavka ni realizirana zaradi zamika pri usklajevanju komasacijskega območja z lastniki. Na enem
zemljišču, ki je del komasacijskega območja, je potrebno urediti zemljiškoknjižno stanje. Postopek so
lastniki že začeli in ko bo stanje urejeno, bo občina pristopila k obodni komasaciji.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni vključena v NRP.

4700
ODDELEK
RAČUNOVODSTVO

ZA

FINANCE

IN

1.444.196 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
20.576 €
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)
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0202 Urejanje na področju fiskalne politike

20.576 €
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dolgoročni cilji se uspešno dosegajo.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

20.576 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dolgoročni in letni cilji so doseženi.

00294 Stroški plačilnega prometa

20.576 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za stroške plačilnega prometa je bilo planiranih 20.578,76 EUR, postavka je bila realizirana v višini
20.576,09 EUR, za pokrivanje stroškov povezanih s plačilnim prometom.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo poplačali vse stroške povezane s plačilnim prometom.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni bila uvrščena v načrt razvojnih programov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1.423 .620 €
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.

2201 Servisiranje javnega dolga

1.423.620 €
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.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dolgoročni cilji se uspešno dosegajo.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje
1.423.620 €
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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Dolgoročni in letni cilj je uspešno dosežen, saj smo vse obveznosti iz naslova poplačil obveznosti po
dolgoročnih kreditih pravočasno in v celoti realizirali.

00295 Razno-obresti od kreditov

71.468 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so predvidena odplačila obresti za dolgoročne kredite, ki so zapadla v odplačilo v letu 2019.
Postavka je bila planirana v višini 132.070,00 EUR, realizirana je bila v višini 71.468,23 EUR za odplačilo
obresti od posojil. Variabilni del obrestnih mer je v letu 2019 ohranjal nizko raven, zato je realizacija glede
na plan 54,11 %.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo obresti poplačali v celoti in pravočasno v skladu z
amortizacijskimi načrti.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni bila uvrščena v načrt razvojnih programov.

00296 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

1.352.152 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva za odplačilo glavnic za najete dolgoročne kredite, ki so zapadli v odplačilo v letu 2019,
so znašala 1.352.225,00 EUR. Realizirana so bila v višini 1.352.152,04 EUR, kar pomeni 99,99 %
realizacijo sprejetega plana.
V spodnji tabeli so prikazani dolgoročni krediti Občine Brežice po bankah in njihov neodplačan del na dan
31.12.2019:

Dolgoročni kredit

Leto najema Leto odplačila

Odplačilo
glavnice 2019

Stanje glavnice
31.12.2019

HYPO ALPE ADRIA Ljubljana

2009

2019

61.312,00

0

SKB Ljubljana

2009

2019

59.723,76

0

HYPO ALPE ADRIA Ljubljana

2010

2020

143.112,00

59.696,00

UniCredit Banka

2011

2021

206.896,56

413.793,04

NLB EIB Ljubljana

2012

2023

86.652,72

303.284,87

NLB SID Ljubljana

2012

2023

12.520,80

43.822,79
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NLB EIB Ljubljana

2013

2024

99.999,96

433.333,56

SKB Ljubljana

2014

2025

100.004,76

533.311,12

SKB Ljubljana

2016

2026

160.004,76

1.173.320,64

MGRT Ljubljana

2016

2027

60.045,00

420.315,00

SKB Ljubljana

2017

2028

200.000,04

1.666.666,60

MGRT Ljubljana

2017

2027

61.879,68

495.037,32

INTESA SAOPAOLO

2018

2029

100.000,00

1.400.000,00

MGRT Ljubljana

2018

2028

0

400.000,00

MGRT Ljubljana

2018

2028

0

60.479,28

MGRT Ljubljana

2018

2028

0

99.257,85

MGRT Ljubljana

2019

2029

0

80.000,00

MGRT Ljubljana

2019

2029

0

150.000,00

MGRT Ljubljana

2019

2029

0

225.598,67

MGRT Ljubljana

2019

2029

0

85.513,59

1.352.152,04

8.043.430,33

SKUPAJ

Kot sledi iz tabele je stanje neodplačanih dolgoročnih kreditov Občine Brežice na dan 31.12.2019 v višini
8.043.430,33 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Letni cilj je uspešno dosežen, saj so se vsa predvidena odplačila glavnic v skladu z amortizacijskimi načrti
po kreditnih pogodbah pravočasno in v celoti poplačala.
Navezava na projekte NRP
Postavka ni bila uvrščena v načrt razvojnih programov.
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5001 KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

56.132 €

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019
Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2018 = 2.465,94 €.
Skupni presežek prihodkov iz preteklih let na dan 31.12.2018 = 990,17 €.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2018 = 990,17 €.
PRIHODKI V LETU 2019
Konto

Opis

Realizacija

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

4.468,00

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

7141

Drugi nedavčni prihodki

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

10.087,00
2.855,81
45.162,57
62.573,38

V SP za leto 2019 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 45.167,59 €, lastni prihodki
19.000,00 € ter planirani saldo na podračunu pri UJP 990,17 €.

ODHODKI V LETU 2019
PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR 2019

Indeks 7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE

12.700,00

12.700,00

11.866,63

93,44

0403

Druge skupne administrativne službe

12.700,00

12.700,00

11.866,63

93,44

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

12.700,00

12.700,00

11.866,63

93,44

Vzdrževanje PD KS Artiče

00297

10.150,00

10.150,00

9.371,84

92,33

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4.000,00

3.299,12

3.120,66

94,59

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4.150,00

4.714,45

4.714,45

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

1.500,00

1.282,63

1.182,93

92,23

4202

Nakup opreme

0,00

353,80

353,80

100,00

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

500,00

500,00

0,00

0,00

Sredstva za Banovo domačijo

2.550,00

2.550,00

2.494,79

97,83

0,00

440,80

440,80

100,00

00298
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4021

Posebni material in storitve

150,00

0,00

0,00

-

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

900,00

701,13

701,13

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

1.500,00

1.407,22

1.352,01

96,08

4029

Drugi operativni odhodki

0,00

0,85

0,85

100,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

7.273,70

7.273,70

2.884,55

39,66

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez
občin

7.273,70

7.273,70

2.884,55

39,66

06029001

Delovanje ožjih delov občin

7.273,70

7.273,70

2.884,55

39,66

Sredstva za delovanje KS Artiče

7.273,70

7.273,70

2.884,55

39,66

Pisarniški in splošni material in storitve

1.260,00

2.012,78

1.388,81

69,00

00299
4020
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4021

Posebni material in storitve

200,00

200,00

65,99

33,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.650,00

1.682,64

991,20

58,91

4025

Tekoče vzdrževanje

1.900,00

1.114,58

0,00

0,00

4029

Drugi operativni odhodki

20,00

20,00

11,05

55,25

4202

Nakup opreme

0,00

427,50

427,50

100,00

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

2.243,70

1.816,20

0,00

0,00

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

28.384,06

30.957,50

28.900,77

93,36

1302

Cestni promet in infrastruktura

28.384,06

30.957,50

28.900,77

93,36

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

28.384,06

30.957,50

28.900,77

93,36

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče

28.384,06

30.957,50

28.900,77

93,36

0,00

61,04

61,04

100,00

00300
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

28.384,06

30.896,46

28.839,73

93,34

14

GOSPODARSTVO

4.700,00

4.700,00

1.917,40

40,80

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

4.700,00

4.700,00

1.917,40

40,80

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4.700,00

4.700,00

1.917,40

40,80

Urejanje krajev KS Artiče

4.700,00

4.700,00

1.917,40

40,80

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

1.200,00

1.200,00

488,49

40,71

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

0,00

227,66

0,00

0,00

4025

Tekoče vzdrževanje

3.500,00

3.272,34

1.428,91

43,67

14039002
00301

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

11.100,00

11.100,00

10.562,39

95,16

1603

Komunalna dejavnost

11.100,00

11.100,00

10.562,39

95,16

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

11.100,00

11.100,00

10.562,39

95,16

00302

Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

11.100,00

11.100,00

10.562,39

95,16

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

1.900,00

1.025,68

825,68

80,50

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.200,00

1.427,66

1.306,93

91,54

4025

Tekoče vzdrževanje

3.000,00

1.242,43

1.025,55

82,54

4202

Nakup opreme

0,00

7.404,23

7.404,23

100,00

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

5.000,00

0,00

0,00

-

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1803

Programi v kulturi

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

18039003

Ljubiteljska kultura

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

Sofinanciranje društev KS Artiče

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

65.157,76

67.731,20

56.131,74

82,87

00303
4120

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 = 6.441,64 €.
Skupni presežek prihodkov iz preteklih let na dan 31.12.2019 = 7.431,81 €.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2019 = 7.431,81 €.
2. POSLOVNO POROČILO


PROSVETNI DOM (PD)
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Iz sredstev na proračunski postavki 00297 smo upravljali PD Artiče in nudili vso potrebno logistiko številnim
prireditvam osnovne šole, društev in ostalim uporabnikom. V domu potekajo tedenske vaje folklornih
skupin, tamburaškega orkestra, pevcev Fantje Artiški, mešanega pevskega zbora, vodene vadbe
športnega društva in drugo. Izvajajo se številne prireditve. Največje med njimi so: sadjarski dnevi Posavja,
festivali folklornih skupin, koncerti tamburašev, nastopi pevskih zborov, prireditev Karitas, salamijada,
valeta devetošolcev, drugi koncerti, občni zbori, igre itd. Velik koristnik PD je osnovna šola, ki za svoje
potrebe koristi dom brezplačno. V domu imajo prostore različna društva, ki jih koristijo za svoje delovanje.
Vse to zahteva organizirano vodenje poslovanja in delovanja PD tako med tednom kot tudi večkrat ob
sobotah in nedeljah.
KS v PD skrbi za red in čistočo in na osnovi potreb z registriranimi izvajalci (s.p, d.o.o.) del opravlja vsa
vzdrževalna in druga dela. Prav tako izvajamo naloge v zvezi z zagotavljanjem požarne varnosti v
sodelovanju s podjetjem Posavc in Rival (obdobni pregledi gasilnikov, pregledi sistemov aktivne požarne
zaščite, pregledi sistemov požarne razsvetljave…) Zaradi prisotnosti vlage smo bili primorani iz
garderob v kleti prestaviti lesene omare v glasbeno sobo. Zaradi izkazanih potreb obiskovalcev smo
v garderobah dodatno namestili obešalnike za oblačila.


DELOVANJE KS

Iz sredstev na proračunski postavki 00299 skrbimo za poravnavanje obveznosti pisarniškega materiala,
poštnih storitev, potrošniškega materiala, vzdrževanje spletne strani in drugih obveznosti iz naslova
rednega vzdrževanja. Za potrebe delovanja tajništva smo nabavili več funkcijsko lasersko napravo.



POKOPALIŠČE IN MRLIŠKA VEŽICA

Iz sredstev na proračunski postavki 00302 smo v l. 2019 na pokopališču izvajali vsa tekoča in druga
vzdrževalna dela, kot so: redne košnje travnatih površin, obrezovanje grmičevja, odstranjevanje plevela in
podobno.
Redno smo vzdrževali okolico celotnega pokopališča in zgledno upravljali z objektom Mrliška vežica.
V letu 2019 smo ob glavni poti pri mrliški vežici izdelali temelje in postavili drogove za razsvetljavo.
Namestili smo ozvočenje na celotnem pokopališču in s kuhinjskimi elementi ter klopmi na novo opremili
kuhinjo. Pristopili smo tudi k obrezovanju smrekovih vej, ki so delale škodo na bližnjih grobnih mestih.


BANOVA DOMAČIJA

Iz sredstev, ki smo jih rezervirali na proračunski postavki 00298 smo upravljali celoten kompleks Banove
domačije. Poravnavali smo obveznosti v zvezi z električno energijo, vodo in na celotnem kompleksu
Banove domačije izvajali redna vzdrževalna dela kot so košnje, obrezovanje grmičevja, itd. Pred kmečko
hišo smo posadili cvetlice, popravili razpoke na steni kmečke peči in na dvorišču namestili zeliščni vrt. V
sodelovanju z občino in imenovanim skrbnikom kompleksa Kristjanom Gajičem iz OIOPJN smo na kmečki
hiši in koruznjaku zamenjali slamnato kritino in izvedli nujno popravilo lesene ograje.



VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI (JP) IN JAVNIH POVRŠIN PO CELOTNI KS

Iz sredstev na proračunski postavki 00300 zimsko in letno vzdrževanje javnih poti smo skrbeli za zimsko in
letno vzdrževanje ob in na javnih poteh, kar je ena izmed prioritetnih nalog naše KS, saj smo zadolženi za
vzdrževanje 45 kategoriziranih JP, ki v glavnem potekajo po hribovitih predelih KS v skupni dolžini 27km.
V l. 2019 smo redno izvajali letna gramoziranja kategoriziranih makadamskih poti, čistili obcestne kanale,
obrezovali veje dreves, grmičevja, ki so segale na cestišče in izvajali mulčenje travnatih površin ob cestah,
postavili mulde na nevarnih odsekih cest, kjer je gramoz odnašalo na cesto. V zimskih mesecih smo
zagotavljali, da so bile javne poti očiščene, posipane z mešanico soli in peska ter za uporabnike čim bolj
varne.
Dela v zvezi z letnim vzdrževanjem javnih poti je na osnovi izvedenega postopka zbiranja ponudb za
javno naročilo kot najugodnejši ponudnik izvajal Lazanski Dejan s.p..
Dela v zvezi z zagotavljanjem zimskega vzdrževanja na javnih poteh je na osnovi izvedenega postopka
zbiranja ponudb za javno naročilo kot najugodnejši ponudnik izvajal HPG
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SOFINANCIRANJE DRUŠTEV:

Na osnovi sklepa sveta KS nismo izvedli javnega razpisa, zato tudi nismo sofinancirali projektov društev.
3. DOSEGANJE CILJEV
KS je poslovala transparentno in o finančnem poslovanju in stanju redno poročala na sejah sveta KS.
Načrtovana dela smo v večji meri realizirali, razen, da nismo izvedli del na postavki 00301 – urejanje krajev,
kjer smo načrtovali izvesti postavitev panelne ograje na travnatem igrišču in urediti prostor za spravilo
rekvizitov v vasi Zg. Obrež. Poslovno leto smo zaključili uspešno in del sredstev prenesli v leto 2020 za
pokritje obveznosti za račune iz l. 2019 in za primer izvajanja zimske službe .
4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
KS je na dan 31.12.2019 imela na transakcijskem računu 7.431,81 € od tega je za 1.193,96 € namenskega
presežka za pokopališče. V blagajni ni bilo sredstev, saj poslujejo izključno preko transakcijskega računa.
Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
KS te vrste terjatev ni imela.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
KS je imela na dan 31.12.2019 po evidenci za 402.119,01 € osnovnih sredstev za 27.367,30 € zemljišč,
za 368.531,88 € gradbenih objektov (prosvetni dom, mrliško vežico, poslovni prostor, avtobusna
postajališča, prireditveni prostor), za 6.219,83 € opreme (pohištva, računalniki, druga oprema).
V letu 2019 je bila za 5.412,26 € urejena razsvetljava na pokopališču in za 427,50 € nabavljena večfunkcijska laserska naprava, za 2.345,77 € pohištva ter za 65,99 € drobnega inventarja. Po inventurnem
zapisniku je bilo odpisane opreme za 4.490,87 € (obračun po nabavni vrednosti) ter za 91,65 € drobnega
inventarja.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
KS v letu 2019 ni imela danih sredstev v upravljanju.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
KS je na dan 31.12.2019 imela za 195,00 € ne zapadlih kratkoročnih terjatev do kupcev v državi ter za
60,00 € kratkoročnih terjatev do proračunskih uporabnikov.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
KS je imela na dan 31.12.2019 za 2.528,71 € ne zapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi
ter za 33,95 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
KS v letu 2019 ni imela te vrste pogodb.
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5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO 8 6 . 1 0 1 €
1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2018 = 12.803,16 €.
Kratkoročne terjatve do kupcev in terjatve za DDV na dan 31.12.2018 = 13.659,70 €
Neplačani odhodki na dan 31.12.2018 = 27.556,87
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 = 39.458,08 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2018 = 11.044,67 €.

PRIHODKI V LETU 2019
Konto
1
7103
7130
7141
7220
7401

Opis

Realizacija

2
Prihodki od premoženja
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in
gozdov
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

3
1.890,04
8.498,17
4.053,93
328,41
80.150,71
94.921,26

V SP za leto 2019 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 80.150,71 €, lastni
prihodki 11.330,00 € ter planirani saldo na podračunu pri UJP 11.044,67 €.

ODHODKI V LETU 2019

PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR 2019

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

0403

SKUPNE
ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE
Druge skupne
administrativne službe

04039002

Izvedba protokolarnih
dogodkov

04

1.500,00

2.300,00

1.670,70

72,64

1.500,00

2.300,00

1.670,70

72,64

1.500,00

2.300,00

1.670,70

72,64

Prireditve v KS Bizeljsko

1.500,00

2.300,00

1.670,70

72,64

4020

Pisarniški in splošni material in
storitve

1.500,00

1.460,45

831,15

56,91

4022

Energija, voda, komunalne storitve
in komunikacije

0,00

339,55

339,55

100,00

4120

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

0,00

500,00

500,00

100,00

10.000,00

10.900,00

10.398,52

95,40

00428

06

LOKALNA SAMOUPRAVA
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0602

Sofinanciranje dejavnosti
občin, ožjih delov občin in
zvez občin

10.000,00

10.900,00

10.398,52

95,40

06029001

Delovanje ožjih delov občin

10.000,00

10.900,00

10.398,52

95,40

10.000,00

10.900,00

10.398,52

95,40

2.185,00

3.699,51

3.692,69

99,82

200,00

350,90

350,90

100,00

6.800,00

5.930,04

5.838,08

98,45

400,00

449,50

49,50

11,01

Sredstva za delovanje KS
Bizeljsko

00304
4020

Pisarniški in splošni material in
storitve

4021

Posebni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve
in komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

4029

Drugi operativni odhodki

4202

Nakup opreme

15,00

15,00

12,30

82,00

400,00

455,05

455,05

100,00

68.050,72

70.875,33

67.610,41

95,39

68.050,72

70.875,33

67.610,41

95,39

68.050,72

70.875,33

67.610,41

95,39

68.050,72

70.875,33

67.610,41

95,39

1.567,91

1.567,91

1.245,70

79,45

66.482,81

69.307,42

66.364,71

95,75

1.500,00

800,00

591,86

73,98

1.500,00

800,00

591,86

73,98

1.500,00

800,00

591,86

73,98

Urejanje krajev KS Bizeljsko

1.500,00

800,00

591,86

73,98

4020

Pisarniški in splošni material in
storitve

1.500,00

208,14

0,00

0,00

4025

Tekoče vzdrževanje

0,00

91,86

91,86

100,00

4120

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

0,00

500,00

500,00

100,00

16

PROSTORSKO
PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO
KOMUNALNA
DEJAVNOST

21.474,66

21.474,66

5.829,12

27,14

1603

Komunalna dejavnost

21.474,66

21.474,66

5.829,12

27,14

16039002

Urejanje pokopališč in
pogrebna dejavnost

21.474,66

21.474,66

5.829,12

27,14

21.474,66

21.474,66

5.829,12

27,14

2.390,00

2.532,08

2.121,67

83,79

1302

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
Cestni promet in
infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest

13

Zimsko in letno vzdrževanje JP v
KS Bizeljsko

00305
4020

Pisarniški in splošni material in
storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

14
1403

GOSPODARSTVO
Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva
00306

Vzdrževanje pokop.in MV v KS
Bizeljsko

00308
4020

Pisarniški in splošni material in
storitve

4021

Posebni material in storitve

0,00

122,07

122,07

100,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve
in komunikacije

3.100,00

2.835,85

2.268,58

80,00

4025

Tekoče vzdrževanje

9.834,66

9.834,66

1.316,80

13,39

4029

Drugi operativni odhodki

150,00

150,00

0,00

0,00

4202

Nakup opreme

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

102.525,38

106.349,99

86.100,61

80,96
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Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 = 8.820,65 €
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2019 = 21.623,81 €
Kratkoročne terjatve in terjatve za DDV na dan 31.12.2019 = 15.331,79 €
Neplačani odhodki na dan 31.12.2019 = 2.958,73 €
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 = 16.447,93 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2019 = 19.781,22 €

2. POSLOVNO POROČILO
Prihodki: V letu 2019 je imela Krajevna skupnost Bizeljsko 94.921,26 € prihodkov. Večina prihodkov v znesku
80.150,71 € so bila prejeta sredstva iz občinskega proračuna. Iz naslova prodaje blaga in storitev so prihodki
znašali 8.498,17 €. Imeli smo 1.890,04 € prihodkov iz premoženja, 4.053,93 € drugih nedavčnih prihodkov in
328,41 € prihodkov od prodaje kmetijskega zemljišča.
Odhodki: V letu 2019 je imela Krajevna skupnost Bizeljsko 86.100,61 € odhodkov. Odhodki za delovanje KS
so znašali 10.398,52 €, odhodki za prireditve so znašali 1.670,70 €, letni odhodki za zimsko in letno
vzdrževanje cest so znašali 67.610,41 €. Odhodki iz postavke za urejanje kraja so znašali 591,86 € ter odhodki
za vzdrževanje pokopališč in mrliške vežice Bizeljsko so bili izkazani v višini 5.829,12 €.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 je izkazan v višini 8.820,65 €. Skupni presežek iz preteklih let
na dan 31.12.2019 znaša 21.623,81 €. Kratkoročne terjatve do kupcev in iz naslova davka na dodano vrednost
so na dan 31.12.2019 znašale 15.331,79 €. Kratkoročne obveznosti na 31.12.2019 so znašale 16.447,93 €.
Neplačani odhodki na 31.12.2019 pa so znašali 2.958,73 €. Stanje na podračunu na dan 31.12.2019 je bilo
19.781,22 €.
3. DOSEGANJE CILJEV
Presežek odhodkov nad odhodki za leto 2019 znaša 8.820,65 €. Skupni presežek iz preteklih let na dan
31.12.2019 znaša 21.623,81 €. Kratkoročne terjatve do kupcev in iz naslova davka na dodano vrednost so
znašale na dan 31.12.2019 15.331,79 €. Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 so bile 16.447,93 €.
Neplačani odhodki na dan 31.12.2019 pa so znašali 2.958,73 €. Stanje na podračunu 31.12.2019 je bilo
19.781,22 €.
Večina ciljev, ki jih je sprejel svet KS so bili doseženi v okviru finančnih sredstev, s katerimi razpolaga Krajevna
skupnost Bizeljsko. Potreb in želja v kraju je veliko, vendar glede na možnosti, svet lahko odloča le o
najnujnejših zadevah, saj za ostale primanjkuje sredstev. Stroški iz naslova letnega vzdrževanja cest so bili v
letu 2019 zelo visoki, zaradi posledic poletnih neurij, kar pa smo deloma nadomestili z dodatnimi sredstvi za
odpravo posledic neurij.
4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
KS je na dan 31.12.2019 imela na transakcijskem računu 19.781,22 € od tega je za 15.313,24 € namenskega
presežka za pokopališče. V blagajni ni bilo sredstev, saj se posluje izključno preko podračuna odprtega pri
UJP. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
KS te vrste terjatev ni imela.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
KS je na dan 31.12.2019 imela v lasti za 120.358,16 € osnovnih sredstev od tega za 40.192,50 € zemljišč, za
71.032,98 € gradbenih objektov (dve mrliški vežici, vodohram), za 8.175,61 € investicije v teku (mrliška vežica
Orešje) ter za 957,07 € opreme.
V letu 2019 je bil za 455,05 € nabavljen računalnik ter za 499,82 € drobnega inventarja.
Po sklepu inventurne komisije je bilo za 318,40 € odpisane opreme ter za 100,00 € drobnega inventarja.
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Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
KS v letu 2019 ni imela danih sredstev v upravljanju.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
KS je na dan 31.12.2019 imela za 13.639,83 € kratkoročnih terjatev do kupcev v državi, za 1.456,20 €
kratkoročnih terjatev do proračunskih uporabnikov ter za 235,76 € terjatev za vstopni DDV.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
KS je imela na dan 31.12.2019 za 2.988,48 € ne zapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi ter
za 3,01 € ne zapadlih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
KS v letu 2019 ni imela te vrste pogodb.
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5003 KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

117.860 €

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019
Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2018=97.193,87 eur.
PRIHODKI V LETU 2019
Konto
1
7141

Opis

ZR 2019

2

3

Drugi nedavčni prihodki
Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov

7401

41,57
50.280,41

SKUPAJ

50.321,98

V sprejetem planu za leto 2019 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine v višini 26.724,61 eur in planirani
saldo na podračunu pri UJP na dan 31.12.2018 v višini 97.193,87 eur, kar znaša skupaj 123.918,48 eur.
Med letom 2019 so bili s strani FURS-a krajevni skupnosti vrnjeni preveč vplačani prispevki za izplačila po
podjemni pogodbi iz preteklih let v višini 41,57 eur. Planirane dotacije Občine so bile nakazane v celoti v
višini 26.724,61 eur, na kontu 7401 pa so izkazani tudi prihodki neporabljenih proračunskih sredstev iz leta
2018 v višini 23.555,80 eur, tako znašajo skupni prihodki v letu 2019 - 50.321,98 eur.
ODHODKI V LETU 2019
PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR 2019

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Druge skupne administrativne
službe

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

04

3.000,00

3.000,00

579,71

19,32

3.000,00

3.000,00

579,71

19,32

3.000,00

3.000,00

579,71

19,32

Krajevni praznik KS Brežice

3.000,00

3.000,00

579,71

19,32

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

3.000,00

2.920,29

500,00

17,12

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

0,00

79,71

79,71

100,00

5.650,29

5.233,05

2.177,22

41,61

5.650,29

5.233,05

2.177,22

41,61

5.650,29

5.233,05

2.177,22

41,61

Sredstva za delovanje KS Brežice

5.650,29

5.233,05

2.177,22

41,61

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

2.786,43

2.369,19

362,85

15,32

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

1.788,86

1.788,86

1.007,29

56,31

4025

Tekoče vzdrževanje

170,00

170,00

0,00

0,00

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

900,00

850,00

754,38

88,75

4029

Drugi operativni odhodki

5,00

5,00

2,70

54,00

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

0,00

50,00

50,00

100,00

0309

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin,
ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
0310
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13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

99.268,19

92.685,43

92.685,43

100,00

1302

Cestni promet in infrastruktura

99.268,19

92.685,43

92.685,43

100,00

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest

99.268,19

92.685,43

92.685,43

100,00

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Brežice

92.268,19

92.685,43

92.685,43

100,00

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

92.268,19

72.685,43

72.685,43

100,00

4208

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

0,00

20.000,00

20.000,00

100,00

Urejanje Toporišičevega trga

7.000,00

0,00

0,00

-

Investicijsko vzdrževanje in obnove

7.000,00

0,00

0,00

-

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

13.000,00

20.000,00

19.417,81

97,09

1603

Komunalna dejavnost

13.000,00

20.000,00

19.417,81

97,09

16039005

Druge komunalne dejavnosti

0405

0518
4205

13.000,00

20.000,00

19.417,81

97,09

Projekti v KS Brežice-dokumentac.za
urejanje zahodne fasade

6.500,00

0,00

0,00

-

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

6.500,00

0,00

0,00

-

Vrbina in mesto:urbana in umetniška
oprema

6.500,00

20.000,00

19.417,81

97,09

4202

Nakup opreme

6.500,00

13.000,00

12.939,81

99,54

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

0,00

7.000,00

6.478,00

92,54

0495

4208
0519

18

KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE ORGANIZACIJE

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

1803

Programi v kulturi

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

Sofinanciranje društev KS Brežice

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

123.918,48

123.918,48

117.860,17

95,11

0322
4120

SKUPAJ

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2019=67.538,19 eur.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2018=73.638,07 eur.
Skupni presežek na dan 31.12.2019=6.099,88 eur.
Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2019=6.099,88 eur.

2. POSLOVNO POROČILO
Krajevna skupnost Brežice samostojno opravlja naloge, ki jih določa Statut Občine Brežice. Njen glavni organ
je svet KS, ki se voli vsaka štiri leta. Odgovorna oseba, ki zastopa svet KS je predsednik sveta KS.
Svet KS se je v letu 2019 sestal na sedmih rednih in dveh dopisnih sejah, kjer je sprejemal odločitve v zvezi
z izvajanjem finančnega načrta za l. 2019.
KS je v l. 2019 iz naslova dotacije Občine prejela sredstva v višini 26.724,61 eur.
Saldo na podračunu pri UJP na dan 31.12.2018 je znašal 97.193,87 eur.
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KS je v letu 2019 razpolagala s sredstvi v višini 123.918,48 eur.
Kot je razvidno iz prikazanih odhodkov v tabeli so bila porabljena sredstva na naslednjih postavkah:
 PP 00309 KRAJEVNI PRAZNIK KS BREŽICE ………… 579,71 eur
 PP 00310 SREDSTVA ZA DELOVANJE ……………… 2.177,22 eur
 PP 00405 ZIMSKO IN LETNO VZDRŽEVANJE JP…. 92.685,43 eur
 PP 00519 VRBINA IN MESTO………………………….19.417,81 eur
 PP 00322 SOFINANCIRANJE DRUŠTEV ……………..3.000,00 eur



-

Obrazložitve po postavkah:
V okviru postavke krajevni praznik je KS poravnavala obveznosti v zvezi z nabavo materiala in
storitev za potrebe krajevnega praznika.



V okviru postavke sredstva za delovanje je KS poravnavala obveznosti v zvezi s porabo obratovalnih
stroškov za tajništvo, obveznosti za pisarniški material, poštne storitve, najemnine za prostor
tajništva, telefon in internet.



V okviru postavke zimsko in letno vzdrževanje JP je KS koncem januarja 2019 v znesku 72.685,43
eur poravnala obveznosti v zvezi z » Izdelavo sanacije odseka LC 027121 – Orehova aleja v
Brežicah«. Prav tako je v dogovoru z občino poravnala obveznosti v zvezi z izdelavo Prometne
študije za Staro kolonijo v višini 20.000,00eur.



Skladno s finančnim načrtom je KS iz postavke Vrbina in mesto poravnavala obveznosti za nabavo
igral na Toporišičevem trgu in v parku Mladinskega centra v znesku 12.939,81 eur, ter obveznosti
za izdelavo in postavitev reliefnega pomnika Ivi in Franju Stiplovšek v znesku 6.478,00 eur.



KS je v okviru postavke sofinanciranje društev izvedla javni razpis in tako v obravnavanje prejela
deset pravilno izpolnjenih prijav društev z navedenimi projekti. Ker so sredstva vseh prijavljenih
projektov presegala zagotovljena sredstva finančnega načrta KS za l. 2019, je svet KS sprejel sklep,
da se vsakemu društvu odobri sofinanciranje enega projekta v višini 77% od celotne vrednosti
prijavljenega projekta.
Svet KS je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju društev KS Brežice in na podlagi meril javnega
razpisa ocenil šest projektov in razdelil sredstva v skupni višini 3.000,00 eur, kot sledi:

KUD MePZ VIVA BREŽICE, se je na podlagi prijave za sofinanciranje projekta in na osnovi meril javnega
razpisa sofinanciral projekt »Letni koncert Baltski poljub« v znesku 1.077 eur.
PLESNEMU DRUŠTVU IMANI se je na podlagi prijave za sofinanciranje projekta in na osnovi meril
javnega razpisa sofinanciral projekt »Zimska produkcija PD Imani z naslovom Levji Kralj« v znesku
1.000,00 eur.
RADIOKLUB ELEKTRON BREŽICE se je na podlagi prijave za sofinanciranje projekta in na osnovi meril
javnega razpisa sofinanciral projekt »Dan odprtih vrat radiokluba Elektron Brežice« v znesku 154,00
eur.
DRUŠTVU UPOKOJENCEV BREŽICE se je na podlagi prijave za sofinanciranje projekta in na osnovi meril
javnega razpisa sofinanciral projekt »Letno srečanje upokojencev« v znesku 500,00 eur
DRUŠTVU 1824 se je na podlagi prijave za sofinanciranje projekta in na osnovi meril javnega razpisa
sofinanciral projekt »Pogovor z Milanom Kšelo, zlatomašnikom, župnikom v Brežicah od l. 1981« v
znesku 269,00 eur
KS je v l. 2019 na odhodkovni strani porabila sredstva v skupni višini 117.860,17 eur.
3. DOSEGANJE CILJEV
KS je v l. 2019 poslovala transparentno in o finančnem poslovanju in stanju redno poročala na sejah
sveta KS. Načrtovana dela so bila v večji meri realizirana. Poslovno leto smo zaključili uspešno in del
sredstev prenesli v leto 2020 za pokritje obveznosti za račune iz l. 2019.
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Cilji, ki jim je KS Brežice sledila pri svojem poslovanju so se nanašali predvsem na zagotavljanje
tekočega poslovanja, delovanje sveta KS za zagotovitev približevanja krajanov, ugotavljanja njihovih
potreb za področje poslovanja lokalnih skupnosti ter za zastopanje interesov kraja.
Finančni načrt za leto 2019 je bil v celoti realiziran, kar je razvidno iz gornjih obrazložitev po postavkah.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računu neposrednega uporabnika
Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2019 znaša 6.099,88 €.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov
sredstev
Krajevna skupnost nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Skupna vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2019 znaša 127.621,42 €. Od tega je vrednost
nepremičnin 90.977,12 € in vrednost opreme 36.644,30 €.
V letu 2019 je bilo nabavljenih igral v vrednosti 12.939,81 € in umetniških del-kipa v vrednosti
6.478,00 €
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
Krajevna skupnost nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Krajevna skupnost nima neplačanih zapadlih terjatev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Stanje neplačanih nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2019 na kontu skupine 22-Kratkoročne
obveznosti do dobaviteljev znaša 222,65 € in stanje na kontu skupine 24-Kratkoročne obveznosti do
neposrednih uporabnikov proračuna znaša 246,80 €.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
Krajevna skupnost nima takih pogodb.
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5004 KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB
59.995 €
KRKI
1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2018 = 16.398,44 €.
Neporabljena proračunska sredstva na dan 31.12.2018 = 1.313,67 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2018 = 17.712,11 €.

PRIHODKI V LETU 2019
Konto
1
7103
7130
7141
7401

Opis

Realizacija

2
Prihodki od premoženja
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

3
989,00
8.494,80
680,76
42.634,92
52.799,48

V SP za leto 2019 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 41.327,61 €, lastni prihodki
56.000,00 € ter planirani saldo na podračunu pri UJP 17.712,11 €.

ODHODKI V LETU 2019
PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR 2019

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

0602

LOKALNA
SAMOUPRAVA
Sofinanciranje
dejavnosti občin, ožjih
delov občin in zvez
občin

06029001

Delovanje ožjih delov
občin

06

58.420,00

9.127,38

15,62

58.420,00

58.420,00

9.127,38

15,62

58.420,00

58.420,00

9.127,38

15,62

Sredstva za delovanje KS
Cerklje

58.420,00

58.420,00

9.127,38

15,62

4020

Pisarniški in splošni material
in storitve

6.270,00

6.270,00

5.919,26

94,41

4022

Energija, voda, komunalne
storitve in komunikacije

4.550,00

4.550,00

2.746,52

60,36

4025

Tekoče vzdrževanje

780,00

780,00

0,00

0,00

4029

Drugi operativni odhodki

4202

Nakup opreme

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije

00323

2004
4029

13

58.420,00

820,00

820,00

461,60

56,29

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

Sredstva za delovanje KS
Cerklje

0,00

0,00

0,00

-

Drugi operativni odhodki

0,00

0,00

0,00

-

32.719,72

33.400,48

32.233,62

96,51

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
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1302

Cestni promet in
infrastruktura

32.719,72

33.400,48

32.233,62

96,51

13029001

Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest

32.719,72

33.400,48

32.233,62

96,51

Zimsko in letno vzdrževanje
JP v KS Cerklje

32.719,72

33.400,48

32.233,62

96,51

500,00

500,00

0,00

0,00

32.219,72

32.900,48

32.233,62

97,97

3.100,00

3.100,00

2.783,05

89,78

3.100,00

3.100,00

2.783,05

89,78

3.100,00

3.100,00

2.783,05

89,78

Urejanje krajev KS Cerklje

3.100,00

3.100,00

2.783,05

89,78

4020

Pisarniški in splošni material
in storitve

2.600,00

1.057,45

740,50

70,03

4021

Posebni material in storitve

0,00

862,55

862,55

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

500,00

1.180,00

1.180,00

100,00

16

PROSTORSKO
PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO
KOMUNALNA
DEJAVNOST

17.800,00

17.800,00

13.898,13

78,08

1603

Komunalna dejavnost

17.800,00

17.800,00

13.898,13

78,08

16039002

Urejanje pokopališč in
pogrebna dejavnost

17.800,00

17.800,00

13.898,13

78,08

17.800,00

17.800,00

13.898,13

78,08

340,00

498,84

470,11

94,24

2.360,00

2.158,46

1.961,74

90,89

00324
4020

Pisarniški in splošni material
in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

14

1403

GOSPODARSTVO
Promocija Slovenije,
razvoj turizma in
gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja
turizma in gostinstva
00325

Vzdrževanje pokopališča
Cerklje

00327
4020

Pisarniški in splošni material
in storitve

4022

Energija, voda, komunalne
storitve in komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

4202

Nakup opreme

4203

Nakup drugih osnovnih
sredstev

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije

0,00

10.166,28

10.166,28

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

1.300,00

1.300,00

100,00

15.000,00

3.576,42

0,00

0,00

18

KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE
ORGANIZACIJE

3.000,00

3.000,00

1.953,19

65,11

1803

Programi v kulturi

3.000,00

3.000,00

1.953,19

65,11

18039003

Ljubiteljska kultura

3.000,00

3.000,00

1.953,19

65,11

Sofinanciranje društev KS
Cerklje ob Krki

3.000,00

3.000,00

1.953,19

65,11

4020

Pisarniški in splošni material
in storitve

0,00

231,19

231,19

100,00

4120

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

3.000,00

2.768,81

1.722,00

62,19

115.039,72

115.720,48

59.995,37

51,85

00328

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2019 = 7.195,89 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2019 = 9.202,55 €.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2019 = 9.202,55 €.
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2. POSLOVNO POROČILO
- ceste in javne poti: v letu 2029 je bil del sredstev namenjen za izvajanje zimske službe. Na JP je bil navožen
gramoz. Na nekaterih JP je bila izvedena košnja bankin. Izvedena je bila modernizacija JP 524165 v Brveh.
Na Stojanskem vrhu je bil na poti v Pinuže izveden prepust in odvodnjavanje meteornih vod. Izvedena so bila
sanacijska dela na poti na Gorenji Pirošici – Piroški vrh in saniran del poti na Gazicah.
- urejanja krajev: nabavljene so bile rože – Črešnjice, Boršt in Gorenja Pirošica in gorivo za košnjo. Nabavljen
je bil material za sanacijo kapelice na Gazicah. V Župeči vasi je postavljen reklamni pano. Nabavljene so bile
lučke za novoletno okrasitev – Dolenja Pirošica, Bušeča vas, Vrhovska vas in Cerklje ob Krki in material za
delno ureditev vaškega središča na Stojanskem vrhu.
- pokopališče: na pokopališču v Bušeči vasi je bil postavljen nov križ. Na pokopališču v Cerkljah ob Krki je bila
zagrajena tlakovana pot in nov podstavek za križ. Izvajana je bila redna košnja na obeh pokopališčih.
- skrbeli smo za ureditev avtobusne postaje v Cerkljah ob Krki in okolice prostorov KS.
- pomoč društvom: KS manjša sredstva namenja za delovanje društev v KS.
- delovanje KS: opravljena so bila vsa dela za normalno delovanje KS.
- ob koncu leta je KS izdala glasilo KS v nakradi 645 izvodov, kateri so bili brezplačno razdeljeni
gospodinjstvom v KS.
- sodelovanje z OŠ Cerklje ob Krki. Vojašnico Cerklje ob Krki in društvi iz KS ob prireditvah in ostalih dogodkih
na območju KS.
- v oktobru je bilo izvedenih 7 prireditev ob prazniku KS. 8. 2. smo izvedli tudi prireditev ob kulturnem prazniku.
3. DOSEGANJE CILJEV
Z realizacijo smo v KS zadovoljni. V prihodnje pa nam ostaja še veliko nerealiziranih želja, kot so modernizacija
JP in nekategoriziranih poti.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
KS je na dan 31.12.2019 imela na podračunu pri UJP 9.202,55 €, od tega je bilo za 2.513,44 € namenskega
presežka od pokopališča. V blagajni ni bilo sredstev, saj se posluje izključno preko podračuna odprtega pri
UJP. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
KS te vrste terjatev ni imela.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
KS je na dan 31.12.2019 imela v lasti za 81.989,31 € osnovnih sredstev od tega za 32.803,07 € zemljišč, za
47.575,60 € gradbenih objektov (mrliško vežico, poslovni prostor, javno razsvetljavo) ter za 1.610,64 € opreme.
V letu 2019 je bilo nabavljene opreme za 1.300,00 € ter za 862,55 € drobnega inventarja.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
KS v letu 2019 ni imela danih sredstev v upravljanju.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
KS na dan 31.12.2019 in imela kratkoročnih terjatev do kupcev v državi.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
KS je imela na dan 31.12.2019 za 3.518,46 € kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi ter za 3,06 €
ne zapadlih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
KS v letu 2019 ni imela te vrste pogodb.
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5005 KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI
48.849 €
1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2018=9.909,98 €.
PRIHODKI V LETU 2019

Konto

Opis

ZR 2019

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

1.568,85

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov

5.061,00

7401

SKUPAJ

36.625,31
43.255,16

V sprejetem planu za leto 2019 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine v višini 33.334,05 EUR, lastni
prihodki iz naslova grobnin, uporabe poslovnih prostorov v višini 8.500,00 eur, planirani saldo na podračunu
pri UJP na dan 31.12.2018 v višini 9.909,98 eur.
ODHODKI V LETU 2019

PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR 2019

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih
delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
0329

Sredstva za delovanje KS Čatež

10.007,55

13.886,55

13.593,03

97,89

10.007,55

13.886,55

13.593,03

97,89

10.007,55

13.886,55

13.593,03

97,89

10.007,55

13.886,55

13.593,03

97,89

2.000,00

3.898,35

3.798,05

97,43

0,00

249,47

249,47

100,00

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4021

Posebni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4.960,00

5.400,69

5.400,69

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

3.037,55

4.050,04

3.858,02

95,26

4029

Drugi operativni odhodki

4202

Nakup opreme

10,00

10,00

8,80

88,00

0,00

278,00

278,00

100,00

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

33.986,48

26.332,78

25.204,36

95,71

1302

Cestni promet in infrastruktura

33.986,48

26.332,78

25.204,36

95,71

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest

33.986,48

26.332,78

25.204,36

95,71

33.986,48

26.332,78

25.204,36

95,71

0330

14

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

86,49

86,49

100,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

0,00

1,35

1,35

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

33.986,48

26.244,94

25.116,52

95,70

750,00

794,70

794,70

100,00

GOSPODARSTVO
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1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

750,00

794,70

794,70

100,00

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

750,00

794,70

794,70

100,00

750,00

794,70

794,70

100,00

0,00

28,72

28,72

100,00

0332

Urejanje krajev KS Čatež
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

750,00

765,98

765,98

100,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

6.000,00

9.730,00

8.856,50

91,02

1603

Komunalna dejavnost

6.000,00

9.730,00

8.856,50

91,02

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6.000,00

9.730,00

8.856,50

91,02

0333

6.000,00

9.730,00

8.856,50

91,02

4020

Urejanje pokopališča in MV Čatež
Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

581,59

581,59

100,00

4021

Posebni material in storitve

0,00

300,77

300,77

100,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

600,00

789,45

789,45

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

3.900,00

5.773,19

5.026,82

87,07

4202

Nakup opreme

1.500,00

2.285,00

2.157,87

94,44

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

1.000,00

1.000,00

400,00

40,00

1803

Programi v kulturi

1.000,00

1.000,00

400,00

40,00

Ljubiteljska kultura

18039003

1.000,00

1.000,00

400,00

40,00

Sofinanciranje društev KS Čatež ob Savi

1.000,00

1.000,00

400,00

40,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

1.000,00

1.000,00

400,00

40,00

SKUPAJ
51.744,03
Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2019=5.593,43 €.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2019=1.025,30 €.

51.744,03

48.848,59

94,40

0334
4120

2. POSLOVNO POROČILO
Finančni plan za leto 2019 je svet KS čatež ob Savi sprejel na svoji 4.redni seji 11.6.2019.
Prihodki so bili planirani v višini 51.744,03 EUR .
Realizirani prihodki so bili v višini 49.873,89 EUR. Odhodki so bili planirani v višini 51.744,03 EUR, realizirani
pa v višini 48.848,59 EUR.
3. DOSEGANJE CILJEV
Plan v letu 2019 je bil realiziran skoraj v celoti.
Iz ostanka sredstev iz leta 2018 je bila izvedena obnova mrliške vežice in izveden je bil nakup opreme za
mrliško vežico.
Iz sredstev za najem doma Krajanov in dela sredstev za delovanje KS smo izvedli potrebna dela na
vzdrževanju doma krajanov na Čatežu – pleskanje in nabava ograje ob vzhodnem delu parcele, postavitev pa
bo izvedena v letu 2020.
Iz neporabljenega dela sredstev za zimsko službo smo izvedli nekaj večjih vzdrževalnih del na krajevnih cestah
v Cerini, na Prilipah, na Žejnem, v Sobenji vasi in na Čatežu ob Savi.
Poplačali smo tudi vse obveznosti iz preteklega obdobja.
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4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računu neposrednega uporabnika
Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2019 znaša 1.025,30 €.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
Krajevna skupnost nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Skupna vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2019 znaša 189.983,99 €. Od tega je vrednost nepremičnin
180.562,82 € in vrednost opreme 9.421,17 €.
Med letom je bilo nabavljene za 3.386,11 € opreme (kuhinja za MV, klima in električni panel za MV, stoli, klop).
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
Krajevna skupnost nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Stanje neplačanih ne zapadlih terjatev na dan 31.12.2019 na kontu skupine 12- Kratkoročne terjatve do kupcev
v državi znaša 170,00 €.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Stanje neplačanih ne zapadlih obveznosti na dan 31.12.2019 na kontu skupine 22-Kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev znaša 1.826,33 € in na kontu skupine 24-Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov
znaša 2,70 €.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
Krajevna skupnost nima takih pogodb.
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5006 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

55.026 €

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019

Skupni presežek na dan 31.12.2018

= 8.310,01 €

Druge terjatve in terjatve za DDV na dan 31.12.2018 = 7.542,30€.
Druge kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2018

= 5.710,67 €
= 6.478,38 €.

PRIHODKI V LETU 2019
Konto

Opis

ZR 2019

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

7.881,75

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

7141

Drugi nedavčni prihodki

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

14.030,56
26,99
47.578,69

SKUPAJ

69.517,99

V sprejetem planu za leto 2019 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine v višini 47.578,69, lastni prihodki,
ki izhajajo iz naslova pokopališke dejavnosti in najemnin poslovnih prostorov v višini 26.000,00 eur ter saldo
na podračunu pri UJP na dan 31.12.2018 v višini 6.478,38 eur.

ODHODKI V LETU 2019

PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR 2019

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

26.000,00

28.000,00

23.264,37

83,09

0602

Sofinanciranje dejavnosti
občin, ožjih delov občin in zvez
občin

26.000,00

28.000,00

23.264,37

83,09

06029001

Delovanje ožjih delov občin

26.000,00

28.000,00

23.264,37

83,09

26.000,00

28.000,00

23.264,37

83,09

00335

Sredstva za delovanje KS Dobova
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4.770,00

5.863,60

5.271,44

89,90

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

7.030,00

5.953,41

5.953,39

100,00
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4023

Prevozni stroški in storitve

600,00

104,34

0,00

0,00

4025

Tekoče vzdrževanje

4.445,00

8.716,83

8.160,97

93,62

4029

Drugi operativni odhodki

4.055,00

4.055,00

3.878,57

95,65

4120

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

800,00

800,00

0,00

0,00

4202

Nakup opreme

1.300,00

1.300,00

0,00

0,00

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije

2.000,00

206,82

0,00

0,00

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

23.157,07

21.157,07

14.060,55

66,46

1302

Cestni promet in infrastruktura

23.157,07

21.157,07

14.060,55

66,46

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest

23.157,07

21.157,07

14.060,55

66,46

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Dobova

23.157,07

21.157,07

14.060,55

66,46

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

470,00

470,00

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

23.157,07

20.687,07

13.590,55

65,70

00336

14

GOSPODARSTVO

4.000,00

4.000,00

3.729,38

93,23

1403

Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva

4.000,00

4.000,00

3.729,38

93,23

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva

4.000,00

4.000,00

3.729,38

93,23

4.000,00

4.000,00

3.729,38

93,23

0,00

1.890,13

1.890,13

100,00

4.000,00

2.109,87

1.839,25

87,17

16

PROSTORSKO PLANIRANJE
IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

22.000,00

22.000,00

11.557,58

52,53

1603

Komunalna dejavnost

22.000,00

22.000,00

11.557,58

52,53

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost

22.000,00

22.000,00

11.557,58

52,53

22.000,00

22.000,00

11.557,58

52,53

200,00

304,47

304,47

100,00

1.900,00

1.795,53

1.342,69

74,78

13.900,00

8.532,00

4.542,42

53,24

00337

Urejanje krajev KS Dobova
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

Vzdrževanje pokopališča in MV
Dobova

00338
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

4202

Nakup opreme

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

4208

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

0,00

5.368,00

5.368,00

100,00
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18

KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE ORGANIZACIJE

4.900,00

4.900,00

2.414,01

49,27

1804

Podpora posebnim skupinam

4.900,00

4.900,00

2.414,01

49,27

18049004

Programi drugih posebnih skupin

4.900,00

4.900,00

2.414,01

49,27

Dotacije vaškim skupnostim in
društvom KS Dobova

4.900,00

4.900,00

2.414,01

49,27

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4.800,00

2.767,57

381,58

13,79

4023

Prevozni stroški in storitve

0,00

50,01

50,01

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

0,00

1.982,42

1.982,42

100,00

4120

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

100,00

100,00

0,00

0,00

80.057,07

80.057,07

55.025,89

68,73

00339

SKUPAJ

Presežek 2019

= 14.492,10 €

Skupni presežek na dan 31.12.2019

= 22.802,11 €

Druge terjatve in terjatve za DDV na dan 31.12.2019
Druge kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2018

= 15.629,37 €.
= 18.249,59 €
= 25.422,33 €.

2. POSLOVNO POROČILO

PRIHODKI:
Predlog Finančno delovnega plana KS Dobova za leto 2019 je pripravila in oblikovala komisija Sveta KS
za plan na svojem 2. rednem sestanku, ki je bil z dne 12.02.2019. Pripravljeni predlog je nato obravnaval
Svet KS Dobova na svojem 3. rednem sestanku z dne 19.02.2019 in ga tu tudi potrdil. Osnovo prihodkov
za leto 2019 so tvorili prihodki prejeti s strani Proračuna občine Brežice, sredstva iz naslova pristojbin za
uporabo pokopališča in najemnin za oddajo objekta MV, najemnin za poslovne prostore, ki se nahajajo v
objektu Kulturnega doma Dobova, pa tudi najemnin za uporabo samega objekta Kulturnega doma, ter
ostanek sredstev iz preteklega leta. Realizacijo finančno delovnega plana KS Dobova je skozi leto ves čas
spremljal Svet KS Dobova in o tem razpravljal na slehernem svojem sestanku. Enkrat na vmes, pa so člani
Sveta KS, in sicer za čas od 01.01. do 06.09.2019 finančno poročilo v vednost prejeli tudi na dom. V mesecu
decembru 2019 je Svet KS na svojem 5. rednem sestanku z dne 11.12.2019, pri obravnavi realizacije
finančnega poročila za čas od 01.01. do 28.11.2019, obravnaval in potrdil predlog popravka Finančno
delovnega plana KS Dobova za leto 2019. Do popravka Finančno delovnega plana KS Dobova za leto
2019 je prišlo zavoljone izvedbe del na ureditvi parkirišč pred pokopališčem Dobova, saj se je izbira
izvajalca in sama izvedba projektne dokumentacije za parkirišča, ki jo je po sklepu kolegija župana občine
Brežice prevzela občina Brežice, močno zavlekla.
Prav to je bil tudi eden od razlogov, da smo se odločili nekaj več sredstev, ko smo jih v začetku leta
predvideli, vložiti v ureditev komunalne infrastrukture (hortikulturno urejanje, ureditev brežin cest, ureditev,
rekonstrukcijo asfaltiranih cest, zalivanje razpok na le teh in urejanju odvodnih jarkov), in sicer vse prej
omenjeno v skladu s predhodno sprejetim sklepom Sveta KS Dobova. Zato je tudi le to bil eden od vzrokov
za pripravo popravka Finančno delovnega plana KS Dobova za leto 2019. Naslednji vzrok, da smo lahko
več sredstev vložili v ureditev prej omenjene komunalne infrastrukture, pa je bila tudi zima brez snega in
ugodno vreme, ki nam je zadeve dopuščalo izvajati do konca leta. Tudi prevzem obveznosti plačevanja
zavarovalne premije za objekte s strani občine Brežice, ki so v lasti, upravljanju KS, je eden od naslednjih
pogojev, da smo lahko več sredstev vložili v ureditev komunalne infrastrukture in bili primorani pristopiti k
popravku finančno delovnega plana za leto 2019.
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Ugotavljamo, da je bil finančni plan, kar se tiče prihodkov zelo dobro zadet, saj je bil upoštevaje njegov
popravek realiziran v višin 99, 17 %.
ODHODKI:
Tudi v letu 2019 sta tako komisija za plan kot tudi Svet KS redno spremljala finančno poslovanje KS Dobova
in o zadevi razpravljala na slehernem svojem sestanku. Zavoljo obrazloženih, objektivnih razlogov, ki smo
jih omenili, v uvodni obrazložitvi prihodkov, nam žal nekaterih planiranih del ni uspelo realizirati v letu 2019,
in sicer v največji meri na področju pokopališča. Tudi letos ugotavljamo, da VS, ki svojih zadolžitev niso
oddelale tako kot bi morale, niso izkoristile vseh odobrenih jim sredstev, ki so jim namenjene za izvajanje
nujnih del pri urejevanju komunalnih zadev v njihovih vaseh.
Beležimo pa nekaj planskih nalog, ki nam jih je uspelo realizirati v manjšem obsegu, kot smo to predvideli
s finančno delovnim planom za leto 2019. Nekaj pa je bilo žal tudi takšnih, k realizaciji katerih zaradi
različnih razlogov sploh nismo pristopili, in sicer;
‐
‐
‐
‐
‐

oblikovanje in nabava promocijskih daril KS,
nabava opreme in orodja in potrošnega materiala za izvajanje splošno koristnih del (nismo bili deležni
izvajalca),
izvedba popravila klopi na Trgu 7 julija v Dobovi,
izdelavi nosilcev za zastave za namestitev na svetila JR,
nabave barve za poslikavo sten podvoza itd.

Kot smo že omenili smo zavoljo prej omenjenega, v mesecu decembru 2019 pripravili popravek finančno
delovnega plana.
Prenos sredstev iz leta 2019 v leto 2020, in sicer na dan 31.12.2019 je znašal 25.422,33 EUR. Razlog za
tako velik prenos sredstev v prvi meri predstavljajo ne realizirani, ne dokončani projekti za izvedbo parkirišč
in tako ne izvedba pripravljalnih del na ureditvi parkirišč pred pokopališčem. Naslednji vzrok je pozen
zaključek kar precej planskih nalog, in sicer tik pred koncem leta 2019 in zakonsko določen rok plačevanja
računov, ki znaša 30. dni od prejema računa. Zato so dela izvedena konec meseca novembra in v mesecu
decembru 2019 zapadla v plačilo šele v januarju leta 2020. Če omenim le nekatera, ki ne predstavljajo
fiksne stroška delovanja KS, kot je na primer plačilo elektrike, komunalnih storitev, TK storitev itd, gre pri
tem za naslednje zadeve;
-

plačilo novoletnega programa,

-

mulčanje, košnja bankin cest,

-

plačilo popravila asfaltiranega dela ceste v vasi Rigonce,

-

obrezovanje dreves Breze na pokopališču,

-

nabava kontejnerjev za smeti za pokopališče

-

ureditev sten in parketa v pisarni KS Dobova itd.

Obveznosti, ki so bile izvedene v letu 2019, plačilo le teh pa je zapadlo v plačilo v letu 2020 so znašale
18.249,59 EUR, kar pomeni, da je bil dejanski ostanek neizrabljenih sredstev, ki se nanaša predvsem ne
dokončanju izvedbe projektov in pristopa k izvedbi pripravljalnih del na izvajanju parkirišč pred
pokopališčem Dobova 7.172,74 EUR.
Kljub temu pa ocenjujemo, da je bil plan dela KS Dobova za leto 2019 uspešno realiziran, izpeljan in bile
izvedene naloge kvalitetno opravljene, kar je med drugim potrdil tudi Svet KS ob pregledu in potrjevanju
Finančno delovnega plana KS Dobova za leto 2019, kar je opravil na svojem 6. rednem sestanku, ki je bil
z dne 26.02.2020.
Glede na to da so prihodki iz naslova najema mrliške vežice in grobov v KS namenski, smo v letu
2019 oblikovali namenski presežek KS- pokopališče in sicer v višini 11.971,99 EUR.
3. DOSEGANJE CILJEV
Prepričani smo, da so zastavljeni cilji, kljub temu, da nam določenih del, k realizaciji katerih bomo pristopili
v tem letu, ni uspelo realizirati v planskem obdobju 2019, doseženi v zadovoljivem obsegu. To je razvidno
tudi iz priloženega finančnega poročila, kot tudi iz podane obrazložitve realizacije Finančno delovnega
plana KS Dobova za leto 2019. V podanih obrazložitvah, so že izpostavljeni vzroki za ne realizacijo
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nekaterih planiranih programov. Tu je tudi opazno, da je kar nekaj več sredstev vloženih v ureditev
komunalne infrastrukture. Zadovoljni smo, ker nam je uspelo večino nalog izvesti pravočasno, kvalitetno,
funkcionalno. Če bi poznali, vedeli le podatek o finančni realizaciji našega Finančno delovnega plana za
leto 2019, ta izkazuje namreč, da je prenos sredstev v leto 2020 na dan 31.12.2019 znašal kar 25.422,33
EUR, bi lahko zaključil, da smo bili v letu 2019 pri doseganju svojih ciljev neuspešni, kar seveda nikakor ne
drži. Kot smo omenili že v poročilu pri obrazložitvi odhodkov so bila, bodo izvedena dela konec leta 2019,
glede na zakonsko določen 30. dnevni plačilni rok, poravnana dobaviteljem, izvajalcem v mesecu januarju
in delno mesec februarju leta 2020. K temu naj dodajamo le še to, kar smo v svoji obrazložitvi že omenili,
da sta tako komisija za plan KS Dobova kot tudi Svet KS redno, tekoče spremljala izvajanje zastavljenih
programov in pa tudi finančno poslovanje naše KS, kar je bilo obravnavano na več njihovih sestankih.
Njihova ugotovitev je, da so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani ter, da je poslovanje KS potekalo v skladu
z veljavno zakonodajo, predpisi.
4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
KS je na dan 31.12.2019 imela na podračunu pri UJP 25.422,33 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj se posluje
izključno preko podračuna odprtega pri UJP. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
KS te vrste terjatev ni imela.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
V letu 2019 je KS nabavila za 5.854,00 € osnovnih sredstev. Od tega za 486,00 € opreme-DI. Za 5.368,00€
pa je povečala vrednost gradbenih objektov-parkirišče pri pokopališču Dobova. Vir za nakup le-teh so bila
lastna sredstva KS.
Na podlagi sklepa inventurne komisije je bilo za leto 2019 odpisanih osnovnih sredstev - v znesku 7.749,36
eur in drobnega inventarja za 204,96 €.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
KS v letu 2019 ni imela danih sredstev v upravljanju.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
KS je na dan 31.12.2019 imela za 1352,90 € neplačanih kratkoročnih terjatev do kupcev, v državi, ter 78,69
eur za kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
KS je imela na dan 31.12.2019 za 14.420,51 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi,
za 69,66 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države ter za
2.542,33 obveznosti za plačilo DDV.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
KS v letu 2019ni imela te vrste pogodb.
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5007 KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO 4 1 . 0 0 6 €
1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019
Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2018 = 1.055,75 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2018 = 7.729,45 €.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2018 = 7.729,45 €.

PRIHODKI V LETU 2019
Konto

Opis

1

Realizacija

2
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

7103
7141
7401

3
7.207,48
979,60
35.608,59
43.795,67

V SP za leto 2019 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 35.608,59 €, lastni prihodki
7.000,00 € ter planirani saldo na podračunu pri UJP 7.729,45 €.

ODHODKI V LETU 2019

PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR 2019

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Druge skupne administrativne
službe

9.800,00

9.800,00

6.509,01

66,42

04039003

Razpolaganje in upravljanje z
občinskim premoženjem

9.800,00

9.800,00

6.509,01

66,42

Vzdrževanje Prosvetnega doma
Globoko

9.800,00

9.800,00

6.509,01

66,42

04

00340

06

9.800,00

6.509,01

66,42

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

500,00

500,00

212,28

42,46

4021

Posebni material in storitve

500,00

500,00

0,00

0,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

5.300,00

6.342,91

5.796,74

91,39

4025

Tekoče vzdrževanje

500,00

500,00

0,00

0,00

4202

Nakup opreme

3.000,00

1.957,09

499,99

25,55

9.044,80

9.044,80

5.947,81

65,76

9.044,80

9.044,80

5.947,81

65,76

9.044,80

9.044,80

5.947,81

65,76

9.044,80

9.044,80

5.947,81

65,76

0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti
občin, ožjih delov občin in zvez
občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
00341

9.800,00

Sredstva za delovanje KS Globoko
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4020

Pisarniški in splošni material in storitve

2.574,80

3.053,63

2.810,51

92,04

4021

Posebni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

0,00

9,90

9,90

100,00

3.350,00

2.861,27

1.234,96

43,16

4025

Tekoče vzdrževanje

400,00

400,00

191,54

47,89

4029
4203

Drugi operativni odhodki

1.720,00

1.720,00

1.700,90

98,89

Nakup drugih osnovnih sredstev

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

26.563,79

27.543,39

26.148,79

94,94

1302

Cestni promet in infrastruktura

26.563,79

27.543,39

26.148,79

94,94

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest

26.563,79

27.543,39

26.148,79

94,94

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Globoko

26.563,79

27.543,39

26.148,79

94,94

00342
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

14
1403

GOSPODARSTVO
Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva
00494

Urejanje krajev KS Globoko
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

0,00

793,00

793,00

100,00

26.563,79

26.750,39

25.355,79

94,79

2.529,45

2.529,45

0,00

0,00

2.529,45

2.529,45

0,00

0,00

2.529,45

2.529,45

0,00

0,00

2.529,45

2.529,45

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

2.229,45

2.229,45

0,00

0,00

18

KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.400,00

2.400,00

2.400,00

100,00

1803

Programi v kulturi

2.400,00

2.400,00

2.400,00

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

2.400,00

2.400,00

2.400,00

100,00

Sofinanciranje društev KS Globoko

2.400,00

2.400,00

2.400,00

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

2.400,00

2.400,00

2.400,00

100,00

50.338,04

51.317,64

41.005,61

79,91

00343
4120

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2019 = 2.790,06 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2019 = 10.519,51 €.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2018 = 10.519,51 €.
2. POSLOVNO POROČILO
Krajevna skupnost Globoko je v letu 2019 poslovala v skladu s sprejetim programom dela in finančnim
načrtom. Samostojno je opravljala naloge, ki jih svojim ožjim delom določa Statut občine Brežice in v skladu s
sprejetimi sklepi Sveta krajevne skupnosti Globoko. Svet je imel v letu 2019 sedem rednih sej in dve izredne
seje.
Krajevna skupnost Globoko v letu 2019 ni imela zaposlenih, dela je opravljala tajnica, ki je zaposlena na Občini
Brežice in opravlja naloge za KS Globoko, KS Pišece in KS Zakot-Bukošek-Trnje.
Za opravljena dela so bile izdane naročilnice, oziroma sklenjene pogodbe. Pogodbe so bile sklenjene za
zimsko vzdrževanje cest z Cizl Zvonko s.p, za čiščenje prostorov podjemna pogodba z Ireno Preskar in za
snemanje dogodkov in urejanje spletne strani z Videokom, Davor Lipej s.p. in Lazansk,i Dejan s.p. za sanacijo
cest v Brezjem pri Bojsnem.
Realiziranih je bilo 43.795,67 eur prihodkov in 41.005,61 eur odhodkov.
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Krajevna skupnost Globoko ima v lasti Prosvetni dom, katerega obnova poteka sistematično že več kot dvajset
let. V letu 2019 je bil nabavljen nov pomivalni stroj.
Večji del sredstev za redno vzdrževanje javnih poti je bilo porabljenih za redno zimsko (pluženje), preostali
del pa za redno vzdrževanje, kot je čiščenje obcestnih jarkov, gramoziranje in sanacijo ceste v Brezjem pri
Bojsnem. Sredstva za urejanje krajev so bila porabljena za obrezovanje žive meje. Po spomladanskem neurju
je KS prejela 979,60 eur dodatnih sredstev za sanacijo cest po neurju, ki so bila porabljena namensko.
Tudi v letu 2019 bil izveden javni razpis za sofinanciranje društev in organizacij v kraju. Na podlagi Pravilnika
o sofinanciranju neprofitnih društev in organizacij je bila postavka v višini 2.400,00 eur realizirana na podlagi
prijav projektov društev in organizacij. Na razpis se je prijavilo 10 društev in organizacij. KS pa je prejela tudi
vlogo PGD Globoko za pomoč pri nabavi gasilskega vozila. Po sklepu sveta KS Globoko na 5.redni seji dne
1.7.2019 so bila sredstva razdeljena na vsa društva enako po 200,00 eur, PGD Globoko pa je prejelo 400,00
eur za nakup gasilskega vozila. Po izvedenem projektu so oddali zahtevke in dokazila.
Lastna sredstva, ki jih KS Globoko zagotavlja iz postavke pokrivanja stroškov uporabe dvorane Prosvetnega
doma so bila porabljena za pokrivanje stroškov (kurilnega olja, električne energije, komunalnih storitev).
3. DOSEGANJE CILJEV
Krajevna skupnost Globoko je zastavljene cilje, ki so odvisni od proračunskih sredstev občine Brežice in lastnih
sredstev, realizirala.
4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
KS je na dan 31.12.2019 imela na transakcijskem računu 10.519,51 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj poslujejo
izključno preko transakcijskega računa. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
KS te vrste terjatev ni imela.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
KS je na dan 31.12.2019 imela v lasti za 34.918,82 € osnovnih sredstev, od tega za 6.076,81 € zemljišč, za
28.119,36 € gradbenih objektov (Prosvetni dom, avtobusna postajališča) ter za 722,65 € opreme.
V letu 2019 ja bilo nabavljene opreme za 509,89 € ter po zapisniku inventurne komisije odpisane opreme za
678,02 € in za 164,18 € drobnega inventarja.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
KS v letu 2019 ni imela danih sredstev v upravljanju.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
KS je na dan 31.12.2019 imela za 170,00 € nezapadlih kratkoročnih terjatev do kupcev ter za 734,48 €
nezapadlih kratkoročnih terjatev do posrednih uporabnikov proračuna občine.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
KS je imela na dan 31.12.2019 za 2.701,39 € nezapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi ter
za 1,41 € nezapadlih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
KS v letu 2019 ni imela te vrste pogodb.
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5008 KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA
30.093 €
DOLENJSKEM
1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2018 = 7.485,93 €.
Druge kratkoročne obveznosti iz preplačil na dan 31.12.2018 = 35,00 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2018 = 7.520,93 €.

PRIHODKI V LETU 2019
Konto

Opis

1
7103
7130
7141
7401

Realizacija

2
Prihodki od premoženja
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

3
4.619,00
5.847,00
126,87
21.132,55
31.725,42

V SP za leto 2019 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 22.347,76 €, lastni prihodki
10.000,00 € ter planirani saldo na podračunu pri UJP 7.520,93 €.

ODHODKI V LETU 2019

PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR 2019

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Druge skupne administrativne
službe

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

04

8.086,80

3.472,56

42,94

8.086,80

8.086,80

3.472,56

42,94

1.400,00

1.400,00

274,24

19,59

Prireditve v KS Jesenice na
Dolenjskem

1.400,00

1.400,00

274,24

19,59

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

1.400,00

1.371,20

245,44

17,90

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

0,00

28,80

28,80

100,00

6.686,80

6.686,80

3.198,32

47,83

6.686,80

6.686,80

3.198,32

47,83

00344

Razpolaganje in upravljanje z
občinskim premoženjem

04039003

Obnova stavbe KS v KS Jesenice na
Dol.

00345

06

8.086,80

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

100,00

303,90

303,90

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

4.586,80

2.623,28

0,00

0,00

4202

Nakup opreme

2.000,00

3.759,62

2.894,42

76,99

8.501,14

8.501,14

6.652,36

78,25

LOKALNA SAMOUPRAVA
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0602

Sofinanciranje dejavnosti občin,
ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin

8.501,14

8.501,14

6.652,36

78,25

8.501,14

8.501,14

6.652,36

78,25

Sredstva za delovanje KS
Jesenice/Dol.

8.501,14

8.501,14

6.652,36

78,25

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

2.610,00

3.302,63

3.224,47

97,63

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

3.920,00

3.542,37

3.263,98

92,14

4025

Tekoče vzdrževanje

961,14

646,14

155,55

24,07

4029

Drugi operativni odhodki

10,00

10,00

8,36

83,60

4202

Nakup opreme

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

10.041,76

10.041,76

8.365,63

83,31

1302

Cestni promet in infrastruktura

10.041,76

10.041,76

8.365,63

83,31

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest

10.041,76

10.041,76

8.365,63

83,31

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Jesenice

10.041,76

10.041,76

8.365,63

83,31

00346

00347
4025

14

Tekoče vzdrževanje

10.041,76

10.041,76

8.365,63

83,31

1.258,99

1.158,99

542,00

46,76

1403

GOSPODARSTVO
Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva

1.258,99

1.158,99

542,00

46,76

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva

1.258,99

1.158,99

542,00

46,76

Urejanje krajev KS Jesenice na
Dolenjskem

1.258,99

1.158,99

542,00

46,76

Tekoče vzdrževanje

1.258,99

1.158,99

542,00

46,76

16

PROSTORSKO PLANIRANJE
IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

9.980,00

9.980,00

8.960,36

89,78

1603

Komunalna dejavnost

9.980,00

9.980,00

8.960,36

89,78

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost

9.980,00

9.980,00

8.960,36

89,78

Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.

9.980,00

9.980,00

8.960,36

89,78

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

1.600,00

944,93

841,76

89,08

4021

Posebni material in storitve

500,00

143,29

67,86

47,36

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

1.550,00

1.010,73

669,69

66,26

4025

Tekoče vzdrževanje

5.830,00

5.531,05

5.531,05

100,00

4202

Nakup opreme

500,00

2.350,00

1.850,00

78,72

00425
4025

00348

18

KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.000,00

2.100,00

2.100,00

100,00

1803

Programi v kulturi

2.000,00

2.100,00

2.100,00

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura
00349
4120

2.000,00

2.100,00

2.100,00

100,00

Sofinanciranje društev KS
Jesenice/Dol.

2.000,00

2.100,00

2.100,00

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

2.000,00

2.100,00

2.100,00

100,00

39.868,69

39.868,69

30.092,91

75,48

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 = 1.632,51 €
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2019 = 9.118,44 €
Neporabljena proračunska sredstva na dan 31.12.2019 = 1.215,21 €
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Druge kratkoročne obveznosti iz preplačil na dan 31.12.2019 = 35,00 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2019 = 10.368,65 €
2. POSLOVNO POROČILO
Krajevna skupnost Jesenice na Dol. je v letu 2019 izvajala dela v skladu z akti Občine Brežice – Zakonom
o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 72/93), ter na podlagi Statuta občine Brežice in v skladu s Poslovnikom
občinskega sveta, ki se smiselno uporablja za delovanje krajevnih skupnosti.
PRIHODKI
KS Jesenice na Dol. je imela v letu 2019 prihodke v višini 31.725,42€ iz naslednjih virov:




sredstva iz proračuna Občine Brežice za leto 2019,
drugi nedavčni prihodki,
lastna sredstva (obresti, premoženje, pokopališče in najem prostora ),

Iz proračuna Občine Brežice za leto 2019 smo prejeli sredstva za:



delovanje KS ( po dvanajstinah)
vzdrževanje javnih »zelenih« površin, ter javnih-krajevnih poti.

Sredstva iz proračuna smo v celoti porabili namensko, tako kot so bila opredeljena v planu KS Jesenice na
Dol., s sklepi Sveta ter v proračunu Občine Brežice.
Prihodki iz lastne dejavnosti so znašali 10.692 €. Pridobili smo jih iz najemnine za grobna mesta na
pokopališču pri Sv. Magdaleni, od prodaje grobnih mest, nadomestila za uporabo in najem poslovnega
prostora ter od obresti.
ODHODKI
Iz izkaza prihodkov in odhodkov je razvidno, da so odhodki KS Jesenice na Dol. v letu 2019 bili v višini
30.092,91€ in so knjiženi na naslednjih kontih:
2.1 skupne administrative službe in splošno javne storitve,
2.2. lokalna samouprava,
2.3. promet, prometna infrastruktura in komunikacije,
2.4. prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost,
2.5 kultura, šport in nevladne organizacije.
2.1. Vsa lastna sredstva in sredstva na kontu presežka iz preteklih let so se v letih 2016 in 2017 uporabila
za sanacijo, rekonstrukcijo in obnovo stavbe krajevne skupnosti v skladu z veljavno projektno
dokumentacijo. Krajevna skupnost je v skladu z planom v letu 2019 nabavila kuhinjo in opremo kuhinje v
večnamenskem domu Jesenice.
2.2. Sredstva na kontu lokalna samouprava so porabljena za redno delovanje pisarne: električna energija,
komunalne storitve, ogrevanje stavbe, pisarniški material, računalniške storitve in programi, vzdrževanje
spletne strani, stroški telekomunikacij in stroški vzdrževanja stavb.
Lokalna samouprava je sodelovala v pripravi in organizaciji dogodkov: srečanje Slovenskih vasi 18.5.
2019, Srečanje pri Kalinu 1.7.2019
2.3. Sredstva za zimsko in letno vzdrževanje javnih poti so porabljena v skladu s planom, ki je predvidel
tekoče zimsko in letno vzdrževanje JP, urejanje poškodb na JP ter večji obseg del na vzdrževanju obcestnih
kanalov, ter čiščenju in urejanju javnih površin v središčih naselij.
Določen del sredstev je porabljen tudi za vzdrževanje in urejanje zelenic v centrih naselij, ter na avtobusnih
postajališčih v KS. Sanirali smo posamezne poškodbe na JP.
2.4. Poraba sredstev za komunalne dejavnosti KS se nanaša na vzdrževanje pokopališča Jesenice na Dol.
Sredstva so delno porabljena za tekoče vzdrževanje in hortikulturno urejanje centrov naselij, pokopališča,
parkirišča in okolice mrliške vežice.
2.5. V skladu s sprejetimi sklepi Sveta KS in sprejetim finančnim načrtom, ter na podlagi prispelih vlog
društev smo sofinancirali projekte za posamezno društvo 200 €. V skladu z sklepom sveta in programom
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financiranja smo podrli izdajo knjige Ivana Bogovčiča »Vas treh imen«. Sofinancirali smo programe društev,
in sicer: Društva prijateljev mladine Dolina - Jesenice, Lovske družine Mokrice, Društva vinogradnikov
Dolina – Jesenice, Turistično društvo Jesenice na Dol., MK Grajski jezdeci; Športno društvo Mokrice in KO
ZB Slovenska vas.
3. DOSEGANJE CILJEV
Poslovanje v letu 2019 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.632,51 €. Glede na planirane
prihodke in odhodke, ter stanje odprtih obveznosti, smatramo, da smo cilje dosegli.
Stanje na podračunu na dan 31. 12. 2019 je 10.368,65 €
4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
KS je na dan 31.12.2019 imela na transakcijskem računu 10.368,65 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj
poslujejo izključno preko transakcijskega računa. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
KS te vrste terjatev ni imela.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
KS je na dan 31.12.2019 imela v lasti za 119.916,86 € osnovnih sredstev, od tega za 19.814,38 € zemljišč,
za 95.508,61 € gradbenih objektov (mrliško vežico, poslovni prostor, javno razsvetljavo in avtobusna
postajališča) ter za 4.593,87 € opreme.
V letu 2019 je bilo za 4.744,42 € nabavljene opreme.
Po inventurnem zapisniku je bilo odpisane (amortizirane) opreme zaradi neuporabnosti v višini 1.696,01 €.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
KS v letu 2019 ni imela danih sredstev v upravljanju.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
KS je na dan 31.12.2019 imela za 485,00 € kratkoročnih terjatev do kupcev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
KS je imela na dan 31.12.2019 za 5.293,56 € nezapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi,
za 35,00 kratkoročnih terjatev iz preplačil, za 65,70 € ne zapadlih kratkoročnih obveznosti do neposrednih
uporabnikov proračuna države ter za 1.215,21 € obveznosti do Občine Brežice za neporabljena
proračunska sredstva.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
KS v letu 2019 ni imela te vrste pogodb.
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5009 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

45.940 €

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2018 = 939,57 €.
Kratkoročne obveznosti za prejete varščine na dan 31.12.2018 = 191,16 €.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2018 = 1.130,73 €.
PRIHODKI V LETU 2019

Konto

Opis

ZR 2019

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

13.409,94

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

7.765,29

7141

Drugi nedavčni prihodki

1.954,24

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
SKUPAJ

25.734,69
48.864,16

V SP za leto 2019 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 25.921,70 €, lastni
prihodki 22.000,00 € ter planirani saldo na podračunu pri UJP 1.130,73 €.
ODHODKI V LETU 2019

PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR 2019

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

0403

SKUPNE
ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Druge skupne administrativne
službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z
občinskim premoženjem

04

6.950,81

99,98

8.400,00

6.952,38

6.950,81

99,98

8.400,00

6.952,38

6.950,81

99,98

8.400,00

6.952,38

6.950,81

99,98

4020

Pisarniški in splošni material in
storitve

1.500,00

153,92

153,92

100,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

1.900,00

4.854,68

4.854,68

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

4.500,00

1.942,21

1.942,21

100,00

4202

Nakup opreme

500,00

1,57

0,00

0,00

8.126,72

4.106,72

3.476,10

84,64

8.126,72

4.106,72

3.476,10

84,64

8.126,72

4.106,72

3.476,10

84,64

8.126,72

4.106,72

3.476,10

84,64

0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti
občin, ožjih delov občin in
zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
00351

6.952,38

Vzdrževanje poslovnih prostorov
KS Kapele

00350

06

8.400,00

Sredstva za delovanje KS Kapele
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4020

Pisarniški in splošni material in
storitve

4021

Posebni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

4029

Drugi operativni odhodki

5.211,72

2.022,77

1.819,48

89,95

0,00

333,40

333,40

100,00

2.900,00

1.210,00

790,32

65,32

0,00

524,60

524,60

100,00

15,00

15,95

8,30

52,04

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

21.616,57

28.307,45

28.307,45

100,00

1302

Cestni promet in infrastruktura

21.616,57

28.307,45

28.307,45

100,00

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest

21.616,57

28.307,45

28.307,45

100,00

Zimsko in letno vzdrževanje JP v
KS Kapele

21.616,57

28.307,45

28.307,45

100,00

Tekoče vzdrževanje

00352
4025

21.616,57

28.307,45

28.307,45

100,00

16

PROSTORSKO
PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

8.409,14

8.409,14

4.165,12

49,53

1603

Komunalna dejavnost

8.409,14

8.409,14

4.165,12

49,53

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost

8.409,14

8.409,14

4.165,12

49,53

8.409,14

8.409,14

4.165,12

49,53

600,00

500,01

286,20

57,24

Vzdrževanje pokopališča in MV
Kapele

00353
4020

Pisarniški in splošni material in
storitve

4021

Posebni material in storitve

0,00

99,99

99,99

100,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

1.550,00

1.550,00

496,76

32,05

4025

Tekoče vzdrževanje

5.259,14

5.259,14

3.282,17

62,41

4202

Nakup opreme

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

18

KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.500,00

3.040,86

3.040,86

100,00

1803

Programi v kulturi

2.500,00

3.040,86

3.040,86

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

2.500,00

3.040,86

3.040,86

100,00

2.500,00

3.040,86

3.040,86

100,00

0,00

120,86

120,86

100,00

2.500,00

2.800,00

2.800,00

100,00

0,00

120,00

120,00

100,00

49.052,43

50.816,55

45.940,34

90,40

00492

Sofinanciranje društev Ks Kapele
4020

Pisarniški in splošni material in
storitve

4120

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

4133

Tekoči transferi v javne zavode

SKUPAJ

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 = 2.923,82 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2019 = 3.863,39 €.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2019 =3.863,39 €.

2. POSLOVNO POROČILO
Krajevna skupnost Kapele je v letu 2019 izvajala dela v skladu z akti Občine Brežice – Zakonom o lokalni
samoupravi (Ur. list RS št. 72/93) ter na podlagi Statuta občine Brežice in Poslovnikom občinskega sveta,
ki se smiselno uporablja za delovanje krajevnih skupnosti.
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V letu 2019 je KS opravil tri redne seje Sveta in dve dopisni seji Sveta. Svet se je 4. decembra 2018
konstituiral in potrdil mandate 11 izvoljenim svetnikom. Soglasno je za mandatno obdobje 2018-2022
izvoljen za predsednika Sveta KS Kapele: Ivan Urek.
Prihodki KS Kapele v letu 2019 so bili v višini 48.864,16 in sicer:
- dotacije za delovanje KS in zimsko/letno vzdrževanje javnih poti in zelenic s strani Občine Brežice,
- zneski najemnin/uporabe poslovnih prostorov s strani: Ministrstva za notranje zadeve, Simobila (A1)
in Telmacha – za postavljene antene ter najemnina KS LOGISTIK d.o.o. Lesično za trgovski del in
Pošte Slovenije za pošto.
- plačilo najema grobnih mest in uporabe mrliške vežice.
Večji odhodki v letu 2019 so bili v višini 45.940,34 in sicer:
- Urejanje krajevnih poti v znesku: 17.962.78 €
- KS je po sklepu Sveta določila svojo prioriteto v letu 2019 in namenila večji del sredstev urejanju in
sanaciji javnih poti (zamenjavi uničenega asfalta, gradnja mostičev, urejanja obcestnih kanalov in
košnji bankin).
- vzdrževala dela so potekala tudi na pokopališču.
- Delujočim društvom in Osnovni šoli Kapele je KS namenila 3.040,86 sredstev. Krajevna skupnost je
pomagala pri organizaciji prireditev v kraju, za nakup defibratorjev, didaktičnih pripomočkov OŠ in
podobno. Po sklepu Sveta smo podprli delovanje in projekte: PGD Kapele 518,52 €, Pihalni orkester
Kapele 500 €, Konjerejsko društvo Kapele 200 €, Kulturno društvo 500 €, Društvo izgnancev 100 €,
Osnovna šola Kapele 300 €, Turistično društvo Kapele 600 € in Gasilsko društvo Župelevec 500€.
3. DOSEGANJE CILJEV
Načrtovane aktivnosti v področju vzdrževanja komunalne infrastrukture in pokopališča so v letu 2019 bile
s strani KS, kakor tudi s strani Občine Brežice v celoti realizirane. Predlogi in sprejeti plani investicij se
nadaljujejo v letu 2019.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
KS je na dan 31.12.2019 imela na podračunu pri UJP 3.863,39 €. Vsa denarna sredstva na podračunu so
namenski presežek od pokopališča. Namenskega presežka od pokopališča za leto 2019 bi KS morala
oblikovati v višini 3.880,14 €. Manjkajočih 16,75 € bo KS oblikovala v letu 2020.
V blagajni ni bilo sredstev, saj se posluje izključno preko podračuna. Prav tako ni imela vezanih depozitov
v bankah.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
KS te vrste terjatev ni imela.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
KS je na dan 31.12.2019 imela v lasti za 275.072,35 € osnovnih sredstev od tega za 5.675,08 € zemljišč,
za 265.231,78 € objektov (mrliško vežico, poslovni prostor, avtobusna postajališča, parkirišče, mostovž,
opazovalnico), za 3.913,89 € investicij v teku (igrišče) ter za 251,60 € opreme.
Po sklepu inventurne komisije se je odpisalo za 130,00 € opreme-drobnega inventarja.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
KS v letu 2019 ni imela danih sredstev v upravljanju.
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Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
KS je na dan 31.12.2019 imela za 834,00 € neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov
proračuna države ter za 4.029,94 € kratkoročnih terjatev do kupcev v državi.
Po sklepu inventurne komisije se je odpisalo 1.350,00 € neizterljivih terjatev do Renate Hubej s.p.
(pravnomočno končan postopek osebnega stečaja St 3227/2015 brez odpusta obveznosti).
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
KS je imela na dan 31.12.2019 za 2.523,27 € kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi, za 1,75 €
nezapadlih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države.
Po sklepu inventurne komisije se je odpisalo 94,41 € obveznosti do Renate Hubej s.p. (pravnomočno
končan postopek osebnega stečaja St 3227/2015 brez odpusta obveznosti).
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
KS v letu 2019 ni imela te vrste pogodb.
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5010 KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

8.676 €

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019
Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2018 = 3.182,48 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2018 = 672,62
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2018 = 672,62 €.

PRIHODKI V LETU 2019

Konto

Opis

Realizacija

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

144,00
8.675,91
8.819,91

V SP za leto 2019 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 10.530,27 €, lastni prihodki 150,00
€ ter planirani saldo na podračunu pri UJP 672,62 €.

ODHODKI V LETU 2019

PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR
2019

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin,
ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin

2.367,00

2.367,00

2.031,13

85,81

06029001

Delovanje ožjih delov občin

2.367,00

2.367,00

2.031,13

85,81

00354

Sredstva za delovanje KS Križe

2.367,00

2.367,00

2.031,13

85,81

2.367,00

2.367,00

2.031,13

85,81

2.367,00

2.367,00

2.031,13

85,81

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

612,00

1.374,68

1.349,77

98,19

4021

Posebni material in storitve

100,00

29,41

0,00

0,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

750,00

796,10

678,21

85,19

4025

Tekoče vzdrževanje

400,00

161,81

0,00

0,00

4029

Drugi operativni odhodki

5,00

5,00

3,15

63,00

4202

Nakup opreme

500,00

0,00

0,00

-

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

8.485,89

8.485,89

6.644,78

78,30

1302

Cestni promet in infrastruktura

8.485,89

8.485,89

6.644,78

78,30

8.485,89

8.485,89

6.644,78

78,30

8.485,89

8.485,89

6.644,78

78,30

8.485,89

8.485,89

6.644,78

78,30

0,00

904,20

904,20

100,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest
Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest

13029001
13029001
00355

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe
4020

Pisarniški in splošni material in storitve
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4025

Tekoče vzdrževanje

8.485,89

7.581,69

5.740,58

75,72

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

500,00

500,00

0,00

0,00

1803

Programi v kulturi

500,00

500,00

0,00

0,00

18039003

Ljubiteljska kultura

500,00

500,00

0,00

0,00

18039003

Ljubiteljska kultura

500,00

500,00

0,00

0,00

Sofinanciranje društev KS Križe

500,00

500,00

0,00

0,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

500,00

500,00

0,00

0,00

11.352,89

11.352,89

8.675,91

76,42

00459
4120

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2019 = 144,00 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2019 = 816,62 €
Obveznost do Občine Brežice za neporabljena sred.na dan 31.12.2019=1.253,96 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2019 = 2.070,58 €.

2. POSLOVNO POROČILO
Krajevna skupnost Križe samostojno opravlja naloge, ki jih določa Statut Občine Brežice. Njen glavni organ
je svet KS, ki se voli vsaka štiri leta. Odgovorna oseba, ki zastopa svet KS je predsednik sveta KS.
Svet KS se je v letu 2019 sestal na 4-ih sejah, kjer je sprejemal odločitve v zvezi z izvajanjem finančnega
načrta za l. 2019.
KS je v l. 2019 iz naslova dotacije Občine prejela sredstva v višini 8.675,91 eur in sredstva iz drugih virov v
znesku 144,00eur.
Saldo na podračunu pri UJP na dan 31.12.2018 je znašal 672,62 eur.
KS je v letu 2019 razpolagala s sredstvi v skupni višini 9.492,53 eur.
Kot je razvidno iz prikazanih odhodkov v tabeli so bila porabljena sredstva na naslednjih postavkah:
 PP 00354 SREDSTVA ZA DELOVANJE…………………2.031,13 eur
 PP 00355 ZIMSKO IN LETNO VZDRŽEVANJE JP…. .. 6.644,78 eur
Obrazložitve po postavkah:




V okviru postavke sredstva za delovanje je KS poravnavala obveznosti v zvezi s porabo električne
energije, komunalnih storitev, plina, obveznosti za pisarniški material, poštne storitve in prevoze
za zagotavljanje pitne vode krajanom.
V okviru postavke zimsko in letno vzdrževanje javnih poti je KS poravnavala obveznosti iz naslova
zimskega in letnega vzdrževanje ob in na javnih poteh, kar je ena izmed prioritetnih nalog KS.

V l. 2019 smo izvajali mulčenje travnatih površin ob cestah. Izvedli dela na javnih površinah, kot je priprava
platoja za postavitev igral in nabavili ter postavili panelno ograjo.
V zimskih mesecih smo zagotavljali, da so bile javne poti očiščene, posipane z mešanico soli in peska ter
za uporabnike čim bolj varne.
Dela v zvezi z letnim vzdrževanjem javnih poti je na osnovi izvedenega postopka zbiranja ponudb za
javno naročilo kot najugodnejši ponudnik izvajal Karl Kunej s.p.
Dela v zvezi z zagotavljanjem zimskega vzdrževanja na javnih poteh je na osnovi izvedenega postopka
zbiranja ponudb za javno naročilo kot najugodnejši ponudnik izvajal prav tako Kunej Karl s.p..
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3. DOSEGANJE CILJEV
KS Križe je poslovala transparentno in o finančnem poslovanju in stanju redno poročala na sejah sveta KS,
kar je tudi navedeno v zapisnikih sej. Načrtovana dela so se v večji meri realizirala, razen, da na postavki
00459 – sofinanciranje društev, nismo pristopili k objavi javnega razpisa in sofinancirali projektov društev.
Poslovno leto smo zaključili uspešno in del sredstev prenesli v leto 2020 za pokritje obveznosti za račune
iz l. 2019 in za izvajanje zimske službe.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
KS je na dan 31.12.2019 imela na transakcijskem računu 2.070,58 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj
poslujejo izključno preko transakcijskega računa. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
KS te vrste terjatev ni imela.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
KS je na dan 31.12.2019 imela v lasti za 13.514,76 € osnovnih sredstev, od tega za 12.049,60 € gradbenih
objektov (dom občanov, javno razsvetljavo in ceste) ter za 1.465,16 € opreme.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
KS v letu 2019 ni imela danih sredstev v upravljanju.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
KS je na dan 31.12.2019 ni imela neplačanih kratkoročnih terjatev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
KS je imela na dan 31.12.2019 za 1.117,49 € nezapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi,
za 0,60 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države ter za
1.253,96 € obveznost do Občine Brežice za neporabljena sredstva.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
KS v letu 2019 ni imela te vrste pogodb.
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5011 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS 2 2 . 4 8 7
€
1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 = 5.519,85 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2018 = 7.736,46 €.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2018 = 7.736,46 €.

PRIHODKI V LETU 2019
Konto

Opis

1
7103
7130
7401

Realizacija

2
Prihodki od premoženja
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

3
584,00
4.825,00
11.055,50
16.464,50

V SP za leto 2019 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 11.055,50 €, lastni
prihodki 6.000,00 € ter planirani saldo na podračunu pri UJP 7.736,46 €.

ODHODKI V LETU 2019

PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR 2019

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Druge skupne administrativne
službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z
občinskim premoženjem

04

3.640,00

3.211,72

2.237,33

69,66

3.640,00

3.211,72

2.237,33

69,66

3.640,00

3.211,72

2.237,33

69,66

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS
Krška vas

3.640,00

3.211,72

2.237,33

69,66

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

680,00

228,32

33,07

14,48

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

2.150,00

2.289,27

2.199,34

96,07

4025

Tekoče vzdrževanje

300,00

184,13

0,00

0,00

4029

Drugi operativni odhodki

310,00

310,00

4,92

1,59

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

200,00

200,00

0,00

0,00

1.587,00

3.379,19

2.610,13

77,24

1.587,00

3.379,19

2.610,13

77,24

1.587,00

3.379,19

2.610,13

77,24

Sredstva za delovanje KS Krška vas

1.587,00

3.379,19

2.610,13

77,24

Pisarniški in splošni material in storitve

400,00

400,00

0,00

0,00

00357

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin,
ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
00358
4020
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4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

380,00

380,00

48,12

12,66

4029

Drugi operativni odhodki

407,00

407,00

369,82

90,86

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

400,00

2.192,19

2.192,19

100,00

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

3.800,17

3.800,17

3.800,17

100,00

1302

Cestni promet in infrastruktura

3.800,17

3.800,17

3.800,17

100,00

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest

3.800,17

3.800,17

3.800,17

100,00

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Krška vas

3.800,17

3.800,17

3.800,17

100,00

Tekoče vzdrževanje

3.800,17

3.800,17

3.800,17

100,00

7.314,79

5.540,45

5.540,45

100,00

7.314,79

5.540,45

5.540,45

100,00

7.314,79

5.540,45

5.540,45

100,00

00359
4025

14
1403

GOSPODARSTVO
Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva
00360

7.314,79

5.540,45

5.540,45

100,00

4020

Urejanje krajev KS Krška vas
Pisarniški in splošni material in storitve

500,00

0,00

0,00

-

4025

Tekoče vzdrževanje

754,94

5.540,45

5.540,45

100,00

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

6.059,85

0,00

0,00

-

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

7.950,00

8.360,43

8.199,18

98,07

1603

Komunalna dejavnost

7.950,00

8.360,43

8.199,18

98,07

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost

7.950,00

8.360,43

8.199,18

98,07

Vzdrževanje pokopališča Krška vas

7.950,00

8.360,43

8.199,18

98,07

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

400,00

95,51

0,00

0,00

4021

Posebni material in storitve

200,00

200,00

144,79

72,40

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

1.050,00

1.298,47

1.287,94

99,19

4025

Tekoče vzdrževanje

6.300,00

6.766,45

6.766,45

100,00

18

KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE ORGANIZACIJE

500,00

500,00

100,00

20,00

1803

Programi v kulturi

500,00

500,00

100,00

20,00

Ljubiteljska kultura

00361

18039003
00362
4120

500,00

500,00

100,00

20,00

Sofinanciranje društev KS Krška vas

500,00

500,00

100,00

20,00

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

500,00

500,00

100,00

20,00

24.791,96

24.791,96

22.487,26

90,70

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2019 = 6.022,76 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2019 = 1.713,70 €.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2019 = 1.713,70 €.
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2. POSLOVNO POROČILO
KS Krška vas je na začetku leta 2019 dobila novo vodstvo (Svet KS) in novega predsednika. KS Krška vas je
imela za leto 2019 predvidenih kar nekaj projektov, manjših in velikih, ki so se realizirali skozi leto. Skozi leto
je KS reševala probleme in prošnje vaščanov (javna razsvetljava, košenje ob poteh, urejanje vasi,...). Kot prvo,
se je obrezala krošnja drevesa pri cerkvi. Kupila in postavila so se otroška igrala na igrišču v krški vasi.
Obrezale so se krošnje listnatih dreves za glavno cesto Krška vas-Skopice, saj so drevesa zakrivala javno
razsvetljavo. Na pokopališču Velike Malence se je tlakovala potka, ter asfaltiral parkirni prostor. Prav tako se
je kupil pesek, ter uredil parkirni prostor pred pokopališčem. Asfaltiral se je del makadamske poti v dolenjem
koncu vasi. V drugem delu leta so odstopili tudi trije člani Sveta, zato je KS Krška vas morala do konca leta
delovati z štirimi člani.
Prihodke je KS Krška vas pridobivala iz strani Občine Brežice, ter z izposojo prostorov (dvorana) KS Krška
vas.
3. DOSEGANJE CILJEV:
KS Krška vas je na začetku leta 2019 dobila novo vodstvo (Svet KS) in novega predsednika. KS Krška vas je
imela za leto 2019 predvidenih kar nekaj projektov, ki so se realizirali skozi leto. Večino plana je KS realizirala.
Za postavitev nadstreška pri mrliški vežici na pokopališču V. Malence, je zmanjkalo denarja in časa. Ostalo je
tudi par manjših del (Navoz peska in utrditev poljskih makadamskih poti, postavitev reflektorja za osvetlitev
jeza v krški vasi,…), ki prav tako niso bila realizirana zaradi različnih okoliščin. KS se bo v letu 2020 trudila, da
se vsi ti projekti realizirajo.
4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
KS je na dan 31.12.2019 imela na transakcijskem računu 1.713,70 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj poslujejo
izključno preko transakcijskega računa. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
KS te vrste terjatev ni imela.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
KS je na dan 31.12.2019 imela v lasti za 154.673,87 € osnovnih sredstev, od tega za 22.760,65 € zemljišč, za
101.462,92 € gradbenih objektov (mrliško vežico, poslovni prostor, parkirišče), za 27.466,52 € investicij v teku
(večnamenski dom) ter za 2.983,78 € opreme.
V letu 2019 je bilo za 144,79 € nabavljenega drobnega inventarja ter za 2.192,19 € igralo, po inventurnem
zapisniku je bilo za 1.306,27 € odpisane opreme..
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
KS v letu 2019 ni imela danih sredstev v upravljanju.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
KS je na dan 31.12.2019 imela za 630,00 € kratkoročnih terjatev do kupcev v državi.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
KS je imela na dan 31.12.2019 za 535,66 € kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi ter za 1,38 €
kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
KS v letu 2019 ni imela te vrste pogodb.
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5012 KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS
14.284 €

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019
Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2018=300,00 eur.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2018=809,20 eur.
Obveznost do Občine Brežice za neporabljena sred. na dan 31.12.2018=2.290,12 eur
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2018=3.089,95 eur.
PRIHODKI V LETU 2019

Konto

Opis

ZR 2019

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

204,00

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

15.869,82
16.073,82

V sprejetem proračunu Občine Brežice za leto 2019 so bili za Krajevno skupnost Mrzlava vas planirani
prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 13.579,70 EUR, lastni prihodki KS v višini 5.200,00 EUR ter
saldo na podračunu pri UJP na dan 31.12.2018 v višini 3.089,95 EUR. Skupaj 21.969,65 EUR.

ODHODKI V LETU 2019
PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR 2019

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

04

SKUPNE
ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

3.789,95

5.757,95

4.057,76

70,47

0403

Druge skupne administrativne
službe

3.789,95

5.757,95

4.057,76

70,47

04039003

Razpolaganje in upravljanje z
občinskim premoženjem

3.789,95

5.757,95

4.057,76

70,47

Vzdrževanje poslovnih
prostorov KS Mrzlava vas

3.789,95

5.757,95

4.057,76

70,47

00363
4022

Energija, voda, komunalne
storitve in komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

4029

Drugi operativni odhodki

4202

Nakup opreme

4203

0,00

47,47

47,47

100,00

789,95

894,57

0,00

0,00

0,00

0,20

0,20

100,00

1.000,00

2.648,99

1.843,37

69,59

Nakup drugih osnovnih sredstev

2.000,00

2.166,72

2.166,72

100,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

2.500,00

1.300,00

658,09

50,62

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin,
ožjih delov občin in zvez občin

2.500,00

1.300,00

658,09

50,62

06029001

Delovanje ožjih delov občin

2.500,00

1.300,00

658,09

50,62

Sredstva za delovanje KS
Mrzlava vas

2.500,00

1.300,00

658,09

50,62

500,00

298,80

79,73

26,68

00364
4020

Pisarniški in splošni material in
storitve
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4022

Energija, voda, komunalne
storitve in komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

4029

Drugi operativni odhodki

1.500,00

800,00

575,36

71,92

500,00

198,20

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

100,00

8.779,70

8.279,70

8.135,88

98,26

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

8.779,70

8.279,70

8.135,88

98,26

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest

8.779,70

8.279,70

8.135,88

98,26

Zimsko in letno vzdrževanje JP
v KS Mrzlava vas

8.779,70

8.279,70

8.135,88

98,26

4025

Tekoče vzdrževanje

3.369,97

8.135,88

8.135,88

100,00

4205

Investicijsko vzdrževanje in
obnove

5.409,73

143,82

0,00

0,00

500,00

232,00

232,00

100,00

00365

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva

500,00

232,00

232,00

100,00

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva

500,00

232,00

232,00

100,00

Urejanje krajev KS Mrzlava vas

500,00

232,00

232,00

100,00

4020

Pisarniški in splošni material in
storitve

500,00

0,00

0,00

-

4025

Tekoče vzdrževanje

0,00

232,00

232,00

100,00

6.400,00

6.400,00

1.200,00

18,75

00366

18

KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

18029001

Nepremična kulturna dediščina

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

Obnova spominskega obeležja
v KS Mrzlava vas

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

1803

Programi v kulturi

1.400,00

1.400,00

1.200,00

85,71

18039003

Ljubiteljska kultura

1.400,00

1.400,00

1.200,00

85,71

Sofinanciranje društev KS
Mrzlava vas

1.400,00

1.400,00

1.200,00

85,71

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

1.400,00

1.400,00

1.200,00

85,71

21.969,65

21.969,65

14.283,73

65,02

00520
4204

00367
4120

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019=1.790,09 eur.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2019=2.599,29 eur.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2019=2.599,29 eur.

2. POSLOVNO POROČILO
KS Mrzlava vas je imela v letu 2019 naslednje prihodke:
sredstva prejeta iz občinskega proračuna za delovanje krajevne skupnosti v višini 13.579,70 eur, sredstva v
višini 2.290,12 eur (neporabljena proračunska sredstva iz leta 2018 ) in lastna sredstva v višini 204,00 eur iz
naslova najemnin za poslovne prostore. Skupni prihodki znašajo16.073,82 €.
Nerealizirani so bili planirani prihodki iz donacij za obnovo spominskega obeležja v KS Mrzlava vas, saj se ni
pristopilo k obnovitvi.
KS Mrzlava vas je imela v letu 2019 naslednje odhodke:
Iz proračunske postavke Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas so se nabavili stoli, mize in projektor
za Dom krajanov v skupni višini 1.843,37 eur.
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Iz proračunske postavke sredstva za delovanje KS je poravnala stroške elektrike, reprezentance in stroške
plačilnega prometa v višini 658,09 eur.
Iz proračunske postavke Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas so se izvedla vzdrževalna dela na
javnih poteh in zimsko pluženje. Skupna vrednost vseh del na proračunski postavki je znašala 8.135,88 eur.
Na postavki Urejanje krajev je bilo porabljeno 232,00 eur.
Iz postavke Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas je bilo nakazano Športno kulturnemu društvu Mrzlava vas
1.000,00 eur in RK Območno združenje Brežice 200,00 eur.
Stanje sredstev na podračunu pri UJP znaša 2.599,29 eur. Neporabljena sredstva se bodo v letu 2020 porabila
v skladu s finančnim načrtom za leto 2020.
3. DOSEGANJE CILJEV IN OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ
Prihodke za leto 2019 smo planirali na podlagi prihodkov iz preteklih let in na podlagi prihodkov planiranih s
strani Občine Brežice. K obnovi spominskega obeležja v KS se ni pristopilo. Ostali zastavljeni cilji za leto 2019
so bili realizirani..

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS Mrzlava vas na dan 31.12.2019 je 2.599,29 eur. KS ni imela sredstev v blagajni,
saj nima blagajniškega poslovanja ter ni imela začasno prostih sredstev, ki bi bili naloženi kot depoziti v banke.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
KS Mrzlava vas ni imela takšnih terjatev.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
V letu 2019 je KS nabavila opremo v vrednosti 4.010,09 eur (mize v vrednosti 644,16 eur, stoli v vrednosti
550,22 eur, projektor v vrednosti 648,99 eur in defibrilator v vrednosti 2.166,72 eur). V bilanci stanja je na dan
31.12.2019 KS Mrzlava vas izkazovala 80.028,60 eur osnovnih sredstev, od tega je bilo 75.583,08 eur sedanje
vrednosti nepremičnin in 4.445,52 eur sedanje vrednosti opreme.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
KS Mrzlava vas ni imela takšnih terjatev.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Na dan 31.12.2019 KS ni imela neporavnanih terjatev do kupcev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2019 je stanje neporavnanih nezapadlih obveznosti do dobaviteljev 818,40 EUR in neporavnanih
nezapadlih obveznosti do proračunskih uporabnikov 32,75 EUR..
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko pride iz
najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih
KS ni imela takih pogodb.
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5013 KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

9.680 €

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 = 180,00 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2018 = 180,88 €.
Obveznosti do Občine Brežice za neporabljena proračunska sredstva na dan 31.12.2018 = 1.557,59€
Obveznosti iz preplačil na dan 31.12.2018 = 1,00 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2018 = 1.737,47 €.

PRIHODKI V LETU 2019

Konto

Opis

Realizacija

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

144,00

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

520,00

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

9.679,52
10.343,52

V SP za leto 2019 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 9.093,52 €, lastni prihodki 250,00
€ ter planirani saldo na podračunu pri UJP 1.737,47 €.

ODHODKI V LETU 2019

PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR
2019

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

06

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin,
ožjih delov občin in zvez občin

0602
06029001

Delovanje ožjih delov občin

6.133,52

6.133,52

5.017,34

81,80

6.133,52

6.133,52

5.017,34

81,80

6.133,52

6.133,52

5.017,34

81,80

Sredstva za delovanje KS Pečice

6.133,52

6.133,52

5.017,34

81,80

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

1.175,00

2.531,77

2.531,77

100,00

4021

Posebni material in storitve

500,00

500,00

149,80

29,96

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

1.550,00

1.250,32

1.097,07

87,74

4025

Tekoče vzdrževanje

1.703,52

266,63

0,00

0,00

4029

Drugi operativni odhodki

705,00

705,00

358,90

50,91

4202

Nakup opreme

500,00

879,80

879,80

100,00

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

4.747,47

4.747,47

4.512,18

95,04

1302

Cestni promet in infrastruktura

4.747,47

4.747,47

4.512,18

95,04

00368
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Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest

4.747,47

4.747,47

4.512,18

95,04

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Pečice

4.747,47

4.747,47

4.512,18

95,04

4025

Tekoče vzdrževanje

4.747,47

4.391,73

4.156,44

94,64

4029

Drugi operativni odhodki

0,00

355,74

355,74

100,00

13029001
00369

18

KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE ORGANIZACIJE

200,00

200,00

150,00

75,00

1803

Programi v kulturi

200,00

200,00

150,00

75,00

18039003

Ljubiteljska kultura

200,00

200,00

150,00

75,00

Sofinanciranje društev KS Pečice

200,00

200,00

150,00

75,00

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

200,00

200,00

150,00

75,00

11.080,99

11.080,99

9.679,52

87,35

00460
4120

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 = 664,00 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2019 = 844,88 €.
Obveznosti do Občine Brežice za neporabljena proračunska sredstva na dan 31.12.2019 = 970,05 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2019 = 1.814,93 €.

2. POSLOVNO POROČILO
Ks Pečice je na podlagi letnega pana v letu 2019 s skromnimi rednimi sredstvi, ki jih imamo zagotovljene v
občinskem proračunu (10.343,52 EUR) nabavila manjkajoči drobni inventar za kuhinjo v domu krajanov
Pečice.
Ob rednem vzdrževanju cest, javne razsvetljave, urejanja kraja in delovanja KS Pečice, kar je prikazano v
zgornji tabeli, so to edini dohodki, ki smo jih imeli v KS Pečice v letu 2019.
Ks Pečice nima lastnih prihodkov, edini vir so sredstva iz občinskega proračuna.
V letu 2019 smo uspeli adaptirati še stopnišče v domu krajanov (23.000 EUR). Izbor izvajalca, vodenje projekta
in financiranje je potekalo direktno preko Občine Brežice in ni v bilanci prihodkov KS Pečice.
Prav tako je Občina Brežice končala dvoletni projekt obnove ceste Močnik – ob. meja Kozje v skupni vrednosti
ca 140.000 EUR in izvedbo kontrolne vrtine za pitno vodo v znesku 30.000 EUR.
3. DOSEGANJE CILJEV
Lahko rečemo, da smo s skromnim proračunom dosegli cilje, ki smo jih imeli v planu za leto 2019. Že več let
prioritetno obnavljamo dom krajanov Pečice, v katerem potekajo druženja in občinske ter krajevne prireditve
in je stičišče vseh krajanov vasi Pečice.
Upam, da bo tudi v prihodnje Občina Brežice skrbela za razvoj oddaljenih hribovskih vasi.
V teku je projekt novega vodovoda za KS Pečice in KS Križe, dolgoročno pa računamo tudi na obnovo
občinske ceste Zg. Pohanca – Pečice.
4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
KS je na dan 31.12.2019 imela na transakcijskem računu 1.814,93 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj poslujejo
izključno preko transakcijskega računa. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
KS te vrste terjatev ni imela.
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Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
KS je na dan 31.12.2019 imela v lasti za 6.732,94 € osnovnih sredstev, od tega za 1.500,00€ zemljišč ter za
5.232,94 € opreme.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
KS v letu 2019 ni imela danih sredstev v upravljanju.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
KS na dan 31.12.2019 ni imela kratkoročnih terjatev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
KS je imela na dan 31.12.2019 za 192,38 € nezapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi, za
0,75 € nezapadlih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države ter za 970,05 €
obveznosti do Občine Brežice za neporabljena proračunska sredstva.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
KS v letu 2019 ni imela te vrste pogodb.
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5014 KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

67.690 €

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2018=3.931,11 EUR.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2018=3.931,11 EUR.

PRIHODKI V LETU 2019
Konto

Opis

REZR2019

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

3.176,38

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

7141

Drugi nedavčni prihodki

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

11.152,61
1.856,36
48.587,96
64.773,31

V sprejetem proračunu Občine Brežice za leto 2019 so bili za Krajevno skupnost Pišece planirani prihodki
iz dotacije Občine Brežice v višini 48.587,96 EUR, lastni prihodki KS v višini 20.000,00 EUR ter saldo na
podračunu pri UJP na dan 31.12.2017 v višini 3.931,00 EUR. Skupaj 72.518,96 EUR.

ODHODKI V LETU 2019
PK

PP

Konto

1

2

3

Opis

SP 2019

VP 2019

REZR2019

Indeks
7:6

4

5

6

7

8

0403

SKUPNE
ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Druge skupne
administrativne
službe

04039003

Razpolaganje in
upravljanje z
občinskim
premoženjem

04

Vzdrževanje
Večnamenskega doma
Pišece

00370

5.260,00

6.638,73

6.638,73

100,00

5.260,00

6.638,73

6.638,73

100,00

5.260,00

6.638,73

6.638,73

100,00

5.260,00

6.638,73

6.638,73

100,00

4020

Pisarniški in splošni
material in storitve

0,00

210,99

210,99

100,00

4021

Posebni material in
storitve

800,00

0,00

0,00

-

4022

Energija, voda,
komunalne storitve in
komunikacije

2.960,00

6.016,60

6.016,60

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

800,00

0,00

0,00

-

4029

Drugi operativni odhodki

700,00

411,14

411,14

100,00
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0602

LOKALNA
SAMOUPRAVA
Sofinanciranje
dejavnosti občin,
ožjih delov občin in
zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov
občin

6.601,00

7.979,03

7.762,98

97,29

Sredstva za delovanje
KS Pišece

6.601,00

7.979,03

7.762,98

97,29

4020

Pisarniški in splošni
material in storitve

2.300,00

4.650,90

4.646,01

99,89

4021

Posebni material in
storitve

0,00

59,40

59,40

100,00

4022

Energija, voda,
komunalne storitve in
komunikacije

2.710,00

2.772,91

2.645,81

95,42

4023

Prevozni stroški in
storitve

300,00

2,94

0,00

0,00

4025

Tekoče vzdrževanje

600,00

421,25

396,88

94,21

4029

Drugi operativni odhodki

260,00

71,63

14,88

20,77

4202

Nakup opreme

431,00

0,00

0,00

-

35.157,96

34.665,95

34.665,95

100,00

35.157,96

34.665,95

34.665,95

100,00

35.157,96

34.665,95

34.665,95

100,00

35.157,96

34.665,95

34.665,95

100,00

7.157,96

34.665,95

34.665,95

100,00

28.000,00

0,00

0,00

-

1.000,00

1.676,72

1.676,72

100,00

1.000,00

1.676,72

1.676,72

100,00

1.000,00

1.676,72

1.676,72

100,00

Urejanje krajev KS
Pišece

1.000,00

1.676,72

1.676,72

100,00

4020

Pisarniški in splošni
material in storitve

0,00

185,00

185,00

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

1.000,00

1.491,72

1.491,72

100,00

24.000,00

22.790,93

16.645,92

73,04

24.000,00

22.790,93

16.645,92

73,04

24.000,00

22.790,93

16.645,92

73,04

24.000,00

22.790,93

16.645,92

73,04

06

00371

1302

PROMET,
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in
infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih
cest

13

Zimsko in letno
vzdrževanje JP v KS
Pišece

00372
4025

Tekoče vzdrževanje

4204

Novogradnje,
rekonstrukcije in
adaptacije

14

1403

GOSPODARSTVO
Promocija Slovenije,
razvoj turizma in
gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja
turizma in gostinstva
00373

1603

PROSTORSKO
PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO
KOMUNALNA
DEJAVNOST
Komunalna
dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in
pogrebna dejavnost

16

00374

Vzdrževanje
pokopališča in MV
Pišece

6.601,00

7.979,03

7.762,98

97,29

6.601,00

7.979,03

7.762,98

97,29
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4020

Pisarniški in splošni
material in storitve

780,00

474,53

86,23

18,17

4022

Energija, voda,
komunalne storitve in
komunikacije

1.120,00

1.468,63

1.458,98

99,34

4025

Tekoče vzdrževanje

3.200,00

12.606,05

12.449,21

98,76

4029

Drugi operativni odhodki

1.900,00

2.651,50

2.651,50

100,00

4205

Investicijsko vzdrževanje
in obnove

17.000,00

5.590,22

0,00

0,00

18

KULTURA, ŠPORT
IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

500,00

500,00

300,00

60,00

1803

Programi v kulturi

500,00

500,00

300,00

60,00

18039003

Ljubiteljska kultura

500,00

500,00

300,00

60,00

500,00

500,00

300,00

60,00

Sofinanciranje društev
KS Pišece

00375

4120

Tekoči transferi
nepridobitnim
organizacijam in
ustanovam

500,00

500,00

300,00

60,00

72.518,96

74.251,36

67.690,30

91,16

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2019=2.916,99 EUR.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2019=1.014,12 EUR.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2019=1.014,12 EUR.

2. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019
Krajevna skupnost Pišece je v letu 2019 poslovala v skladu s sprejetim proračunom občine Brežice in
sprejetimi sklepi Sveta KS Pišece. Svet je imel v letu 2019 šest rednih in 1. korespondenčno sejo. Zaposlenih
KS Pišece v letu 2019 ni imela, dela je opravljala tajnica, ki je zaposlena na občini Brežice in polovico
delovnega časa opravlja dela za KS Pišece, četrtino za KS Globoko, četrtino pa za KS Zakot-Bukošek-Trnje.
V letu 2019 je bilo realiziranih prihodkov v višini 64.773,31 EUR in odhodkov v višini 67.690,30 EUR.
KS Pišece je imela v letu 2019 naslednje prihodke:
Sredstva prejeta iz občinskega proračuna za delovanje krajevne skupnosti v višini 48.587,96 EUR in 1.732,40
EUR zaradi sanacije javnih poti po neurju, prihodke od premoženja v višini 3.176,38 EUR, prihodke od prodaje
blaga in storitev v višini 11.152,61 EUR in druge nedavčne prihodke v višini 123,96 EUR.
Od tega je bilo prihodkov od najemnin mrliške vežice 1.590,00 EUR, prihodkov od vplačil občanov za
vzdrževanje grobov 11.152,61 EUR in prihodkov od zakupa grobov 950,00 EUR. Skupni prihodki od
pokopališča v letu 2019 so znašali 13.692,61 EUR. Vsi prihodki znašajo 64.773,31 EUR.
KS Pišece je imela v letu 2019 naslednje odhodke:
Sredstva za delovanje KS so bila porabljena za operativne stroške delovanja: pokrivanje stroškov poslovnega
prostora in prostorov večnamenskega doma (elektrika, voda in komunalne storitve, gretje…), in razna
vzdrževalna dela. Za opravljena naročila so bile izdane naročilnice oziroma sklenjene pogodbe. Sredstva za
vzdrževanje javnih poti so v celoti porabljena za letno in zimsko vzdrževanje cest. Zaradi povečanih stroškov
zimskega vzdrževanja cest, je bilo letno vzdrževanje omejeno na nujna popravila. Sredstva za urejanje krajev
so bila porabljena za vzdrževanje javnih površin (košnja zelenic, obrezovanje grmičkov…). Lastna sredstva iz
naslova pokopališke in pogrebne dejavnosti je KS porabila namensko za vzdrževanje pokopališča in mrliške
vežice v Pišecah. O razporeditvi sredstev je odločal svet KS na pobudo Odbora za pokopališče in mrliško
vežico. Sredstva za sofinanciranje društev v višini 300,00 so bila realizirana po vlogi Kulturnega društva Orlica
Pišece ob praznovanju okrogle obletnice.
Odhodki za vzdrževanje Večnamenskega doma v Pišecah so realizirani v višini 6.638,73 EUR, odhodki za
delovanje KS v višini 7.762,98 EUR, odhodki za zimsko letno vzdrževanje JP v KS v višini 34.665,95 EUR,
odhodki za urejanje kraja v višini 1.676,72 EUR in za sofinanciranje društev v višini 300,00.
Odhodki na proračunski postavki Vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Pišece so bili realizirani v višini
16.645,92 EUR.
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Ob koncu leta 2017 je bil namenski sklad za pokopališče oblikovan v višini 3.946,92 EURV letu 2018 je razlika
med namenskimi realiziranimi prihodki in realiziranimi odhodki za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice
znašala 5.859,64 EUR. Za ta sredstva bi se moral povečati namenski poslovni sklad za vzdrževanje
pokopališča, vendar so se sredstva v letu 2018 likvidnostno namenila za druge prednostne potrebe. V letu
2019 je bila poraba sredstev na proračunski postavk 00374 Vzdrževanje pokopališča in MV za 2.953,31 EUR
večja od prihodkov za ta namen. Vrednost namenskega sklada za pokopališče na dan 31.12.2019 bi tako
morala znašati 6.853,25 EUR, pa se je v letu 2019 likvidnostno namenila drugim prednostnim nalogam v KS.
Iz tekočih prihodkov v letu 2020 se bodo sredstva vrnila za namen vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice.
3. DOSEGANJE CILJEV IN OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ
Krajevna skupnost Pišece je zastavljene cilje, ki so bili odvisni od zagotovljenih sredstev v proračunu občine
Brežice za leto 2019 in lastnih sredstev, ki predstavljajo sredstva za vzdrževanje pokopališča in pokrivanja
stroškov uporabe mrliške vežice in večnamenskega doma Pišece, v celoti izpolnila.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS Pišece na dan 31.12.2019 je 1.014,12 EUR. KS ni imela sredstev v blagajni,
saj nima blagajniškega poslovanja ter ni imela začasno prostih sredstev, ki bi bili naloženi kot depoziti v
banke.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov
sredstev
KS Pišece ni imela takšnih terjatev.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
V letu 2019 je KS nabavila drobni inventar v vrednosti 59,40 EUR in drobni inventar v višini 196,00 eur,
slednji se je evidentiral v poslovnih knjigah zaradi pomote s 1.1.2020. Po sklepu inventurne komisije je bilo
izločeno in uničeno v višini 1.772,18 EUR osnovnih sredstev.
Na dan 31.12.2019 KS Pišece v bilanci stanja izkazuje 385.262,35 EUR osnovnih sredstev, od tega je
sedanja vrednost nepremičnin 381.342,74,70 EUR in sedanja vrednost opreme 3.919,61 EUR.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
KS Pišece ni imela takšnih terjatev.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Na dan 31.12.2019 KS ni imela neporavnanih terjatev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2019 je stanje neporavnanih nezapadlih obveznosti do dobaviteljev v višini 2.856,64 EUR.
Obveznosti so izkazane predvsem za dobavo elektrike ,ogrevanja, komunalnih storitev in podobno.
Od tega stanje nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2019 do uporabnikov proračuna znaša 102,59 EUR.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko pride iz
najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih
KS ni imela takih pogodb.
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5015 KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

7.583 €

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019
Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2018 = 680,00 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2018 = 1.161,10 €.
Obveznost do Občine Brežice za neporabljena sred. na dan 31.12.2018 = 251,85
Druge kratkoročne terjatve iz preplačil na dan 31.12.2018 = 0,35 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2018 = 2.112,60 €.

PRIHODKI V LETU 2019

Konto

Opis

Realizacija

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

244,00

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

7.583,30
7.827,30

V SP za leto 2019 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 9.155,18 €, lastni prihodki
1.200,00 € ter planirani saldo na podračunu pri UJP 2.112,60 €.

ODHODKI V LETU 2019

PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR
2019

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Druge skupne administrativne
službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z
občinskim premoženjem

04

3.910,00

3.910,00

2.002,52

51,22

3.910,00

3.910,00

2.002,52

51,22

3.910,00

3.910,00

2.002,52

51,22

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS
Skopice

3.910,00

3.910,00

2.002,52

51,22

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

400,00

329,54

178,73

54,24

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

2.200,00

2.342,15

1.823,79

77,87

4025

Tekoče vzdrževanje

810,00

738,31

0,00

0,00

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

500,00

500,00

0,00

0,00

4.757,60

4.757,60

3.826,55

80,43

4.757,60

4.757,60

3.826,55

80,43

00376

06

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin,
ožjih delov občin in zvez občin

0602
06029001

Delovanje ožjih delov občin

4.757,60

4.757,60

3.826,55

80,43

Sredstva za delovanje KS Skopice

4.757,60

4.757,60

3.826,55

80,43

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

1.522,60

1.765,62

1.382,00

78,27

4021

Posebni material in storitve

200,00

74,71

0,00

0,00

00377
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4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

4029

Drugi operativni odhodki

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

2.625,00

2.507,27

2.441,80

97,39

10,00

10,00

2,75

27,50

400,00

400,00

0,00

0,00

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

3.300,18

3.300,18

1.388,23

42,07

1302

Cestni promet in infrastruktura

3.300,18

3.300,18

1.388,23

42,07

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest

3.300,18

3.300,18

1.388,23

42,07

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Skopice

3.300,18

3.300,18

1.388,23

42,07

Tekoče vzdrževanje

3.300,18

3.300,18

1.388,23

42,07

500,00

500,00

366,00

73,20

1403

GOSPODARSTVO
Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva

500,00

500,00

366,00

73,20

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva

500,00

500,00

366,00

73,20

Urejanje krajev KS Skopice

500,00

500,00

366,00

73,20

Tekoče vzdrževanje

500,00

500,00

366,00

73,20

12.467,78

12.467,78

7.583,30

60,82

00378
4025

14

00379
4025

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2019 = 244,00 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2019 = 2.105,10 €.
Obveznost do Občine Brežice za neporabljena sred. na dan 31.12.2019 = 1.747,95€
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2019 = 3.853,05 €.

2. POSLOVNO POROČILO
PRIHODKI: Prihodki so opisani v zgornji bilanci. Prihodki predstavljajo sredstva, ki jih KS prejme iz občinskega
proračuna, nekaj sredstev pa je tudi od najemov večnamenske dvorane različnim uporabnikom za razne
namene.
ODHODKI: Iz bilance je razvidno, da je večji del sredstev namenjen za vzdrževanje večnamenskega doma in
ostalih skupnih prostorov(ogrevanje, elektrika, voda), Del sredstev je bil porabljen tudi za utrjevanje poljskih
poti ter obrezovanju vej in dreves ob poljskih poteh. Konec leta smo nekaj sredstev namenili tudi za nakup
drobnega inventarja v večnamenskem domu.

3. DOSEGANJE CILJEV
Cilji so zadovoljivo realizirani, glede na razpoložljiva sredstva.
4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
KS je na dan 31.12.2019 imela na transakcijskem računu 3.853,05 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj poslujejo
izključno preko transakcijskega računa. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
KS te vrste terjatev ni imela.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
KS je na dan 31.12.2019 imela v lasti za 17.021,70 € osnovnih sredstev, od tega za 499,25 € zemljišč, za
16.357,76 € gradbenih objektov (Dvorana, igrišče, trgovina) ter za 164,69 € opreme.
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Po sklepu inventurne komisije je bilo odpisanega za 64,23 € drobnega inventarja ter za 688,37 € digitalni
fotoaparat.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
KS v letu 2019 ni imela danih sredstev v upravljanju.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
KS je na dan 31.12.2019 imela za 1.065,00 € kratkoročnih terjatev do kupcev v državi.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
KS je imela na dan 31.12.2019 za 527,26 € kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi, za 0,60 €
neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države ter za 1.747,95 €
obveznost do Občine Brežice za neporabljena sredstva.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
KS v letu 2019 ni imela te vrste pogodb.
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5016 KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE
1.

42.336 €

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019

PRIHODKI V LETU 2019

Konto

Opis

ZR 2019

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

1.344,00

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.610,00

7141

Drugi nedavčni prihodki

3.286,48

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

34.983,24

SKUPAJ

42.223,72

V sprejetem planu za leto 2019 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine v višini 34.983,24, lastni prihodki
iz naslova grobnin, uporabe poslovnih prostorov v višini 3.950,00 eur ter planirani saldo na podračunu pri
UJP na dan 31.12.2018 v višini 119,41 eur.

ODHODKI V LETU 2019

PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR 2019

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

9.073,53

13.104,41

13.104,40

100,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti
občin, ožjih delov občin in
zvez občin

9.073,53

13.104,41

13.104,40

100,00

06029001

Delovanje ožjih delov občin

9.073,53

13.104,41

13.104,40

100,00

9.073,53

13.104,41

13.104,40

100,00

840,00

2.333,30

2.333,30

100,00

0,00

99,99

99,99

100,00

5.370,29

6.195,12

6.195,12

100,00

900,00

3.010,57

3.010,56

100,00

1.163,24

1.026,30

1.026,30

100,00

800,00

439,13

439,13

100,00

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

25.529,12

24.799,80

24.799,80

100,00

1302

Cestni promet in infrastruktura

25.529,12

24.799,80

24.799,80

100,00

00380

Sredstva za delovanje KS Sromlje
4020

Pisarniški in splošni material in
storitve

4021

Posebni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

4029

Drugi operativni odhodki

4202

Nakup opreme
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Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest

13029001

Zimsko in letno vzdrževanje JP v
KS Sromlje

00381
4020

Pisarniški in splošni material in
storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

25.529,12

24.799,80

24.799,80

100,00

25.529,12

24.799,80

24.799,80

100,00

0,00

258,81

258,81

100,00

25.529,12

24.540,99

24.540,99

100,00

14

GOSPODARSTVO

600,00

600,00

600,00

100,00

1403

Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva

600,00

600,00

600,00

100,00

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva

600,00

600,00

600,00

100,00

Urejanje krajev KS Sromlje

600,00

600,00

600,00

100,00

Pisarniški in splošni material in
storitve

600,00

600,00

600,00

100,00

16

PROSTORSKO
PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

3.050,00

3.034,92

3.034,07

99,97

1603

Komunalna dejavnost

3.050,00

3.034,92

3.034,07

99,97

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost

3.050,00

3.034,92

3.034,07

99,97

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

3.050,00

3.034,92

3.034,07

99,97

150,00

109,80

109,80

100,00

0,00

286,46

286,46

100,00

250,00

384,31

384,31

100,00

2.350,00

2.161,96

2.161,11

99,96

0,00

92,39

92,39

100,00

300,00

0,00

0,00

-

00382
4020

00383
4020

Pisarniški in splošni material in
storitve

4021

Posebni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

4029

Drugi operativni odhodki

4202

Nakup opreme

18

KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE ORGANIZACIJE

800,00

800,00

798,00

99,75

1803

Programi v kulturi

800,00

800,00

798,00

99,75

18039003

Ljubiteljska kultura

800,00

800,00

798,00

99,75

Sofinanciranje društev KS Sromlje

800,00

800,00

798,00

99,75

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

800,00

800,00

798,00

99,75

39.052,65

42.339,13

42.336,27

99,99

00384
4120

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2019=112,55 eur.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2018=119,41 eur.
Skupni presežek na dan 31.12.2019=6,86 eur.
Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2019=6,86 eur.
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2.
POSLOVNO POROČILO
Krajevna skupnost Sromlje je imela v letu 2019 42.223,72 € prihodkov.
Prihodki so bili sestavljeni iz sredstev, ki jih je KS Sromlje prejela iz proračuna Občine v višini 34.983,24 € (za
delovanje, vzdrževanje cest in urejanje kraja), iz lastnih sredstev najema mrliške vežice in vplačanih grobnin
skupaj 3.460,00 € iz lastnih sredstev najema poslovnih prostorov v Domu krajanov v skupni višini 494,00 € in
sredstev, ki jih je Občina dodatno nakazala za odpravo posledic neurja v višini 3.286,48 €.
V letu 2019 je KS namenila za odhodke 42.336,27 €.
Za pisarniški material, električno energijo, vodo, komunalne in komunikacijske storitve, drugi potrošni material
za delovanje, za stroške ogrevanja, zavarovalne stroške, poštnino, bančne stroške, nakup opreme in stroške
po podjemni pogodbi je porabila 13.104,40 €, za zimsko letno vzdrževanje javnih poti v KS se je namenilo
24.799,80 € za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice smo porabili 3.034,07 €, za društva in organizacije
smo v letu 2019 namenili 798,00 € in za urejanje kraja 600,00 €.
3.

DOSEGANJE CILJEV

Krajevna skupnost Sromlje je v letu 2019 realizirala vse zastavljene cilje oziroma vse zastavljene naloge po
planu. Stroški vzdrževanja krajevnih cest so bili sicer višji kot običajno zaradi neugodnih zimskih razmer v
februarju in marcu ter poletnih neurjih, kar pa smo deloma nadomestili z dodatno odobrenimi sredstvi za
odpravo posledic neurij. Vsebina in obseg večjih vzdrževalnih del je bil sprejet na rednih sejah sveta KS
Sromlje, določen obseg del, ki se je izvajal zaradi posledic neurij pa je bil izveden intervencijsko. Večji projekti,
ki se izvajajo v krajevni skupnosti in so zastavljeni dolgoročno se postopkovno vodijo in financirajo neposredno
iz občinskega proračuna. Določeni projekti se bodo na ta način nadaljevali tudi v letu 2020 Dom krajanov,
obnova vodovoda, sanacija lokalnih cest, vzdrževalna dela na objektih,…)
4.

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računu neposrednega uporabnika
Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2019 znaša 6,86 €.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
Krajevna skupnost nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Skupna vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2019 znaša 76.455,54 €. Od tega je vrednost nepremičnin
74.257,63 € in vrednost opreme 2.197,91 €.
Med letom je bilo nabavljenih za 825,58 € osnovnih sredstev (druge opreme in drobni inventar).
Na podlagi sklepa inventurne komisije je bilo odpisanega drobnega inventarja v vrednosti 243,01 €.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
Krajevna skupnost nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Stanje neplačanih nezapadlih terjatev na dan 31.12.2019 na kontu skupine 12-kratkoročne terjatve do kupcev
znaša 0,00 € in na kontu skupine 14-kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov 0,00 €.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Stanje neplačanih nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2019 na kontu skupine 22-Kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev znaša 1.647,63 € in na kontu skupine 24-Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov
2,01 €.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
Krajevna skupnost nima takih pogodb.
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5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART
24.392 €
1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2018 = 835,44 €.
Obve. do Občine Brežice za neporabljena sredstva na dan 31.12.2018 = 4.074,76 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2018 = 4.910,20 €.

PRIHODKI V LETU 2019
Konto

Opis

Realizacija

1

2

3

7141

Drugi nedavčni prihodki

29,99

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

24.391,57

24.421,56
V SP za leto 2019 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 26.959,75 €, lastni prihodki 0,00
€ ter planirani saldo na podračunu pri UJP 4.910,20 €.
KS v letu 2018 ni porabila za 4.074,76 € sredstev od dotacij Občine Brežic, ki so se prenesla v leto 2019, prav
tako je konec leta 2019 ostalo za 6.642,94 € neporabljenih sredstev, ki so se konec leta prenesla na obveznost
do Občine Brežice (26.959,75 € + 4.074,76 € - 6.642,94 € +29,99 € = 24.421,56 €).

ODHODKI V LETU 2019
PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR 2019

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Druge skupne administrativne
službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim
premoženjem

04

2.733,01

2.733,01

1.542,92

56,45

2.733,01

2.733,01

1.542,92

56,45

2.733,01

2.733,01

1.542,92

56,45

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS
Šentlenart

2.733,01

2.733,01

1.542,92

56,45

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

683,01

683,01

122,00

17,86

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

1.550,00

1.341,38

1.212,30

90,38

4025

Tekoče vzdrževanje

0,00

208,62

208,62

100,00

4202

Nakup opreme

500,00

500,00

0,00

0,00

11.554,20

10.136,94

3.848,72

37,97

11.554,20

10.136,94

3.848,72

37,97

11.554,20

10.136,94

3.848,72

37,97

Sredstva za delovanje KS Šentlenart

11.554,20

10.136,94

3.848,72

37,97

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

3.524,20

2.364,00

1.383,22

58,51

4021

Posebni material in storitve

50,00

281,77

281,77

100,00

00385

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin,
ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
00386

340

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

1.800,00

1.800,00

917,88

50,99

4025

Tekoče vzdrževanje

1.750,00

1.261,17

1.261,17

100,00

4029

Drugi operativni odhodki

20,00

20,00

4,68

23,40

4202

Nakup opreme

500,00

500,00

0,00

0,00

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

3.910,00

3.910,00

0,00

0,00

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

13.582,74

15.000,00

15.000,00

100,00

1302

Cestni promet in infrastruktura

13.582,74

15.000,00

15.000,00

100,00

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest

13.582,74

15.000,00

15.000,00

100,00

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Šentlenart

13.582,74

15.000,00

15.000,00

100,00

00387
4025

Tekoče vzdrževanje

9.926,99

15.000,00

15.000,00

100,00

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

3.655,75

0,00

0,00

-

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

4.000,00

4.000,00

3.999,93

100,00

1803

Programi v kulturi

4.000,00

4.000,00

3.999,93

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

4.000,00

4.000,00

3.999,93

100,00

Sofinanciranje društev KS Šentlenart

4.000,00

4.000,00

3.999,93

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

4.000,00

4.000,00

3.999,93

100,00

31.869,95

31.869,95

24.391,57

76,53

00429
4120

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 = 29,99 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2019 = 835,44 €.
Obve. do Občine Brežice za neporabljena sredstva na dan 31.12.2019 = 6.642,94 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2019 = 7.508,37 €.
2. POSLOVNO POROČILO
Krajevna skupnost Šentlenart samostojno opravlja naloge, ki jih določa Statut Občine Brežice. Njen glavni
organ je svet KS, ki se voli vsaka štiri leta. Odgovorna oseba, ki zastopa svet KS je predsednik sveta KS.
Svet KS se je v letu 2019 sestal na šestih rednih sejah in eni dopisni seji, kjer je sprejemal odločitve v zvezi
z izvajanjem finančnega načrta za l. 2019.
KS je v l. 2019 iz naslova dotacije Občine prejela sredstva v višini 24.391,57 eur in druge prihodke v višini
29,99 eur.
Saldo na podračunu pri UJP na dan 31.12.2018 je znašal 4.910,20 eur.
KS je v letu 2019 razpolagala s sredstvi v višini 29.331,76 eur.
Kot je razvidno iz prikazanih odhodkov v tabeli so bila porabljena sredstva na naslednjih postavkah:
 PP 00385 VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV …………….1.542,92 eur
 PP 00386 SREDSTVA ZA DELOVANJE ……………… ………………3.848,72 eur
 PP 00387 ZIMSKO IN LETNO VZDRŽEVANJE JP……………….. 15.000,00 eur
 PP 00429 SOFINANCIRANJE DRUŠTEV …………………………… 3.999,93 eur
Obrazložitve po postavkah:


V okviru proračunske postavke 00385 – vzdrževanje poslovnih prostorov je KS poravnavala
obveznosti v zvezi s stroški električne energije, vode in vzdrževanjem poslovnega prostora.
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V okviru proračunske postavke 00386 - sredstva za delovanje je KS poravnavala obveznosti v zvezi s
stroški za pisarniški material, poštnih storitev, telefona, potrošnega materiala, vzdrževanja spletne
strani in interneta.



V okviru proračunske postavke 00387 - zimsko in letno vzdrževanje JP je KS skrbela za zimsko in
letno vzdrževanje ob in na javnih poteh, kar je ena izmed prioritetnih nalog KS.

V l. 2019 smo tako redno izvajali letna gramoziranja kategoriziranih makadamskih poti, čistili obcestne
kanale, izvajali odvode meteornih vod, obrezovali veje dreves, grmičevja, ki so segale na cestišče in izvajali
mulčenje travnatih površin ob cestah. V zimskih mesecih smo zagotavljali, da so bile javne poti očiščene,
posipane z mešanico soli in peska ter za uporabnike čim bolj varne.
Dela v zvezi z letnim vzdrževanjem javnih poti je na osnovi izvedenega postopka zbiranja ponudb za
javno naročilo kot najugodnejši ponudnik izvajal Stane Kocjan s.p..
Dela v zvezi z zagotavljanjem zimskega vzdrževanja na javnih poteh je na osnovi izvedenega postopka
zbiranja ponudb za javno naročilo kot najugodnejši ponudnik izvajal prav tako Stane Kocjan s.p.


V okviru proračunske postavke 00429 – sofinanciranje društev je KS na podlagi 1. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije ( Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS0809,61/08,99/09 – ZIPRS1011,31/3 in 81/16) in 6. člena Odloka o proračunu Občine Brežice
za leto 2019 ter 5. člena Pravilnika o sofinanciranju društev KS Šentlenart, z dne 18. 5. 2017, na
spletni strani Občine Brežice in na spletni strani Krajevne skupnosti Šentlenart objavila JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV KS ŠENTLENART V LETU 2019.

V obravnavanje smo v tajništvo KS prejeli šest pravilno izpolnjenih vlog z navedenimi projekti, katerim je svet
KS na podlagi Pravilnika o sofinanciranju društev KS Šentlenart in na podlagi meril javnega razpisa določil
sofinanciranje zneskov, kot sledi:
- DRUŠTVU ZA SPREMLJANJE IN UMEŠČANJE OBJEKTOV POSEBNEGA POMENA – VRBINAR, se je
na podlagi vloge za sofinanciranje projekta »Brežiško morje« - pozitivni in negativni vidiki, dogodki na njem
in ob njem, ozaveščanje obiskovalcev, monitoring dejanskega stanja, odobrilo sofinanciranje projekta v
znesku 482,46 eur.
- ŠPORTNO TURISTIČNEMU DRUŠTVU BREZINA se je na podlagi vloge za sofinanciranje projekta »V
slogi je moč« - aktivnosti ob tekmovanju v veslanju, drugi kolesarski memorial Toneta Hervola, čistilna
akcija očistimo Brezina – odobrilo sofinanciranje projekta v znesku 314,47 eur.
- ŠPORTNO KULTURNEMU DRUŠTVU ŠENTLENART se je na podlagi vloge za sofinanciranje projekta
»Tekmovanje v kartanju z mednarodno udeležbo« - kjer sodeluje lokalno prebivalstvo, gosti iz Hrvaškega
Zagorja ter Avstrijske Koroške, odobrilo sofinanciranje projekta v znesku 339,46 eur.
- PGD BREŽICE – OKOLICA se na podlagi vloge za sofinanciranje pri »Obnovi večnamenske dvorane
gasilskega doma Šentlenart« - nabava vhodnih vrat v dvorani, odobrilo financiranje projekta v znesku
1.892,69 eur.
- DRUŠTVU KD MEPZ VIVA BREŽICE se je na podlagi vloge za sofinanciranje projekta » Mednarodno
zborovsko tekmovanje The 16th International Choir Festival Tallinn 2019« - MePZ Viva se je od 9. do
16. aprila 2019 udeležil priznanega mednarodnega zborovskega festivala v Talinu – Estonija, kjer je dosegel
vrhunski rezultat, odobrilo sofinanciranje projekta v znesku 414,46 eur .
- KULTURNEMU DRUŠTVU DRUGI ODER – se je na podlagi vlogo za sofinanciranje projekta
»Celovečerna gledališka predstava: Zasebno življenje« - izvedba gledališke premiere, ki je bila
namenjena vsem občanom, odobrilo sofinanciranje projekta v znesku 556,46 eur.
KS je v l. 2019 na odhodkovni strani porabila sredstva v skupni višini 24.391,57 eur.

3.

DOSEGANJE CILJEV

KS Šentlenart je poslovala transparentno in o finančnem poslovanju in stanju redno poročala na sejah sveta
KS, kar je tudi navedeno v zapisnikih sej. Načrtovana dela so se v večji meri realizirala, razen, da na
postavki 00385 – vzdrževanje poslovnih prostorov in na postavki 00386 – sredstva za delovanje nismo
izvedli načrtovanih nakupov opreme. Poslovno leto smo zaključili uspešno in del sredstev prenesli v leto
2020 za pokritje obveznosti za račune iz l. 2019 in za primer izvajanja zimske službe.
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4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih
KS je na dan 31.12.2019 imela na transakcijskem računu 7.508,37 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj
poslujejo izključno preko transakcijskega računa. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
KS te vrste terjatev ni imela.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
KS je na dan 31.12.2019 imela v lasti za 21.034,95 € osnovnih sredstev, od tega za 15.576,22 € gradbenih
objektov ter za 5.458,73 € opreme.
V letu 2019 je KS nabavila za 120,00 € pametni telefon Huawei.
Po inventurnem sklepu je bil za 156,00 € odpisan mobilni telefon.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
KS v letu 2019 ni imela danih sredstev v upravljanju.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
KS na dan 31.12.2019 ni imela neplačanih kratkoročnih terjatev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
KS je imela na dan 31.12.2019 za 676,84 € nezapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi,
za 32,95 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države ter za
6.642,94 € obveznosti do Občine Brežice iz neporabljenih proračunskih sredstev.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
KS v letu 2019 ni imela te vrste pogodb.
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5018
KRAJEVNA
DOLINA

SKUPNOST

VELIKA
34.771 €

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019
Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2018 = 1.533,49 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2018 = 5.040,59 €.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2017 = 5.040,59 €.

PRIHODKI V LETU 2019

Konto

Opis

Realizacija

1

2

9

7103

Prihodki od premoženja

2.114,00

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.640,00

7141

Drugi nedavčni prihodki

2.772,45

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

34.771,03
42.297,48

V SP za leto 2019 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 37.213,89 €, lastni prihodki
7.500,00 € ter planirani saldo na podračunu pri UJP 5.040,59 €.

ODHODKI V LETU 2019

PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR 2019

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Druge skupne administrativne
službe

04
0403

Razpolaganje in upravljanje z
občinskim premoženjem
Razpolaganje in upravljanje z
občinskim premoženjem

04039003
04039003

Vzdrževanje Prosvetnega doma KS
Velika Dolina

00427

06

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

3.066,51

3.066,51

1.862,48

60,74

3.066,51

3.066,51

1.862,48

60,74

3.066,51

3.066,51

1.862,48

60,74

3.066,51

3.066,51

1.862,48

60,74

3.066,51

3.066,51

1.862,48

60,74

200,00

200,00

0,00

0,00

2.466,51

2.466,51

1.862,48

75,51

400,00

400,00

0,00

0,00

6.710,00

6.710,00

5.787,94

86,26

6.710,00

6.710,00

5.787,94

86,26

0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin,
ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin

6.710,00

6.710,00

5.787,94

86,26

06029001

Delovanje ožjih delov občin

6.710,00

6.710,00

5.787,94

86,26
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00388

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

6.710,00

6.710,00

5.787,94

86,26

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

2.500,00

2.792,07

2.420,65

86,70

4021

Posebni material in storitve

0,00

41,69

41,69

100,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

3.300,00

3.115,85

3.113,86

99,94

4025

Tekoče vzdrževanje

500,00

349,89

204,36

58,41

4029

Drugi operativni odhodki

10,00

10,50

7,38

70,29

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

400,00

400,00

0,00

0,00

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

27.353,89

30.126,34

21.752,94

72,21

1302

Cestni promet in infrastruktura

27.353,89

30.126,34

21.752,94

72,21

27.353,89

30.126,34

21.752,94

72,21
72,21

Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest
Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest

13029001
13029001

27.353,89

30.126,34

21.752,94

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Velika Dolina

27.353,89

30.126,34

21.752,94

72,21

4025

Tekoče vzdrževanje

11.253,89

21.752,94

21.752,94

100,00

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

16.100,00

8.373,40

0,00

0,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

10.624,08

10.624,08

3.530,21

33,23

1603

Komunalna dejavnost

10.624,08

10.624,08

3.530,21

33,23

16039001

Oskrba z vodo

1.800,00

1.800,00

1.756,16

97,56

16039001

Oskrba z vodo

00389

00390
4020

1.800,00

1.800,00

1.756,16

97,56

Vzdrževanje vodovodnega omrežja KS
V.Dolina

1.800,00

1.800,00

1.756,16

97,56

Pisarniški in splošni material in storitve

1.800,00

1.800,00

1.756,16

97,56

8.824,08

8.824,08

1.774,05

20,10

8.824,08

8.824,08

1.774,05

20,10

8.824,08

8.824,08

1.774,05

20,10

Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost

16039002
16039002

Vzdrževanje pokopališča in MV Velika
Dolina

00391
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

250,00

250,00

91,97

36,79

4021

Posebni material in storitve

500,00

500,00

0,00

0,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

1.700,00

1.700,00

1.067,20

62,78

4025

Tekoče vzdrževanje

2.074,08

2.074,08

614,88

29,65

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

4.300,00

4.300,00

0,00

0,00

18

KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.000,00

2.000,00

1.837,46

91,87

1803

Programi v kulturi

2.000,00

2.000,00

1.837,46

91,87

18039003

Ljubiteljska kultura

2.000,00

2.000,00

1.837,46

91,87

18039003

Ljubiteljska kultura

2.000,00

2.000,00

1.837,46

91,87

2.000,00

2.000,00

1.837,46

91,87

0,00

137,46

137,46

100,00

2.000,00

1.862,54

1.700,00

91,27

49.754,48

52.526,93

34.771,03

66,20

00392

Sofinanciranje društev KS Velika Dolina
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2019 = 7.526,45 €.
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Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2019 = 12.567,04 €.
Obveznost do Občine Brežice za neporabljena sred. na dan 31.12.2019 = 2.442,85 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2019 = 15.009,89 €.

2. POSLOVNO POROČILO
Krajevna skupnost Velika Dolina je v letu 2019 izvajala dela in poslovanje v skladu z akti Občine Brežice –
Zakonom o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 72/93) ter na podlagi Statuta občine Brežice in Poslovnika
občinskega sveta, ki se smiselno uporablja za delovanje krajevnih skupnosti, ter proračunom Občine
Brežice in sprejetimi sklepi KS Velika Dolina.
V letu 2019 je Svet KS opravil pet rednih sej Sveta in 1. dopisno sejo. Svet se je decembra 2018 konstituiral
in potrdil mandate desetim izvoljenim svetnikom. V nadomestnih volitvah v 2019 je izvoljena še ena svetnica
za volilno enotno Velika Dolina - Vesna Godec. Soglasno je za mandatno obdobje 2018-2022, izvoljen za
predsednika Sveta KS Velika Dolina: Marijan Žibert.
Sodelovanje z občinsko upravo poteka korektno in tekoče, česar si želimo tudi vnaprej. KS Velika Dolina
uspešno sodeluje z vsemi društvi v lokalnem okolišu, tudi z društvi s sedežem izven področja krajevne
skupnosti. Zelo dobri so odnosi in sodelovanje z Osnovno šolo Velika Dolina. Sodelovanje se izkaže še
posebej ob raznih prireditvah in proslavah. Podprli smo delovanje in posamezne projekte Osnovne šole
Velika Dolina ter društev, ki aktivno delujejo v kraju..
Pridobljena lastna sredstva KS so iz naslova pokopališča in z oddajo poslovnega prostora,
Opravljena dela in aktivnosti v letu 2019:
 V letu 2019 smo zaključili z izvajanjem druge faze projekta za pločnik Velika Dolina na
relaciji Osnovna šola – center in postavitvijo avtobusnih postajališč pri OŠ.
 Dokončala so se dela na izgradnji večnamenskega prostora na dvorišču stare šole v centru
Velike Doline,
 Na podlagi projektne dokumentacije se nadaljujejo dela za izgradnjo vodohrana na Cirniku.
Potrebno je še pridobiti nekaj soglasij lastnikov parcel na katerih se bojo dodatno izvajala
dela.
 Delno je obnovljena LC na Cirniku ( iz sredstev proračuna občine Brežice)
 Potekale so priprave za obnovitev in priključitev na javni vodovod, vodovoda v naselju
Brezje.
 V začetku junija smo praznovali krajevni praznik KS Velika Dolina. Organizirali smo 11.
pohod po poteh okupacijske meje med II. svetovno vojno. Pohoda so se udeležili poleg
krajanov tudi učenci OŠ Velika Dolina, ter naši prijatelji iz sosednje krajevne skupnosti in
širše okolice in v okviru krajevnega praznika, v mesecu juniju je bilo organizirano žegnanje
motorjev in konjev. Finančno je zaključek krila KS VD.
 V oktobru smo organizirali svečano sejo Sveta KS in predali v uporabo pločnik in
večnamensko igrišče na Veliki Dolini.
 Redno so vzdrževane javne poti; zimska služba (pluženje in posipavanje), kakor tudi letno
vzdrževanje, košnja trave, sekanje vej in po potrebi posipavanje drobljenca na cestah, ki še
nimajo asfaltne prevleke ter urejeno odvodnjavanje na določenih odsekih.
 Redno smo vzdrževali pokopališči (košnja trave in odstranjevanje plevela).
 Iz naslova sredstev za vzdrževanje JP v letu 2019 smo: uredili JP na Cirnku v dolžini 91 m;
sanacija JP Koritno v dolžini 220 m in saniranje JP v Gaju v dolžini 324 m
V Krajevni skupnosti Velika Dolina ostaja še veliko odprtih vprašanj, ki jih bo potrebno reševati v naslednjem
obdobju. Navajamo nekatere:
- dokončanje ureditve parkirišča pri pokopališču Sveti Jakob, predvsem postavitev ograje,
- nadaljevanje z deli na pločniku Velika Dolina in preplastitev ceste od Osnovne šole do
centra Velike Doline, ter odvodnjavanje in rekonstrukcija ob igrišču,
- priključitev vaških vodovodov na javno omrežje,
- preplastitev cest, ki so bile izgrajene s samoprispevkom (asfaltirane v letih 1984-1988) in
asfaltiranje cest, ki so še vedno v makadamski obliki,
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-

javna razsvetljava tam, kjer je ni in je potrebna,
ureditev odvodnjavanja in propustov tam, kjer je to potrebno in pomanjkljivo,
postavitev avtobusnih postajališč, predvsem na lokacijah, kjer so potniki šolski otroci,
potreba po širokopasovnem internetu,
ker smo turistično zanimiv kraj je potrebno razmišljati in vključiti v razvojni program
Občine Brežice pločnik od Velike Doline do Nove vasi.

3. DOSEGANJE CILJEV
Plan in cilji, ki so bili zastavljeni in tudi finančno podprti so realizirani. Nekatera dela so začeta in bojo
nadaljevana v letu 2020 in 2021.
Menimo, da bi strokovne službe morale več časa posvetiti razvoju podeželja, predvsem pri pripravi proračuna
tako, da bi bil bolj enakomeren razvoj podeželja, s tem pa bi dosegli večje zadovoljstvo naših občanovkrajanov.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
KS je na dan 31.12.2019 imela na transakcijskem računu 15.009,89 €, od tega je za 7.066,54 € namenskega
presežka od pokopališča. V blagajni ni bilo sredstev, saj poslujejo izključno preko transakcijskega računa. Prav
tako ni imela vezanih depozitov v bankah.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
KS te vrste terjatev ni imela.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
KS je na dan 31.12.2019 imela v lasti za 118.004,88 € osnovnih sredstev, od tega za 2.181,68 € zemljišč, za
105.949,34 € gradbenih objektov (mrliško vežico, poslovni prostor, javno razsvetljavo in vodovod), za 207,03
€ opreme ter za 9.666,83 € investicij v teku (asfaltiranje JP).
Po sklepu inventurne komisije je bilo za 209,89 € odpisane opreme.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
KS v letu 2019 ni imela danih sredstev v upravljanju.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
KS je na dan 31.12.2019 imela za 2.404,10 € kratkoročnih terjatev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
KS je imela na dan 31.12.2019 za 12.895,80 € nezapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi,
za 2,30 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države, za 253,78 €
kratkoročnih obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine ter za 2.442,85 € obveznosti do Občine
Brežice za neporabljena sredstva.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
KS v letu 2019 ni imela te vrste pogodb.
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5019
KRAJEVNA
MALENCE

SKUPNOST

VELIKE
11.484 €

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019
Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2018=3.814,38 eur.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2018=1.428,61 eur.
Končno stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2018=1.428,61 eur.

PRIHODKI V LETU 2019
Konto

Opis

ZR2019

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

204,00

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

11.484,13
11.688,13

V sprejetem proračunu Občine Brežice za leto 2019 so bili za Krajevno skupnost Velike Malence planirani
prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 13.382,92 EUR, lastni prihodki KS v višini 200,00 EUR ter
planirani saldo na podračunu pri UJP na dan 31.12.2018 v višini 1.428,61 EUR. Skupaj 15.011,53 EUR.

ODHODKI V LETU 2019
PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR2019

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

04

SKUPNE
ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE

100,00

100,00

0,00

0,00

0403

Druge skupne
administrativne službe

100,00

100,00

0,00

0,00

04039003

Razpolaganje in
upravljanje z občinskim
premoženjem

100,00

100,00

0,00

0,00

Izgradnja Doma krajanov
KS Velike Malence

100,00

100,00

0,00

0,00

Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije

100,00

100,00

0,00

0,00

00393
4204

06

LOKALNA
SAMOUPRAVA

4.000,00

3.000,00

1.227,39

40,91

0602

Sofinanciranje dejavnosti
občin, ožjih delov občin
in zvez občin

4.000,00

3.000,00

1.227,39

40,91

06029001

Delovanje ožjih delov občin

4.000,00

3.000,00

1.227,39

40,91

Sredstva za delovanje KS
Velike Malence

4.000,00

3.000,00

1.227,39

40,91

4020

Pisarniški in splošni
material in storitve

1.400,00

1.239,74

217,54

17,55

4022

Energija, voda, komunalne
storitve in komunikacije

1.060,00

1.220,26

998,67

81,84

4025

Tekoče vzdrževanje

1.500,00

500,00

9,00

1,80

00394
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4029

Drugi operativni odhodki

40,00

40,00

2,18

5,45

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

8.211,53

8.211,53

7.294,61

88,83

1302

Cestni promet in
infrastruktura

8.211,53

8.211,53

7.294,61

88,83

13029001

Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest

7.711,53

7.711,53

7.294,61

94,59

Zimsko in letno
vzdrževanje JP V KS
Velike Malence

7.711,53

7.711,53

7.294,61

94,59

00395
4025

Tekoče vzdrževanje

0,00

1.003,13

1.003,13

100,00

4204

Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije

7.711,53

6.708,40

6.291,48

93,79

Investicijsko vzdrževanje in
gradnja občinskih cest

500,00

500,00

0,00

0,00

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

500,00

500,00

0,00

0,00

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

500,00

500,00

0,00

0,00

13029002

00396

4208

14

GOSPODARSTVO

2.000,00

3.000,00

2.262,13

75,40

1403

Promocija Slovenije,
razvoj turizma in
gostinstva

2.000,00

3.000,00

2.262,13

75,40

14039002

Spodbujanje razvoja
turizma in gostinstva

2.000,00

3.000,00

2.262,13

75,40

Urejanje krajev KS Velike
Malence

2.000,00

3.000,00

2.262,13

75,40

0,00

774,34

774,34

100,00

00397
4020

Pisarniški in splošni
material in storitve

4021

Posebni material in storitve

1.000,00

225,66

0,00

0,00

4025

Tekoče vzdrževanje

1.000,00

2.000,00

1.487,79

74,39

700,00

700,00

700,00

100,00

18

KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE
ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

700,00

700,00

700,00

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

700,00

700,00

700,00

100,00

Sofinanciranje društev
KS Velike Malence

700,00

700,00

700,00

100,00

Tekoči transferi
nepridobitnim
organizacijam in
ustanovam

700,00

700,00

700,00

100,00

15.011,53

15.011,53

11.484,13

76,50

00398

4120

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019=204,00 eur.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2019=1.632,61 eur.
Obveznost do Občine Brežice za neporabljena sredstva v letu 2019=1.898,79 eur.
Končno stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2019=3.531,40 eur.
2. POSLOVNO POROČILO
KS Velike Malence je imela v letu 2019 naslednje prihodke:
Sredstva prejeta iz občinskega proračuna za delovanje krajevne skupnosti v višini 11.484,13 eur in prihodke
od najemnin v višini 204,00 eur. Skupni prihodki znašajo 11.688,13 eur.
KS Velike Malence je imela v letu 2019 naslednje odhodke:
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Iz proračunske postavke Sredstva za delovanje KS Vel. Malence so se pokrivali stroški za reprezentanco
(krajevni praznik), informacijsko podporo, za drugi splošni material, energijo, vodo, komunalne storitve in
storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet v skupni vrednosti 1.227,39 eur.
Iz proračunske postavke Zimsko in letno vzdrževanje javnih poti so se pokrili stroški v vrednosti 7.294,61
eur.Za izvajanje zimske službe je bilo porabljeno 1.003,13 eur in za modernizacijo ceste JP 5244221 je bilo
porabljeno 6.291,48 eur.
Iz postavke Urejanje krajev KS Vel. Malence so se pokrivali stroški urejanja vaških zelenic v vrednosti 1.487,79
eur in ostali stroški materiala in storitev v višini 774,34 eur.
Iz proračunske postavke Sofinanciranje društev KS Velike Malence se je financiralo delovanje Turističnega
društva Velike Malence v višini 700,00 eur.
Skupni odhodki so bili realizirani v višini 11.484,13 eur.
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019 znaša 204,00 eur in se bo porabil v skladu s finančnim načrtom
za leto 2020.
3. DOSEGANJE CILJEV in OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ
Finančni načrt KS Velike Malence za leto 2019 je bil realiziran v okviru finančnih možnosti, ki jih je krajevna
skupnost imela na razpolago. Ocenjujemo, da so se sredstva porabila gospodarno in učinkovito glede na
zmožnosti. Neporabljena sredstva se bodo porabila v letu 2020 v skladu s finančnim načrtom krajevne
skupnosti.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS Velike Malence na dan 31.12.2019 je 3.531,40 eur. KS ni imela sredstev v
blagajni, saj nima blagajniškega poslovanja ter ni imela začasno prostih sredstev, ki bi bili naloženi kot depoziti
v banke.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
KS Velike Malence ni imela takšnih terjatev.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
V letu 2019 je KS Velike Malence modernizirala cesto JP 5244221 v vrednosti 6.291,48 eur. Po opravljenem
popisu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2019 ni bilo odpisanih in izločenih
osnovnih sredstev. KS Velike Malence je v bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazovala 77.391,69 eur osnovnih
sredstev(sedanja vrednost nepremičnin).
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
KS Velike Malence ni imela takšnih terjatev.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Na dan 31.12.2019 KS Velike Malence ni imela neporavnanih terjatev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2019 je KS Velike Malence imela neporavnanih nezapadlih obveznosti do dobaviteljev v višini
907,91 EUR , 0,35 EUR nezapadlih obveznosti do proračunskih uporabnikov in obveznost do občine za
neporabljena sredstva v letu 2019 v višini 1.898,79 eur.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko pride na iz
najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih.
KS ni imela takih pogodb in ni najemala blagovnih kreditov.
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5020
KRAJEVNA
BUKOŠEK-TRNJE

SKUPNOST

ZAKOT4.729 €

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018=60,00 eur.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2018=2.338,30 eur.
Obveznost do Občine Brežice za neporabljena sredstva v letu 2018=11.309,78 eur
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2018=13.648,08 eur.
PRIHODKI V LETU 2019
Konto

Opis

ZR 2019

1

2

3

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

4.728,81
4.728,81

V sprejetem proračunu Občine Brežice za leto 2019 so bili za Krajevno skupnost Zakot-Bukošek-Trnje
planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 27.296,77 EUR, lastni prihodki KS v višini 0,00 EUR
ter saldo na podračunu pri UJP na dan 31.12.2019 v višini 13.648,08 EUR. Skupaj 40.944,85 EUR.

ODHODKI V LETU 2019
PK

PP

Konto

Opis

SP 2019

VP 2019

ZR 2019

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

04

SKUPNE
ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne
administrativne službe

04039002

Izvedba protokolarnih
dogodkov
Krajevni praznik KS ZakotBukošek-Trnje
Pisarniški in splošni material in
storitve

00399
4020

2.000,00

2.000,00

1.000,00

50,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

50,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

50,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

50,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

50,00

4.893,84

4.893,84

1.284,53

26,25

06

LOKALNA
SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti
občin, ožjih delov občin in
zvez občin

4.893,84

4.893,84

1.284,53

26,25

06029001

Delovanje ožjih delov občin

4.893,84

4.893,84

1.284,53

26,25

Sredstva za delovanje KS
Zakot-Bukošek-Trnje

4.893,84

4.893,84

1.284,53

26,25

4020

Pisarniški in splošni material in
storitve

1.050,00

1.040,73

315,03

30,27

4022

Energija, voda, komunalne
storitve in komunikacije

1.340,00

1.349,27

943,94

69,96

4025

Tekoče vzdrževanje

500,00

500,00

22,63

4,53

00400

351

4029

Drugi operativni odhodki

4202

Nakup opreme

3,84

3,84

2,93

76,30

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

27.551,01

27.551,01

944,28

3,43

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in
infrastruktura

27.551,01

27.551,01

944,28

3,43

13029001

Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest

27.551,01

27.551,01

944,28

3,43

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

27.551,01

27.551,01

944,28

3,43

4025

Tekoče vzdrževanje

11.335,95

11.335,95

944,28

8,33

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije

16.215,06

16.215,06

0,00

0,00

16

PROSTORSKO
PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO
KOMUNALNA
DEJAVNOST

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

1603

Komunalna dejavnost

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

16039003

Objekti za rekreacijo

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

Ureditev igrišč in
rekreac.prostorov KS ZakotBukošek -Trnje

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

Nakup opreme

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,00

00401

00402
4202

18

KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE
ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,00

Sofinanciranje društev KS
Zakot-Bukošek-Trnje

1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,00

40.944,85

40.944,85

4.728,81

11,55

00403
4120

Prihodki za leto 2019 so enaki odhodkom .
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2019=2.338,30 eur.
Obveznost do Občine Brežice za neporabljena sredstva v letu 2018 je 11.309,78 eur in za leto
2019 je 17.901,21 eur; skupaj 29.210,99 eur.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2019=31.549,29 eur.

2. POSLOVNO POROČILO
Svet KS Zakot-Bukošek-Trnje se je v letu 2019 sestal na 3. rednih sejah, na katerih je sprejemal odločitve o
izvajanju programa dela za tekoče leto, seznanil pa se je tudi s projektom Eurospina in problematiko igrišča v
Trnju. Svet je zastopal predsednik Rok Capl.
Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje: Osrednja prireditev krajevnega praznika je bila organizirana v
mesecu juliju v organizaciji PGD Bukošek. Krajevna skupnost je sofinancirala glasbo v višini 1.000,00 eur.
Drugih dogodkov, ki so vsako leto organizirani na igrišču v Trnju ni bilo, zaradi problematike z igriščem, kjer je
bil na prijavo krajana izveden inšpekcijski nadzor. Postopek je bil ustavljen, saj je inšpektor ugotovil, da pri
gradnji odbojkarskega igrišča ni bilo nepravilnosti.
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Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje:
KS Zakot-Bukošek-Trnje ima sedež v prostorih, ki so last Občine Brežice in predani v upravljanje KS. Iz
postavke za redno delovanje je KS namenila sredstva za: odvoz smeti, storitve telekomunikacij, poštni stroške,
vzdrževanje spletne strani, pisarniški in splošni material in električne energije za poslovni prostor KS. Krajevna
skupnost nima zaposlenih. Administrativna dela opravlja na uslužbenka Občine Brežice, ki dela opravlja v
obsegu 10 ur tedensko.
Zimsko in letno vzdrževanje javnih poti v KS:
Sredstva za zimsko in letno vzdrževanje javnih poti so bila porabljena namensko. Za pluženje snega in posip
s soljo po javnih poteh v KS je bil na podlagi javnega razpisa izbran Stane Deržič. Opravljenih je bilo tudi nekaj
manjših vzdrževalnih del.
Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje:
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančne pomoči neprofitnim organizacijam in društvom, ki delujejo na
območju KS Zakot-Bukošek-Trnje in s svojimi aktivnostmi ter prepoznavnostjo prispevajo k prepoznavnosti
KS, je KS namenila 1.500,00 eur. Na osnovi vlog društev in organizacij, so bila sredstva razdeljena na 5.seji
sveta in sicer so vsa društva prejela po 300,00 eur: ZBvNOB Brežice, PGD Bukošek, Atletski klub, Nogometni
klub in Turistično društvo Zakot-Bukošek-Trnje.
Prihodki za leto 2019 so enaki odhodkom. Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2019 znaša 2.338,30
€, obveznost do Občine Brežice za neporabljena sredstva znaša 11.309,78 € iz leta 2018 in iz leta 2019 znaša
17.901,21 eur; skupaj 29.210,99 eur.
Sredstva na podračunu pri UJP na dan 31.12.2019 so 31.549,29 € in se bodo porabila v skladu s finančnim
načrtom KS Zakot-Bukošek-Trnje v letu 2020.
Prihodki za leto 2019 so enaki odhodkom. Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2019 znaša 2.338,30
€, obveznost do Občine Brežice za neporabljena sredstva znaša 11.309,78 € iz leta 2018 in iz leta 2019 znaša
17.901,21 eur; skupaj 29.210,99 eur.
Sredstva na podračunu pri UJP na dan 31.12.2019 so 31.549,29 € in se bodo porabila v skladu s finančnim
načrtom KS Zakot-Bukošek-Trnje v letu 2020.

3.DOSEGANJE CILJEV IN OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ
Plan dela KS Zakot-Bukošek-Trnje za leto 2019 ni bil v celoti realiziran. Sredstva, ki so ostala na računu so po
sklepu sveta KS ZBT rezervirana za modernizacijo cestnih odsekov Bukošek – Kmečki hram Hervol in
Bukošek odcep Kržan. Prav tako ni bilo nabavljeno igralo. Po sklepu sveta se igralo nabavi in postavi v
Bukošek v okolico gasilskega doma. Išče se primerna lokacija. Preostali del sredstev pa se nameni za nakup
prikazovalnika hitrosti na lokaciji pri Lidlu, kjer je kljub spremembi prometnega režima v izvedbi Občine Brežice,
še vedno zelo nevarna točka. K zbiranju ponudb za navedene aktivnosti bo KS ZBT pristopila takoj po
sprejemu proračuna za leto 2020.
Z razpoložljivimi sredstvi je krajevna skupnost ravnala skrbno in varčno. Proračunska sredstva so bila
porabljena namensko in v skladu z začrtanim finančnim planom, upoštevajoč vse zakonske in druge pravne
podlage.

4.OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS Zakot-Bukošek-Trnje na dan 31.12.2019 je 31.549,29 EUR, od tega je
obveznost do občine za neporabljena sredstva v višini 29.210,99 eur in presežek iz preteklih let v višini
2.338,30 eur. KS ni imela sredstev v blagajni, saj nima blagajniškega poslovanja ter ni imela začasno prostih
sredstev, ki bi bili naloženi kot depoziti v banke.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
KS ni imela takšnih terjatev.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
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V letu 2019 ni KS Zakot-Bukošek-Trnje povečala vrednosti osnovnih sredstev. Po inventuri ni bilo odpisov in
izločitev osnovnih sredstev. Na dan 31.12.2019 je KS v bilanci stanja izkazovala 89.178,93 EUR osnovnih
sredstev, od tega je bilo 87.541,48 EUR sedanje vrednosti nepremičnin in 1.015,99 EUR sedanje vrednosti
opreme ter računalniški program v vrednosti 5,61 EUR.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih
prejemnikov teh sredstev
KS Zakot-Bukošek-Trnje ni imela takšnih terjatev.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Na dan 31.12.2019 KS ni stanja nezapadlih neplačanih terjatev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2019 je stanje neporavnanih nezapadlih obveznosti do dobaviteljev (konto 220) 206,04 EUR,
stanje kratkoročnih obveznosti do proračunskih uporabnikov 32,70 EUR in obveznost za neporabljena
sredstva občine 29.210,99 EUR.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko pride
najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih
KS ni imela takih pogodb.

iz
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3.2.3.3. Ocena učinkov poslovanja proračuna na druga področja
Župan in zaposleni v občinski upravi v letu 2019 niso zaznali morebitne nedopustne in nepričakovane
posledice pri izvajanju dela. V letu 2019 tudi ni bilo naravnih in drugih večjih nesreč na območju občine
Brežice.
Prihodki zaključnega računa Občine Brežice so v letu 2019 dosegli 26,9 mio EUR in odhodki 24,1 mio EUR,
medtem ko so bili v letu 2018 doseženi prihodki v višini 23.2 mio EUR in odhodki 24,6 mio EUR. Z izvedbo
nalog, ki so bile izvedene v letu 2019 občina sledi ciljem, ki si jih je zastavila v letnem proračunu in sicer v
celoti na področju t.i. izvirnih nalog, ki so financirane iz primerne porabe in nekoliko slabše na področju
nekaterih investicij, ki so vezane na sredstva iz naslova sofinanciranj (razpisi).
Letni zastavljeni cilji sprejeti s proračunom obsegajo cilje vezane na izpolnjevanje zakonsko naloženih
obveznosti (tekoči odhodki ter tekoči transferi) in cilje vezane na razvoj občine (investicijski odhodki ter
investicijski transferi).
Že v preteklih letih je občina zaznala težave v doseganju ciljev vezanih na razvoj (investicije), ki se odraža
na področju pridobivanja sofinancerskih sredstev za nekatere projekte s strani države in nekaterih lastnih
prihodkih.
Ob boljši likvidnosti državnega proračuna ter s tem povezanim povečanjem sredstev občinam, kljub
nezmanjšanim zakonsko naloženim obveznostim, je občina ohranila dobro likvidnost. Občina se v letu 2019
ni zadolževala pri poslovnih bankah, se je pa zadolžila pri MGRT za povratna sredstva po 23.členu ZFO v
višini 0,5 mio EUR.
Občina je pravočasno plačala vse zakonsko naložene obveznosti in dokončane investicije, kar pomeni, da je
ocena uspešnosti predvsem v tem delu lahko pozitivna. Obstaja pa tveganje, da se bo ob zaostajanja
prihodkov za odhodki moral zmanjševati standard nekaterih tekočih storitev.
Občina Brežice je v letu 2019 skrbela za realizacijo nalog, ki jih je opredelila najprej v sprejetem proračunu,
nato pa korigirala s prerazporeditvami proračunskih postavk. Kumulativno je proračun na strani prihodkov
realiziran v višini 101,8%, na strani odhodkov pa 83,4 %.
Občina Brežice je tako v proračunskem letu 2019 dosegla naslednje cilje:
- nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih, za katera je zadolžena in odgovorna,
- prednostno financiranje investicij v teku,
- nadaljevanje načrtovanih investicij iz sredstev za regionalne projekte in druge projekte skupaj z državo,
- nadaljevanje obnove lokalnih cest,
- racionalno gospodarjenje z razpoložljivimi sredstvi.

Doseganje zastavljenih ciljev je povezano s razpoložljivimi finančnimi sredstvi. V fazi planiranja (sprejemanja
proračuna) so bili poleg zagotovljenih sredstev, ki jih prejme občina v posameznem proračunskem letu,
planirani tudi kapitalski prihodki v Načrtu ravnanja s nepremičnim in premičnim premoženjem. Z prodajami
ustvarjeni kapitalski prihodki pa poleg pridobljenih državnih in EU sofinanciranj predstavljajo obseg sredstev,
ki se lahko uporabijo za investicije. Realizirana ni bila prodaja kapitalske naložbe v družbi KOP d.d. Brežice,
prodan je bil poslovni delež v družbi INO Brežice d.o.o..

Nekaj vzrokov za nedoseganje vseh zastavljenih ciljev je zapisano že v točkah 6 in 7. Nekateri večji odmiki od
planiranih vrednosti pri proračunskih postavkah so:, nižja je poraba na proračunski postavki 00033 Poravnava
obveznosti in odškodnine po sodnih postopkih, ker je višina porabe odvisna od pravnomočnih sodnih odločb,
zaradi racionalizacije in varčevanja niso bili realizirani vsi načrtovani odhodki na postavki 00037 Izdatki za
blago in storitve, nižja je poraba na proračunski postavki 00290 Cenitve, meritve, odškodnine, ker so bile
cenitve naročene za zadeve za katere je bilo znano, da bodo realizirane, nekatera zemljišča so se odkupovala
iz postavk s katerih so se financirali projekti in je zato nižja tudi postavka 00292 Nakupi zemljišč, kom.
opremljanje stavb. zemljišč in odškodnine, postavka 00477 Melioracije ni bila realizirana, ker je občina šele v
drugi polovici leta prejela v lastništvo namakalni sistem, pridobitev dokumentacije in prijava na razpis se bo
nadaljevala v letu 2020, postavka 00535 Nadomeščanje KP za malo gospodarstvo je manj realizirana, ker je
samo eno večje podjetje izvajalo veliko investicijo v Poslovni coni Brezina, postavka 00481 Promocijsko
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turistični dogodki je bila predvidena za nepredvidene promocijske dogodke, realizirano pa je bilo samo
svetovno prvenstvo v bodybildingu, postavka 00237 Izvajanje strategije na področju turizma je slabše
realizirana zaradi pomanjkanja kadra za izvedbo določenih aktivnosti in strategije, zato sta se na ZPT zaposlili
dve novi osebi in se bo v letu 2020 pristopilo k izvajanju strategije, nižja je realizacija na postavki 00488
Turistična promocija vinorodnih okolišev, ker je postavka uvedena na novo, zato je nižja zaiteresiranost, kljub
temu sta bili sofinancirani dve večji prireditvi (martinovanje na Bizeljskem in Jesen v Gadovi peči), postavka
00093 Razlika med plačilom staršev in ceno programa je nekoliko nižje realizirana, zaradi izpogajanih zahtev
sindikatov za JU, kjer je bilo težko predvideti sredstva za izpogajana napredovanja in realizacija je tudi odvisna
od vključenosti otrok v vrtce, postavka 00115 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo je nižje realizirana, ker je bil
na javnem razpisu za nadaljnje 4 letno obdobje izbran izvajalec, ki je dal enake pogoje kot v prejšnjem 4 letnem
obdobju, postavka 00536 Oskrba starejših na domu ni bila realizirana, ker še ni zaključen dogovor s
potencialnimi izvajalci, postavki 128 Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občina in 00464 Dom
krajanov Sromlje sta višji zaradi spremenjene dinamike izvajanja del v domu Sromlje, postavka 00130
Vzdrževanje poslovnih prostorov je nižja, ker v letu 2019 ni bilo potrebe za zagotavljanje rednega vzdrževanja
poslovnih objektov v predvideni višini, postavka 00268 Vodni center ni realizirana, ker tečejo postopki vezani
na javni natečej, postavka 00269 Vrbinske rekreativne površine ni realizirana, zaradi pogojev soglasodajalcev,
obveznosti bodo poravnane v letu 2020, postavka 00502 Veslaška steza na Savi je nizko realizirana, projekt
se ne izvaja, ker še ni pridobljen odgovor ali je potrebna presoja vplivov na okolje, postavka 00279 Ureditev
zahodne fasade mesta Brežice ni realizirana, ker postopek JN ni bil izveden, postavka 00081 Nogometni
stadion je višja, ker je bila pridobljena vrednost ponudbe bistveno višja od ocenjene projektantske vrednosti,
na postavki 00412 Atletski stadion so se vzdrževalna dela realizirala z manj sredstvi, projekt delno zapade v
letu 2020, pri postavki 00422 Vzdrževanje in obnova objektov se je del sredstev prerazporedilo v program
športa, sredstva na postavki 00092 MKC Brežice so bila namenjena za projektno dokumentacijo za
prezračevanje sejne sobe v MC, postavka 00094 Vrtec Mavrica se prenaša v naslednje leto, sredstva se črpajo
iz vnovčene garancije po potrebi in so namenska, postavka 00106 OŠ Artiče ni realizirana zaradi usklajevanja
projekta z projektom JZP v katerega je vključena telovadnica pri OŠ, na postavki 00500 Ureditev krajevnega
središča Dobova je višja poraba, ker se je poleg nakupa objekta izvedla tudi rušitev, postavka 00156 Zimsko
vzdrževanje je nižje realizirana zaradi milejše zime, ostanek sredstev se je prerazporedil na letno vzdrževanje,
postavka 00162 Asfaltiranje in modernizacija cest KS Bizeljsko je presežena zaradi izvedbe še dodatnega
odseka, postavka 00168 Obnova lokalne ceste Bukovšek – Dobova je presežena, ker se je ob izgradnji
kanalizacije obnovila tudi cesta, poraba na postavki 00177 Moderniz. In preplastitev cest v KS Čatež je višja,
ker se je urejala meteorna kanalizacija in sanirala cesta, postavka 00188 Onova jeklenih mostov preko Save
in Krke je nižje realizirana, ker se je ob dokončanju sanacije mostu preko Save, predvidevala tudi začetek
sanacije mostu čez Krko, postavka 00450 Obnova Boršnikove ulice v Brežicah je nižje realizirana, ker je bila
ponudba na JN nižja od ocenjene projektantske vrednosti, sredstva na postavki 00508 Obnova Ceste bratov
Milavcev so bila porabljena za projektno dokumentacijo, postavka 00522 Modernizacija JP 527391 Dramlja je
bilo predvideno dvo letno financiranje, projekt pa se je zaključil lani, zato višja poraba, s sredstvi na postavki
00253 Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno je bila plačana projektna dokumentacija, postavka 00199
Vzdrževanje BCP in prekategorizacija cest je bila porabljena za snemanje cest in poti, kategorizacija bo
izvedena v letu 2020, na postavki 00214 Pločnik v Trebežu so bila predvidena sredstva za odkupe zemljišč, ki
se niso realizirala, postavki 00452 Pločnik in kolesarska steza Šentlenart-Sp. Pohanca in 00484 Pločnik
Podgračeno nista realizirani, ker država (DRSI) ni zagotovila sredstev, na postavki 00244 Taksa-finan. Kom.
objektov s področ. Komun. Odpadkov so namenska sredstva, ki se prenašajo v naslednje leto, postavka 00248
Reševanje problematike odpadne vode v občina Brežice je manj porabljena zaradi objavljenega JN, ki ni bilo
pravočasno zaključeno, s sredstvi na postavki 00510 Mednarodna kanalizacija Brežice se je izvedla projektna
dokumentacija, s sredstvi na postavki 00250 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravljanje in analiza
pitne vode so bili predvideni prevzemi vaških vodovodov, ki se niso izvedli, sredstva na postavki 00277
Komunalno opremljanje zemljišč so se porabila za JN, za izbor izvajalca in ker je bila sprožena revizija, so se
dela pričela proti koncu leta 2019, postavka 00282 Izdelava novih občinskih prostorskih aktov je bila
namenjena za postopek sprememb in dopolnitve OPN za industrijske cone in sklenitev aneksa za podaljšanje
terminskega plana zaradi pridobitve odločbe o potrebi priprave okoljskega poročila, na postavki 00283
Občinski prostorski izvedbeni akti so bila rezervirana sredstva za OPPN za cesto pri TUŠ-u, a se je zaradi
DPN za povezovalno cesto BR_KK, katerega del je bil tudi ta odsek, izvedla le faza izdelavo strokovne
podlage, na postavki 00284 Državne in občinske ureditve je bila realizacija vezana na izdelavo potrebnih
strokovnih podlag ob vodenih državnih prostorskih načrtov – hidroelektrarne, povezovalna cesta Krško –
Brežice. Oba državna projekta sta v fazi, ko še občinska sredstva ni potrebno zagotavljati, postavka 00285
Nadomeščanje olajšav iz KP za fizične osebe niso izkoriščena, ker občina v lanskem letu ni pristopila k
novogradnji kanalizacije, zato ni bilo potrebe za oprostitve plačil komunalnega prispevka iz tega naslova,
postavka 00480 Komasacija zemljišč za območje Kaptol Dobova se ni realizirala zaradi zapletov okoli
lastništva, ki ga je predhodno potrebno rešit za obodno parcelacijo.
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3.2.3.4. Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora
Občina nima zaposlenega lastnega notranjega revizorja, zato vsako leto izbere po pravilih javnega naročanja
zunanjega izvajalca. V letu 2019 je bilo narejeno Poročilo o opravljeni notranji reviziji poslovanja za leti 2018
in 2019 s strani Inštituta za javno finančno pravo.
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OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA OBČINE BREŽICE – SAMOOCENITVENI
VPRAŠALNIK
DA na pretežnem delu
poslovanja

DA – na posameznih
področjih poslovanja

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

b

c

d

e

N/U ni ustrezno
vprašanje

DA – na celotnem
poslovanju
a

NE

OPOMBE

f

1.
NOTRANJE (KONTROLNO) OKOLJE: Notranje okolje je
temelj sistema notranjega kontroliranja. Obsega 'kulturo
(vzdušje)', ki je značilno za posameznega PU in tako določa
celovit odnos zaposlenih do postavljanja in doseganja ciljev
PU, do upravljanja s tveganji in do notranjih kontrol ter
notranjega revidiranja. Na notranje okolje vplivajo predvsem
etične vrednote, neoporečnost in usposobljenost vseh
zaposlenih, način vodenja (kako vodstvo določa odgovornosti
in pristojnosti ter skrbi za razvoj zaposlenih), organiziranost
PU, odnos do nadzora s strani vodstva in podobni dejavniki.
1.1. Neoporečnost in etične vrednote
a)
Ali obstaja utečen postopek, ki zagotavlja, da so vsi zaposleni
seznanjeni s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev?

x

Kodeks posredovan uslužbencem
(izjava, da je seznanjen)

b)
Ali ima PU sprejet kodeks ravnanja, ki je prilagojen
posebnostim njegovega poslovanja?

X

c)
Ali se vsi zaposleni zavežejo, da bodo ravnali v skladu s
kodeksom ravnanja javnih uslužbencev oziroma s posebnim
kodeksom PU?

x

S podpisom o seznanjenosti

x

Zapisnik kolegija, sklepi in zadolžitve z roki izvedbe nalog, Odlok o
organizaciji in del. področju OU, Pravilnik o pripravi in postopkih za
izvrševanje proračuna Občine Brežice in notranjih kontrolah

d)
Ali so predvideni ukrepi za primer nespoštovanja predpisov,
usmeritev vodstva (kakršnakoli pisna usmeritev, ki jo poda vodstvo
– notranji pravilniki, zapisniki kolegijev) in etičnih načel iz kodeksa
ravnanja javnih uslužbencev?

DA – na posameznih
področjih poslovanja

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

b

c

d

e

N/U ni ustrezno
vprašanje

DA na pretežnem delu
poslovanja

1.2.

DA – na celotnem
poslovanju
e)
Ali vodstvo tudi dejansko izvaja ukrepe, predvidene za primer
nespoštovanja predpisov, usmeritev vodstva in etičnih načel iz
kodeksa ravnanja javnih uslužbencev?

a

NE

OPOMBE

f

Sprejeti akti Občine in področna zakonodaja

x

Zavezanost k usposobljenosti in upravljanju s

kadri
a) Ali je vodstvo pripravilo ustrezno sistemizacijo, ki jo redno
posodablja?

x

b) Ali obstaja politika kadrovanja, tako da se zagotavlja
zaposlovanje ustreznih kadrov?

x

c) Ali obstajajo merila za ugotavljanje uspešnosti kadrovanja in se
jih redno spremlja?

x

Letni razgovori, ocene uslužbencev

d) Ali obstaja interno predpisan postopek oblikovanja izbirne
komisije, ki že prej določi merila za izbiro kandidatov?

x

Komisija določi merila pred izbiro kandidatov

e) Ali obstajajo za zaposlene tudi individualni cilji, na podlagi
doseganja katerih se jih nagrajuje?

x

f) Ali se redno izvaja ocenjevanje zaposlenih?

x

g) Ali se zaposleni redno strokovno izpopolnjujejo?

x

h) Ali je sprejet načrt izobraževanja in določena oseba, ki usklajuje
potrebe in zagotavlja smotrno izvedbo izobraževanja?
1.3.

Udeležba na seminarji, posveti SOS,ZOS
x

Načrt se realizira v skladu s fin. zmožnostmi

Filozofija vodenja in način delovanja
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DA na pretežnem delu
poslovanja

DA – na posameznih
področjih poslovanja

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

b

c

d

a) Ali je vodstvo prepričano, da je upravljanje s tveganji, notranje
kontroliranje in notranje revidiranje za PU koristen proces oziroma
sistem, ki pomembno prispeva k doseganju ciljev PU?

x

b) Ali vodstvo načrtuje izvajanje svojih nalog za realizacijo ciljev
PU?

x

c) Ali vodstvo na rednih srečanjih obravnava doseganje ciljev PU?

e

N/U ni ustrezno
vprašanje

DA – na celotnem
poslovanju
a

NE

OPOMBE

f

Načrtovanje realizacije aktov in nalog v tek. letu

x

Kolegiji in pregled realiziranih sklepov

a) Ali so organizacijska struktura, odgovornosti in pristojnosti
zaposlenih jasno opredeljene in opisane v ustreznih aktih?

x

Odlok o organizaciji občinske uprave, opisi del v sistemizaciji

b) Ali so opredeljene vse izvedbene naloge, ki zagotavljajo, da se
dosegajo cilji PU na vseh področjih?

x

Odlok o organizaciji občinske uprave

c) Ali je za vsako posamezno nalogo določena pristojna in
odgovorna oseba?

x

Skrbnik postavke in vodja oddelka

d) Ali število zaposlenih in njihova usposobljenost zadoščata za
izvajanje vseh poslovnih aktivnosti PU? (če ne, navesti za katere
poslovne aktivnosti ne zadoščata)

x

Občasna potreba po dodatni zaposlitvi (elementarne nesreče,
nadomeščanje porodnišk)

1.4.

1.5.

Organizacijska struktura

Odgovornost

Ali je PU vzpostavil obveznost rednega poročanja o stanju na
področju upravljanja s tveganji, notranjega kontroliranja in
notranjega revidiranja?

x
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DA na pretežnem delu
poslovanja

DA – na posameznih
področjih poslovanja

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

b

c

d

e

N/U ni ustrezno
vprašanje

DA – na celotnem
poslovanju
a

NE

OPOMBE

f

2.
UPRAVLJANJE S TVEGANJI: Proračunski uporabnik
mora določiti jasne in usklajene ter merljive cilje poslovanja,
ugotoviti vsa tveganja, da se cilji ne bodo uresničili in določiti
ustrezne ukrepe za obvladovanje teh tveganj.
2.1.
Cilji: Proračunski uporabnik mora imeti
določene jasne cilje, ki so skladni med seboj in usklajeni s
celovito strategijo poslovanja proračunskega uporabnika ter z
njegovim proračunom. Cilji morajo biti merljivi, vodstvo pa
mora z njimi seznaniti vse zaposlene.
a) Ali ima PU določene in zapisane dolgoročne cilje delovanja?

x

Načrt razvojnih programov, strategija občine

b) Ali ima PU določene in zapisane kratkoročne cilje poslovanja?

x

Letni proračun, NRP za tekoče leto

c) Ali kratkoročni cilji izhajajo iz dolgoročnih?
d) Ali so zaposleni seznanjeni z dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji
PU?

x

x

e) Ali so za merjenje doseganja ciljev PU določena merila?

f) Ali PU redno spremlja doseganje ciljev in analizira vzroke za
morebitna odstopanja?

Vsak za svoje področje, ki ga pokriva

x

x

Polletno poročilo, zaključni račun, seznam ciljev kakovosti

2.2.
Tveganja za uresničitev ciljev: Proračunski
uporabniki razvijejo in sprejmejo sistem za opredeljevanje,
ocenjevanje in obvladovanje tveganj, s katerimi se pri
uresničevanju svojih ciljev srečujejo.
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DA na pretežnem delu
poslovanja

DA – na posameznih
področjih poslovanja

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

b

c

d

x

e

N/U ni ustrezno
vprašanje

DA – na celotnem
poslovanju

a) Ali so tveganja opredeljena?

a

NE

OPOMBE

f
Načrt integritete

b) Ali so tveganja ocenjena?

x

c) Ali je določen odziv na tveganje in so opredeljene notranje
kontrole

x

d) Ali obstaja sistematičen način evidentiranja in spremljanja
identificiranih tveganj – register tveganj ?

x

Evidenca in analiza tveganja

e) Ali se register tveganj redno preverja in posodablja ?

x

1x letno

f) Ali se preverja učinkovitost in uspešnost delovanja notranjih
kontrol?

x

g) Ali je vzpostavljen pretok informacij, ki zagotavlja, da so
zaposleni seznanjeni s tveganji na svojem področju delovanja?

x

Analiza tveganj

a) Ali so za poslovne procese pripravljeni podrobni opisi postopkov
z določenimi smermi pretoka dokumentov, mesti odločanja in
vzpostavljenimi notranjimi kontrolami?

x

Vzorci razpisne dokumentacije, pravilnik o računovodstvu,
pravilniki za dodelitev sredstev, Pravilnik o pripravi in postopkih za
izvrševanje proračuna Občine Brežice in notranjih kontrolah

b) Ali so natančno predpisani delovni postopki in dostopni vsem
zaposlenim?

x

3. KONTROLNE DEJAVNOSTI: Kontrolne dejavnosti so
usmeritve in postopki, ki jih vodstvo PU vzpostavi zato, da
obvladuje tveganja.
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DA na pretežnem delu
poslovanja

DA – na posameznih
področjih poslovanja

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

b

c

d

c) Ali obstajajo operativna pisna navodila za delo?

x

d) Ali ta navodila vsebujejo tudi opise notranjih kontrol?

x

e) Razmejitev nalog: Ali je zagotovljeno, da ista oseba ne opravlja
dveh ali več naslednjih nalog: predlaganje, odobritev, izvedbo in
evidentiranje poslovnega dogodka?

x

f) Ali so interni akti, delovni postopki in organizacijske sheme
posodobljeni?

x

g) Ali računovodski sistem vključuje računovodske kontrole?

x

h) Ali je zagotovljena kontrola dostopa do podatkov in evidenc?

x

e

N/U ni ustrezno
vprašanje

DA – na celotnem
poslovanju
a

NE

OPOMBE

f
Navodila o del. času, potnih nalogih

Pravilnik o računovodstvu

Programa Odos, finance, osebna gesla, železne omare

Nadzorne kontrole
x

i) Ali so določeni in se izvajajo postopki, s katerimi vodstvo preverja
izvajanje kontrolnih aktivnosti?
4. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE: omogoča pridobivanje
in izmenjavo informacij, potrebnih za vodenje, izvajanje in
nadziranje poslovanja.
a) Ali vodstvo dobi ustrezne informacije (sumarne, analitične,
izjeme, na posebno zahtevo,..), tako da lahko na njihovi podlagi
sprejema potrebne odločitve?
b) Ali informacijski sistem vodstvu omogoča spremljanje
zastavljenih ciljev in izvajanje učinkovitega nadzora nad
poslovanjem?

x

x

Spremljanje realizacije po proračunskih postavkah
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DA na pretežnem delu
poslovanja

DA – na posameznih
področjih poslovanja

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

b

c

d

e

N/U ni ustrezno
vprašanje

DA – na celotnem
poslovanju
a

NE

OPOMBE

f

c) Ali se informacijski in komunikacijski sistem prilagaja
spremembam PU v skladu s cilji in strategijo?

x

d) Ali je zagotovljen uspešen in učinkovit sistem notranje pisne,
elektronske in ustne komunikacije, ki zagotavlja, da zaposleni dobijo
vse informacije, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela?

x

Ustne in elektronske komunikacije

x

Ustno in pisno poročanje

e) Ali zaposleni konstruktivno odgovarjajo na pritožbe drugih
organizacijskih enot ali zunanjih strank?

x

f) Ali je vodstvo seznanjeno z obsegom in vsebino teh pritožb?

x

g) Ali je zaposlenim omogočeno poročanje o morebitnih
nepravilnostih in problemih?
5. NADZIRANJE: proces upravljanja s tveganji oziroma
notranjega kontroliranja je potrebno redno spremljati,
ocenjevati njegovo uspešnost in učinkovitost ter na tej podlagi
uvajati morebitne potrebne spremembe zaradi sprememb v
poslovanju PU oziroma v zunanjem okolju.
a) Ali ima PU vzpostavljen sistem rednega nadziranja procesa
upravljanja s tveganji oziroma notranjega kontroliranja?

x

b) Ali se notranje kontroliranje prilagaja spremembam v PU in v
njegovem zunanjem okolju?

x

c) Ali je v PU vzpostavljena funkcija notranjega revidiranja?

x

Zunanja revizijska služba

d) Ali se vodstvo ustrezno odziva na ugotovitve notranje revizijske
službe?

x

Upošteva pripombe revizije

e) Ali se vodstvo ustrezno odziva na ugotovitve Računskega
sodišča RS?

x

Upošteva pripombe

364

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

366

367

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
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3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov je sestavni del zaključnega računa Občine Brežice za leto 2019. V nadaljevanju je
obrazložen po posameznih proračunskih uporabnikih (oddelkih).
Skupna realizacija načrta razvojnih programov za leto 2019 je podana v tabelarni prilogi v 1. delu in vsebuje
realizacijo posameznih projektov. Realizacija projektov po nosilnih podprogramih je:
PK

NRP

Opis

SP 2019

VP 2019

RE ZR2019

1

2

3

4

5

6

Indeks Indeks
6:4
6:5
7

8

01

POLITIČNI SISTEM

25.000,00

25.000,00

24.927,09

99,71

99,71

0101

Politični sistem

25.000,00

25.000,00

24.927,09

99,71

99,71

01019001

Dejavnost občinskega sveta

25.000,00

25.000,00

24.927,09

99,71

99,71

Informatizacija delovanja občinskega
sveta

25.000,00

25.000,00

24.927,09

99,71

99,71

OB009-19-0001

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

973.700,00

1.099.632,89

903.505,38

92,79

82,16

0403

Druge skupne administrativne službe

973.700,00

1.099.632,89

903.505,38

92,79

82,16

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim
premoženjem

973.700,00

1.099.632,89

903.505,38

92,79

82,16

-

99,33

OB009-10-0083

Invest.vzdrž.večnamen. objektov v
občini Brežice

0,00

40.900,00

40.625,26

OB009-10-0090

Investicijski vložki v poslovne prostore

0,00

4.058,65

4.095,25

OB009-11-0014

Obnova doma krajanov Pečice

20.000,00

24.000,00

OB009-12-0003

Ureditev prostorov za KS Bukošek

1.000,00

1.000,00

OB009-13-0002

Obnova večnamenskega doma
Jes./Dol.

2.000,00

3.759,62

OB009-13-0012

Vzdrževanje Prosvetnega doma
Globoko KS Globoko

3.000,00

1.957,09

499,99

16,67

25,55

OB009-13-0013

Vzdrževanje poslov.prostor.v KS Krška
vas

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

OB009-13-0018

Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS
Skopice

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

OB009-13-0020

Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS
Šentlenart

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

OB009-13-0028

Energetska sanacija Občinske stavbe
(CPB 18)

50.000,00

43.503,71

35.340,90

70,68

81,24

OB009-13-0032

Izgradnja Doma krajanov KS Velike
Malence

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

OB009-14-0015

Vzdrževanje Prosvetnega doma KS
Artiče

500,00

853,80

353,80

70,76

41,44

OB009-15-0003

Vzdrževanje poslovnih prostorov

17.000,00

1.600,00

1.577,53

9,28

98,60

OB009-15-0021

Nabava opreme v KS Mrzlava vas

4.010,09 133,67

83,27

OB009-15-0040

Dom krajanov Kapele

OB009-17-0014

Nabava opreme za poslovne prostore
KS Kapele

OB009-17-0022
OB009-17-0023

- 100,90

23.071,47 115,36
0,00

96,13

0,00

0,00

2.894,42 144,72

76,99

3.000,00

4.815,71

40.000,00

56.000,00

33.323,19

83,31

59,51

500,00

1,57

0,00

0,00

0,00

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

65.000,00

58.525,93

57.044,56

87,76

97,47

Dom krajanov Mrzlava vas

15.000,00

15.200,00

15.181,15 101,21

99,88
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OB009-18-0001

Dom kulture Brežice

10.000,00

3.694,35

OB009-18-0003

Dom krajanov Sromlje

65.000,00

OB009-18-0004

Večnamenski dom Pišece

OB009-18-0019

Vzdrževanje PD Velika Dolina

OB009-18-0026

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice

OB009-19-0003

0,00

0,00

0,00

85.000,00

84.716,95 130,33

99,67

20.000,00

38.295,06

34.652,68 173,26

90,49

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

460.000,00

480.767,40

397.326,21

86,38

82,64

Banova domačija

15.000,00

21.000,00

20.963,18 139,75

99,82

OB009-19-0004

Ureditev krajevnega središča Dobova

95.000,00

143.000,00

141.413,84 148,86

98,89

OB009-19-0005

Delna energetska sanacija javnih
objektov v lasti Občine Brežice

22.204,60

22.204,60

6.414,91

28,89

28,89

OB009-19-0034

Celovita energetska sanacija javnih
objektov v lasti Občine Brežice

67.795,40

47.795,40

0,00

0,00

0,00

126.784,70

119.513,24

53.277,96

42,02

44,58

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih
delov občin in zvez občin

64.784,70

63.926,69

4.393,67

6,78

6,87

06029001

Delovanje ožjih delov občin

64.784,70

63.926,69

4.393,67

6,78

6,87

2.243,70

2.243,70

427,50

19,05

19,05

431,00

0,00

0,00

0,00

-

OB009-13-0008

Nakup opreme KS Artiče

OB009-13-0016

Nakup opreme v poslov.prostorih KS
Pišece

OB009-13-0019

Nakup opreme za KS Skopice

OB009-13-0030

Nakup opreme v KS Cerklje

OB009-14-0006

Nakup opreme KS Velika Dolina

OB009-14-0007

Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS
Dobova

OB009-14-0009
OB009-14-0010
OB009-15-0014

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

4.300,00

2.506,82

0,00

0,00

0,00

Nabava opreme za KS Pečice

500,00

879,80

879,80 175,96 100,00

Nakup opreme v KS Sromlje

800,00

439,13

439,13

Nakup opreme za poslovne prostore KS
Globoko

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-15-0016

Nakup opreme za prostore KS
Jesenice/Dol.

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-15-0028

Nabava opreme v KS Zakot-BukošekTrnje

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-17-0008

Nakup opreme KS Bizeljsko

400,00

455,05

OB009-17-0015

Nakup opreme v KS Križe

500,00

0,00

OB009-17-0016

Nakup opreme v KS Krška vas

400,00

2.192,19

OB009-17-0019

Nakup zemljišča za prireditve krajanov

3.910,00

3.910,00

0,00

0,00

0,00

OB009-18-0014

Nakup in obnova poslovnega prostora v
KS Cerklje ob Krki

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-19-0006

Nakup opreme v KS Šentlenart

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

54,89 100,00

455,05 113,76 100,00
0,00

0,00

-

2.192,19 548,05 100,00

0603

Dejavnost občinske uprave

62.000,00

55.586,55

48.884,29

78,85

87,94

06039002

Razpolaganje in upravljanje s
premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave

62.000,00

55.586,55

48.884,29

78,85

87,94

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

62.000,00

55.586,55

48.884,29

78,85

87,94

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH

210.980,00

210.980,00

210.841,04

99,93

99,93

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami

210.980,00

210.980,00

210.841,04

99,93

99,93

07039001

Pripravljenost sistema za zaščito,
reševanje in pomoč

9.000,00

9.000,00

OB009-10-0120

9.000,00 100,00 100,00

370

OB009-10-0123
07039002

Nabava sred.in opreme za obč.sistem
ZRP
Delovanje sistema za zaščito, reševanje
in pomoč

9.000,00

9.000,00

9.000,00 100,00 100,00

201.980,00

201.980,00

201.841,04

99,93

99,93

OB009-14-0005

Požarna taksa-inv.transfer Gasilski
zvezi Brežice

62.000,00

62.000,00

61.861,04

99,78

99,78

OB009-19-0002

Sof. nakupa gasilskih vozil

89.980,00

89.980,00

89.980,00 100,00 100,00

OB009-19-0020

Sofinanciranje nakupa novih gasilskih
vozil

50.000,00

50.000,00

50.000,00 100,00 100,00

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
RIBIŠTVO

120.000,00

119.999,99

95.044,25

79,20

79,20

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

120.000,00

119.999,99

95.044,25

79,20

79,20

11029001

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

20.000,00

19.999,99

0,00

0,00

0,00

Melioracije
(osuševanje,namakanje,agromelioracije)

OB009-18-0033
11029002
OB009-10-0084

20.000,00

19.999,99

0,00

0,00

0,00

Razvoj in prilagajanje podeželskih
območij

100.000,00

100.000,00

95.044,25

95,04

95,04

Razvojni programi kmetij

100.000,00

100.000,00

95.044,25

95,04

95,04

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

4.170.860,26

4.243.808,32 3.647.430,33

87,45

85,95

1302

Cestni promet in infrastruktura

4.168.860,26

4.242.808,32 3.647.430,33

87,49

85,97

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest

176.360,26

124.126,11

98.976,91

56,12

79,74

OB009-13-0021

Modernizacija cest v izvedbi KS Velika
Dolina

16.100,00

8.373,40

0,00

0,00

0,00

OB009-13-0023

Moderniz.JP v izvedbi KS ZakotBukošek-Trnje

16.215,06

16.215,06

0,00

0,00

0,00

OB009-13-0031

Modernizacija JP v izvedbi KS Mrzlava
vas

5.409,73

143,82

0,00

0,00

0,00

OB009-16-0002

Modernizacija cest v izvedbi KS Brežice

92.268,19

92.685,43

OB009-16-0003

Modernizacija cest v izvedbi KS Pišece

28.000,00

0,00

0,00

0,00

-

OB009-16-0004

Modernizacija cest v izvedbi KS Velike
Malence

7.711,53

6.708,40

6.291,48

81,59

93,79

OB009-17-0020

Modernizacija JP v izvedbi KS
Šentlenart

3.655,75

0,00

0,00

0,00

-

OB009-19-0024

Urejanje Toporišičevega trga

7.000,00

0,00

0,00

0,00

-

2.947.207,26 2.650.818,09

95,85

89,94

59,22

77,62

92.685,43 100,45 100,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja
občinskih cest

2.765.500,00

OB009-10-0014

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

30.000,00

22.890,86

OB009-10-0015

Interventna sanacija plazov v občini
Brežice

150.000,00

158.209,14

158.100,05 105,40

99,93

OB009-10-0027

Asfaltiranje in modernizacije cest KS
Bizeljsko

40.000,00

57.500,00

57.074,07 142,69

99,26

OB009-10-0040

Modernizacije in preplastitve v KS Čatež

25.000,00

45.000,00

44.978,51 179,91

99,95

OB009-10-0057

Pločnik Vel. Malence - Krška vas

5.000,00

5.000,00

OB009-10-0061

Modernizacija LC in JP v KS Pišece

50.000,00

OB009-10-0063

Modernizacija cest v KS Sromlje

OB009-10-0064

Moderniz. in prepl.cest v KS Šentlenart

13029002

17.766,86

2.037,88

40,76

40,76

64.000,00

63.805,94 127,61

99,70

80.000,00

80.000,00

79.219,36

99,02

99,02

15.000,00

15.000,00

11.664,46

77,76

77,76
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OB009-10-0068

Modernizacija cest v KS Vel. Dolina

20.000,00

35.979,13

35.799,23 179,00

99,50

OB009-12-0005

Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

20.000,00

23.850,00

23.824,16 119,12

99,89

OB009-12-0021

Pločnik Črnc

230.000,00

244.000,00

242.079,18 105,25

99,21

OB009-15-0015

Obnova LC Bukošek - Dobova

10.000,00

50.000,00

48.536,48 485,36

97,07

OB009-15-0019

Pločnik Cerina

2.000,00

2.000,00

130,78

6,54

6,54

OB009-15-0023

Izgr.ploč.Tomič-Horvatič KS Velike
Malence

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

OB009-15-0025

Modernizacija cest v KS Kapele

40.000,00

50.000,00

48.393,74 120,98

96,79

OB009-15-0046

Pločnik in kolesarska steza Trdinova ul.

108.000,00

108.000,00

102.677,57

95,07

95,07

OB009-16-0005

Infrastruktura ob hidroelektrarni

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-17-0026

Modernizacija cest v KS Pečice

80.000,00

90.000,00

89.884,34 112,36

99,87

OB009-17-0030

Obnova Borštnikove ulice v Brežicah

105.000,00

102.700,00

81.767,92

77,87

79,62

OB009-17-0033

Modernizacija cest v KS Globoko

50.000,00

50.000,00

49.037,16

98,07

98,07

OB009-17-0036

Obnova Prešernove ceste

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-18-0007

Pločnik Vrhje

15.000,00

20.220,00

20.182,80 134,55

99,82

OB009-18-0027

Pločnik v KS Velika Dolina-3.faza

120.000,00

115.205,13

115.070,14

95,89

99,88

OB009-18-0036

Obnova železnega mostu čez Savo v
Brežicah

720.000,00

720.000,00

680.526,14

94,52

94,52

OB009-19-0008

Ulica Bratov Gerjovičev-odcep Loče

15.000,00

15.000,00

14.981,60

99,88

99,88

OB009-19-0010

Obnova LC024051 od R2 419 do
križišča v Dolenji Pirošici

200.000,00

200.000,00

174.323,58

87,16

87,16

OB009-19-0011

Prehod za pešce R1 219-Lidl

40.000,00

51.100,00

30.990,95

77,48

60,65

OB009-19-0012

Obnova Cvetne ulice v Dobovi

15.000,00

15.500,00

4.666,50

31,11

30,11

OB009-19-0013

Obnova Ceste bratov Milavcev

40.000,00

35.000,00

11.529,00

28,82

32,94

OB009-19-0014

Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-19-0019

Obnova LC Sp.Pohanca-ZG.Pohanca

20.000,00

20.000,00

20.000,00 100,00 100,00

OB009-19-0021

Obnova železnega mostu čez Krko v
Brežicah

80.000,00

80.000,00

19.141,80

23,93

23,93

OB009-19-0022

Ureditev križišča v naselju Črešnjice

300.000,00

300.000,00

298.893,76

99,63

99,63

OB009-19-0027

Modernizacija JP 525421 Sela-vas

20.000,00

20.000,00

19.580,21

97,90

97,90

OB009-19-0028

Modernizacija JP 527391 Dramlja
(Sodič)

50.000,00

75.553,00

75.552,92 151,11 100,00

OB009-19-0029

Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno

13029003

Urejanje cestnega prometa

20.000,00

25.000,00

8.601,00

43,01

34,40

109.000,00

100.009,09

95.004,02

87,16

95,00

20.000,00

20.000,00

18.208,50

91,04

91,04

2.000,00

999,94

1.000,06

OB009-10-0075

Urejanje AP v občini Brežice

OB009-13-0035

Projekt Sava- Krka Bike

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

50.000,00

40.229,15

38.195,56

76,39

94,94

OB009-18-0008

Parkirišče Kapele

30.000,00

31.780,00

30.635,96 102,12

96,40

OB009-19-0017

Parkirišče Jesenice na Dolenjskem pri
pokopališču

7.000,00

7.000,00

6.963,94

99,48

99,48

Cestna razsvetljava

300.000,00

285.000,00

237.699,38

79,23

83,40

Obnova JR po občini Brežice

300.000,00

285.000,00

237.699,38

79,23

83,40

13029004
OB009-10-0206

50,00 100,01

372

13029006

Investicijsko vzdrževanje in gradnja
državnih cest

818.000,00

786.465,86

564.931,93

69,06

71,83

0,00

0,00

0,00

OB009-10-0029

Pločnik Stara vas

10.000,00

10.000,00

OB009-10-0033

Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš rondo Trnje-faza 3

10.000,00

11.395,45

11.391,69 113,92

99,97

OB009-10-0051

Pločnik Župelevec

40.000,00

39.067,29

29.702,03

74,26

76,03

OB009-11-0006

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

250.000,00

242.000,00

232.716,22

93,09

96,16

OB009-15-0017

Pločnik Globoko ob R3-676

35.000,00

29.000,00

26.713,94

76,33

92,12

OB009-17-0012

Pločnik ob R2 420 Brežice-Rigonce

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-17-0032

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

100.000,00

100.000,00

14.925,20

14,93

14,93

OB009-17-0035

Pločnik in kolesarska steza ob R1220Šentlenart-Sp.Pohanca

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-18-0022

Pločnik Podgračeno

20.000,00

0,00

0,00

0,00

-

OB009-18-0023

Kolesarska povezava ob R2
419(Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež
ob Savi)

115.000,00

128.000,00

99.591,13

86,60

77,81

OB009-18-0024

Kolesarska povezava ob R2 420
Brežice-Dobova

170.000,00

176.003,12

149.891,72

88,17

85,16

OB009-18-0025

Pločnik Kapele

8.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-19-0030

Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno
selo-Mali vrh

30.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

1306

Telekomunikacije in pošta

2.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

13069001

Investicijska vlaganja v
telekomunikacijsko omrežje

2.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-11-0008

Gradnja odprtega širokopasovnega
omrežja

2.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

14

GOSPODARSTVO

156.699,85

150.640,00

150.169,97

95,83

99,69

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski
dejavnosti

140.640,00

140.640,00

140.169,97

99,67

99,67

14029001

Spodbujanje razvoja malega
gospodarstva

140.640,00

140.640,00

140.169,97

99,67

99,67

0,00

0,00

400,00

-

-

140.000,00

140.000,00

139.130,77

99,38

99,38

640,00

640,00

639,20

99,88

99,88

OB009-10-0085

Investicijska oprema - podjetništvo

OB009-10-0089

Sredstva za vzpodbujanje podjetništva

OB009-19-0036

Sofin.nabave opreme za RRA

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

16.059,85

10.000,00

10.000,00

62,27 100,00

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva

16.059,85

10.000,00

10.000,00

62,27 100,00

6.059,85

0,00

0,00

OB009-17-0017

Obnova spomenika v KS Krška vas

OB009-19-0037

Nabava opreme za hortikulturno
ureditev mesta Brežice

0,00

-

10.000,00

10.000,00

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE

1.431.668,00

1.452.997,73

516.197,33

36,06

35,53

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in
nadzor

1.431.668,00

1.452.997,73

516.197,33

36,06

35,53

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

231.668,00

231.668,00

20.705,10

8,94

8,94

OB009-10-0093

Taksa za odlaganje odpadkov v občini
Brežice

211.668,00

211.668,00

20.705,10

9,78

9,78

OB009-11-0002

Nabava nadom. OS na področ. kom.
odpadkov

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.221.329,73

495.492,23

41,29

40,57

15029002

Ravnanje z odpadno vodo

10.000,00 100,00 100,00
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OB009-11-0003

Nabava nado. OS na področ. odpad.
voda

50.000,00

88.000,00

80.521,04 161,04

91,50

OB009-13-0005

Sofinanciranje MKČN

50.000,00

50.000,00

27.126,82

54,25

54,25

OB009-15-0018

Reševanje problematike odpadne vode
v O. Brežice

1.050.000,00

1.049.529,73

364.686,33

34,73

34,75

OB009-19-0015

Meteorna kanalizacija Brežice

50.000,00

33.800,00

23.158,04

46,32

68,51

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

2.209.211,09

2.148.225,12 1.376.555,14

62,31

64,08

1603

Komunalna dejavnost

1.903.511,09

1.846.565,97 1.201.593,66

63,13

65,07

16039001

825.000,00

825.397,77

508.105,47

61,59

61,56

OB009-10-0010

Vodovod Cerklje

20.000,00

20.000,00

2.020,07

10,10

10,10

OB009-10-0013

Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje

25.000,00

21.500,00

9.664,89

38,66

44,95

OB009-11-0007

Nabava nadom. OS na področju
vodovoda

50.000,00

39.200,00

26.364,53

52,73

67,26

OB009-11-0057

Vodovod Križe

80.000,00

79.842,77

46.757,02

58,45

58,56

OB009-14-0003

Sek. Vodovod ob projektu Hidravlične
izboljšave

100.000,00

110.800,00

87.136,32

87,14

78,64

OB009-15-0056

Vodovod Cirnik

40.000,00

30.740,00

27.714,50

69,29

90,16

OB009-17-0005

Vodovod Bizeljsko

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-18-0010

Hidravlične izboljšave vodovodnega
sistema Brežice 2

150.000,00

148.440,61

81.975,13

54,65

55,22

OB009-18-0011

Obnova vodovoda Sromlje

70.000,00

81.874,39

74.765,49 106,81

91,32

OB009-18-0012

Obnova vodovodov ob gradnji
komunalne infrastrukture

130.000,00

153.000,00

118.708,91

91,31

77,59

OB009-19-0016

Vodovodna povezava ob gradnji HE
Mokrice

50.000,00

30.000,00

5.121,76

10,24

17,07

OB009-19-0018

Urejanje vrtine Močnik

30.000,00

30.000,00

27.876,85

92,92

92,92

266.700,00

239.649,00

193.754,15

72,65

80,85

16039002

Oskrba z vodo

Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost

OB009-13-0006

GJS pokopališka in pogrebna dejavnost

10.000,00

10.000,00

671,00

6,71

6,71

OB009-13-0017

Vzdrževanje pokopališča in MV v KS
Pišece

17.000,00

5.590,22

0,00

0,00

0,00

OB009-13-0029

Nakup opreme na pokop.in MV KS
Artiče

5.000,00

7.404,23

OB009-14-0002

Mrliška vežica Kapele

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-14-0008

Vzdrževanje pokopališča in MV v KS
Dobova

6.000,00

11.368,00

5.368,00

89,47

47,22

OB009-15-0058

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

15.100,00

4.976,42

1.300,00

8,61

26,12

OB009-15-0059

Vzdržev.pokopal.in MV Velika Dolina

4.300,00

4.300,00

0,00

0,00

0,00

OB009-17-0009

MV Orešje v KS Bizeljsko

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-17-0037

Izvedba infrastrukturne ureditve na
pokopališču Brežice

180.000,00

164.375,13

156.398,84

86,89

95,15

OB009-18-0005

Sofinanciranje obnov mrliških vežic

20.000,00

20.000,00

18.604,21

93,02

93,02

OB009-18-0015

Vzdrž.pokopališča in MV Čatež

1.500,00

2.285,00

2.157,87 143,86

94,44

OB009-18-0016

Vzdrž.pokopališča in MV Sromlje

300,00

0,00

OB009-18-0018

Vzdrževanje pokop.in MV Jesenice/Dol.

500,00

2.350,00

215.000,00

202.000,00

10.000,00

10.000,00

16039003
OB009-11-0058

Objekti za rekreacijo
Ureditev otroških igrišč

7.404,23 148,08 100,00

0,00

0,00

-

1.850,00 370,00

78,72

12.390,10

5,76

6,13

10.000,00 100,00 100,00

374

OB009-14-0011

Ureditev igrišča v Trnju KS ZakotBukošek-Trnje

OB009-15-0009

Vodni center Brežice

OB009-19-0007

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

Veslaška steza na Savi

150.000,00

137.000,00

2.390,10

1,59

1,74

Druge komunalne dejavnosti

596.811,09

579.519,20

487.343,94

81,66

84,09

OB009-10-0087

Subvencioniranje najemnine za infrast.
GJS

220.000,00

220.000,00

218.587,48

99,36

99,36

OB009-11-0011

Obnova vaškega središča Čatež-1.faza

100.000,00

80.000,00

7.930,11

7,93

9,91

OB009-15-0045

Polnilnica za električna vozila

70.000,00

66.770,85

60.096,92

85,85

90,00

OB009-18-0021

Javni sistem izposoje koles in postavitev
kolesarnic

193.811,09

192.748,35

181.311,62

93,55

94,07

OB009-19-0023

Urejanje mesta Brežice

6.500,00

0,00

0,00

0,00

-

OB009-19-0025

Vrbina in mesto: urbana in umetniška
oprema

6.500,00

20.000,00

19.417,81 298,74

97,09

16039005

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

60.000,00

60.030,00

56.276,19

93,79

93,75

16059002

Spodbujanje stanovanjske gradnje

60.000,00

60.030,00

56.276,19

93,79

93,75

Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

60.000,00

60.030,00

56.276,19

93,79

93,75

1606

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

245.700,00

241.629,15

118.685,29

48,30

49,12

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

145.700,00

145.700,00

43.785,11

30,05

30,05

35.700,00

35.700,00

16.056,70

44,98

44,98

OB009-10-0094

OB009-10-0001

Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč

OB009-12-0019

Komunalno opremljanje zemljišč

110.000,00

110.000,00

27.728,41

25,21

25,21

Nakup zemljišč

100.000,00

95.929,15

74.900,18

74,90

78,08

Nakup zemlj., kom.
oprem.stavb.zemljišč

100.000,00

95.929,15

74.900,18

74,90

78,08

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

400.000,00

400.000,00

399.659,30

99,91

99,91

1702

Primarno zdravstvo

300.000,00

300.000,00

299.659,30

99,89

99,89

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov

300.000,00

300.000,00

299.659,30

99,89

99,89

45.088,12

52.265,03

52.264,67 115,92 100,00

224.911,88

233.924,97

233.920,34 104,01 100,00

30.000,00

13.810,00

16069002
OB009-10-0101

OB009-18-0031

Investicije v prostore in opremo za
izvaj.programa ZD Brežice

OB009-19-0031

Nakup vozil za ZD Brežice

OB009-19-0032

Dograditev ZD Brežice

13.474,29

44,91

97,57

1703

Bolnišnično varstvo

100.000,00

100.000,00

100.000,00 100,00 100,00

17039001

Investicijska vlaganja v bolnišnice

100.000,00

100.000,00

100.000,00 100,00 100,00

Sofinanciranje nakupa CT v Splošni
bolnišnici Brežice

100.000,00

100.000,00

100.000,00 100,00 100,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

783.379,00

816.110,42

732.679,98

93,53

89,78

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

251.879,00

158.119,92

100.946,57

40,08

63,84

18029001

Nepremična kulturna dediščina

245.000,00

151.240,92

94.067,57

38,39

62,20

OB009-10-0115

Grad Brežice - obnova

102.978,30

25.219,22

1.410,00

1,37

5,59

OB009-15-0013

Ureditev zahodne fasade mesta Brežice

40.000,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-19-0026

Obnova spominskega obeležja v KS
Mrzlava vas

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-19-0033

Obnova arkadnih hodnikov in terase
gradu Brežice

97.021,70

97.021,70

92.657,57

95,50

95,50

OB009-19-0040
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18029002

OB009-18-0013

Premična kulturna dediščina
Opremljanje prostorov in Viteške
dvorane gradu Brežice

6.879,00

6.879,00

6.879,00 100,00 100,00

6.879,00

6.879,00

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

531.500,00

657.990,50

631.733,41 118,86

96,01

18059001

Programi športa

531.500,00

657.990,50

631.643,53 118,84

96,00

OB009-10-0113

Atletski stadion

30.000,00

26.070,00

14.674,40

48,91

56,29

OB009-10-0114

Prenova Nogometnega stadiona Brežice

400.000,00

29.817,72

23.298,02

5,82

78,13

OB009-12-0008

Ureditev ŠD "Balon"

65.000,00

80.000,00

79.190,53 121,83

98,99

OB009-17-0001

Sanacija Večnamenske dvorane Brežice

16.500,00

20.430,00

20.423,97 123,78

99,97

OB009-18-0032

Vlaganja v športne objekte in naprave

10.000,00

9.422,06

OB009-19-0038

Skate park-nabava opreme

10.000,00

17.000,00

OB009-19-0091

Prenova nogometnega stadiona Brežice
- VII. faza

0,00

475.250,72

468.368,29

-

98,55

Programi za mladino

0,00

0,00

89,88

-

-

Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč

0,00

0,00

89,88

-

-

18059002
OB009-10-0001

6.879,00 100,00 100,00

9.422,06

94,22 100,00

16.266,26 162,66

95,68

19

IZOBRAŽEVANJE

754.990,00

650.590,32

263.326,09

34,88

40,47

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

734.990,00

630.590,32

249.103,88

33,89

39,50

19039001

Osnovno šolstvo

734.990,00

630.590,32

249.103,88

33,89

39,50

OB009-10-0105

OŠ Artiče

500.000,00

400.000,00

31.382,99

6,28

7,85

OB009-10-0108

OŠ Dobova - vrtec

30.000,00

27.303,60

21.960,00

73,20

80,43

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

204.990,00

203.286,72

195.760,89

95,50

96,30

Terciarno izobraževanje

20.000,00

20.000,00

14.222,21

71,11

71,11

Visokošolsko izobraževanje

20.000,00

20.000,00

14.222,21

71,11

71,11

Mednarodni center - turizem

20.000,00

20.000,00

14.222,21

71,11

71,11

1904
19049002
OB009-15-0052
20

SOCIALNO VARSTVO

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

20049003

Socialno varstvo starih

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

11.442.498,03 8.373.613,86

73,66

73,18

OB009-19-0039

E-oskrba starejših

5.000,00
11.368.272,90

Iz zgornje tabele je razvidno, da je načrt razvojnih programov za leto 2019 planiran v višini 11.368.272,90
€, veljavni načrt razvojnih programov je 11.442.498,03 €, realiziran je v višini 8.373.613,86 €. Indeks
realizacije NRP glede na sprejeti proračun je 73,66 %. Tabela je izdelana po področjih proračunske porabe,
glavnih programih, podprogramih in projektih. Iz indeksa realizacije na plan je razvidno, kako so se realizirali
posamezni podprogrami in kako so se realizirali projekti. Nekateri projekti so bili realizirani nad planiranim
zneskom, vendar so bile v skladu z določbami 14. in 15.člena veljavnega odloka o proračunu za leto 2019
opravljene prerazporeditve, kar je razvidno iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 01 Politični sistem so bili planirani v višini 25.000,00 €.
Realizirani so bili v višini 24.927,09 €, indeks realizacije na plan je 99,71 %.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
so bili planirani v višini 973.700,00 €. Realizirani so bili v višini 903.505,38 €, indeks realizacije na plan je
92,79 %.Realiziranih ni bilo nekaj manjših projektov v izvajanju krajevnih skupnosti in projekta Dom kulture
Brežice in Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Brežice.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 06 Lokalna samouprava so bili planirani v višini 126.784,70
€. Realizirani so bili v višini 53.277,96 €, indeks realizacije na plan je 42,02 %. Realiziranih ni bilo nekaj
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manjših projektov v izvajanju krajevnih skupnosti in projekt nakup in obnova poslovnega prostora v KS
Cerklje ob Krki prav tako v izvajanji KS Cerklje ob Krki.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih so bili planirani
v višini 210.980,00 €. Realizirani so bili v višini 210.841,04 € indeks realizacije na plan je 99,93 %.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo so bili planirani v višini
120.000,00 €. Realizirani so bili v višini 95.044,25 €, indeks realizacije na plan 79,20 %.
Realizirani niso bili sledeči projekti: Melioracije (osuševanje, namakanje, agromelioracije).
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije so bili
planirani v višini 4.170.860,26 €. Realizirani so bili v višini 3.647.430,33 €, indeks realizacije na plan 87,45
%.
Realizirani niso bili sledeči projekti: Infrastruktura na hidroelektrarni, Obnova Prešernove ceste, Izgradnja
rondoja na Černelčevi cesti, Pločnik Stara vas,Pločnik ob R2 420 Brežice-Rigonce, Pločnik in kolesarska
steza ob R1-220 Šentlenart- Sp. Pohanca, Pločnik Podgračeno, Pločnik Kapele, Pločnik ob R3676 Glogov
brod-Dečno selo-Mali vrh in nekaj manjših projektov v izvedbi krajevnih skupnosti.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 14 Gospodarstvo so bili planirani v višini 156.699,85 €.
Realizirani so bili v višini 150.169,97 €, indeks realizacije na plan 95.83 %.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 15 Varovanje okolja in naravne dediščine so bili planirani
v višini 1.431.668,00 €. Realizirani so bili v višini 516.197,33 €, indeks realizacije na plan 36,06 %.
Realizirani niso bili sledeči projekti: Nabava nadom. OS na področ. kom. Odpadkov, delno poraba takse za
odlaganje odpadkov ,reševanje problematike odpadne vode in Meteorna kanalizacija Brežice.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna
dejavnost so bili planirani v višini 2.209.211,09 €. Realizirani so bili v višini 1.376.555,14 €, indeks realizacije
na plan 62,31 %.Večina projektov je bila delno realizirana.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 17 Zdravstveno varstvo so bili planirani v višini 400.000,00
€. Realizirani so bili v višini 399.659,30 €, indeks realizacije na plan 99,91 %.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 18 Kultura, šport in nevladne organizacije so bili planirani
v višini 783.379,00 €. Realizirani so bili v višini 732.679,98 €, indeks realizacije na plan 93,53 %.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 19 Izobraževanje so bili planirani v višini 754.990,00 €.
Realizirani so bili v višini 263.326,09 €, indeks realizacije na plan 34,88 %.Projekt OŠ Artiče se bo izvajal
v naslednjih letih.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 20 Socialno varstvo so bili planirani v višini 5.000,00
€.Projekt E-oskrba starejših ni bil realiziran.
Projekti katerih vrednosti so se spremenili za več kot 20%, so pa v skladu z veljavnim načrtom razvojnim
programom, so sledeči: Obnova večnamenskega doma Jesenice na Dolenjskem, Nabava opreme v KS
Mrzlava vas, Dom krajanov Sromlje , Večnamenski dom Pišece, Banova domačija, Ureditev krajevnega
središča Dobova, Nabava opreme za KS Pečice, Nakup opreme v KS Krška vas, Asfaltiranje in
modernizacija cest KS Bizeljsko, Modernizacije in preplastitve v KS Čatež, Modernizacije LC in JP v KS
Pišece, Modernizacija cest v KS Vel.dolina, Obnova LC Bukošek- Dobova (prerazporeditev iz proračunske
rezerve), Modernizacija cest v KS Kapele, Pločnik vrhje, Modernizacija JP 527391 Dramlja (Sodič), Nakup
opreme na pokopališču in MV KS Artiče, Vzdrževanje pokopališča in MV Čatež, Vzdrževanje pokopališča
in MV jesenice/Dol., Vrbina in mesto: urbana in umetniška oprema, Nabava nadomestnih OS na področju
odpadnih voda, Ureditev ŠD Balon in Sanacija Večnamenske dvorane Brežice.
Pri NRP številka OB009-10-0085 Investicijska oprema-podjetništvo v višini 400 € in OB009-10-0001
Sistemska ekspropriacija javnega dobra in odkupi zemljišč v višini 89,88 je prišlo do napačne navedbe, saj
je pomotoma vpisan NRP pri pripravi odredbe za izplačilo. Gre za zneske, ki so po vsebini tekoči odhodki.
Realizacija NRP za leto 2019 po proračunskih uporabnikih
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1000 OBČINSKI SVET

24.927 €

OB009-19-0001 Informatizacija delovanja občinskega sveta

24.927 €

Namen in cilj
Izveden je bil nakup prenosnih računalnikov za svetnike in izvedba spletnega portala za delovanje
občinskega sveta.
Stanje projekta
Projekt je bil v letu 2019 realiziran 99,71%. Nadaljnje aktivnosti pa na tem projektu niso predvidene.

4100 KABINET ŽUPANA
OB009-10-0120 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

259.725 €

48.884 €

Namen in cilj
Izveden je bil nakup avtomobila, strojne in programske opreme, nakup računalniških programov,
investicijsko vzdrževanje programske opreme in strojne računalniške opreme.
Stanje projekta
Projekt je bil v letu 2019 realiziran 96,46%. Za nadaljnjimi aktivnostmi na tem projektu pa bomo nadaljevali
v letu 2020.

OB009-10-0123 Nabava sred.in opreme za obč.sistem ZRP

9.000 €

Namen in cilj
Osma alineja drugega odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter tretja
alineja enajstega odstavka 10. člena Statuta Občine Brežice določata obvezo zagotavljanja sredstev za
opremljanje organov in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini.
Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 34/19) je predvidel na postavki »00013
- Nabava sredstev in opreme« denarna sredstva za NRP v višini 9.000,00 €. Porabljenih je bilo 9.000,00 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 100,00 %.
Stanje projekta
Projekt tekoče zagotavlja denarna sredstva v skladu z osmo alinejo drugega odstavka 37. člena Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter tretjo alinejo enajstega odstavka 10. člena Statuta Občine
Brežice.

OB009-14-0005 Požarna taksa-inv.transfer Gasilski zvezi Brežice
61.861 €
Namen in cilj
V skladu z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) se iz proračuna Republike Slovenije zagotavljajo denarna sredstva za
sofinanciranje opreme, usposabljanja in delovanja operativnih gasilskih enot širšega pomena,
sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva
pred požarom, izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom iz sredstev požarne takse, ki jih v
skladu z 59. členom Zakona o varstvu pred požarom zavarovalnice vplačujejo v višini 20% od vsote
požarnih premij, ki so jih pridobile na podlagi 31. člena Zakona o varstvu pred požarom, ki določa, da je
požarno zavarovanje, ki ga izvajajo zavarovalnice sestavni del varstva pred požarom in so se povzročitelji
požarnega tveganja dolžni zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči nesreča tretjim
osebam, lokalni skupnosti ali državi.
Del denarnih sredstev iz naslova požarne takse, ki ne more biti manjši od 70% ocenjenih letnih prihodkov
požarne takse in ki ga določi Vlada RS, se nameni izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter
gasilske zaščitne opreme v gasilskih enotah. Vlada določi merila za delitev denarnih 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.
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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.
Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 34/19) je predvidel na postavki »Požarna
taksa« denarna sredstva v višini 62.000,00 €. Občina Brežice pa je v letu 2019 prejela od Republike
Slovenije, Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana denarna
sredstva požarne takse v višini 61.861,04 €, kar je za 138,96 € manj od načrtovanih sredstev proračuna.
Do razlike je prišlo zaradi nemogočega predvidevanja količine vsote požarnih premij, ki jih poberejo
zavarovalnice. Vsa prejeta denarna sredstva požarne takse je Občinska uprava Občine Brežice nakazala
Gasilski zvezi Brežice, Cesta svobode 17, 8250 Brežice.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 99,78 %.
Glede na indeks porabe je bil letni – kratkoročni cilj dosežen. Dolgoročnemu cilju zagotovitve razvoja
prostovoljnih gasilskih enot in služb za učinkovito izvajanje nalog požarnega varstva v vseh primerih
ogrožanja na območju občine Brežice, smo se približali.
Stanje projekta
Projekt tekoče zagotavlja denarna sredstva v višini vsakoletnih vplačil zavarovalnih požarnih premij za
sofinanciranje nalog varstva pred požarom v lokalni skupnosti s sofinanciranjem nakupa gasilskih vozil ter
gasilske zaščitne opreme v gasilskih enotah.

OB009-19-0002 Sof. nakupa gasilskih vozil

89.980 €

Namen in cilj
Občina mora na podlagi prvega odstavka 2. člena in 6. člena Zakona o gasilstvu, šestnajste alineje drugega
odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, enajstega odstavka 10. člena Statuta občine Brežice,
Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice št. P-0052-2019 skrbeti za požarno varnost
na področju občine Brežice.
Del proračunske postavke 00020 - Občinska gasilska zveza v znesku 89.980,00 € je v skladu z Aneksom
št. 1 (P-0386-2019) vključena v NRP Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil OB009-19-0002. Porabljenih je
bilo 89.980,00 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 100,00%.
Stanje projekta
Projekt tekoče zagotavlja denarna sredstva v skladu z drugim odstavkom 2. člena Aneksa št. 1 (P-03862019).

OB009-19-0020 Sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil

50.000 €

Namen in cilj
Občina mora na podlagi prvega odstavka 2. člena in 6. člena Zakona o gasilstvu, šestnajste alineje drugega
odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, enajstega odstavka 10. člena Statuta občine Brežice,
Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice št. P-0052-2019 skrbeti za požarno varnost
na področju občine Brežice.
Proračunska postavka 00515 - Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila v znesku 50.000,00 € je v skladu
s četrtim odstavkom, 2. člena Aneksa št. 1 (P-0386-2019) vključena v NRP Sofinanciranje nakupa gasilskih
vozil OB009-19-0020. Porabljenih je bilo 50.000,00 €
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 100,00%.
Stanje projekta
Projekt tekoče zagotavlja denarna sredstva v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Aneksa št. 1 (P-03862019).
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4200 ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE
74.900 €
ZADEVE
OB009-10-0101 Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč

74.900 €

Namen in cilj
Sredstva so porabljena skladno z nalogami, kot izhajajo iz postavke, to je za nakup in urejanje zemljišč
namenjenih izgradnji javne gospodarske infrastrukture, formiranju gradbenih parcel po veljavnih prostorskih
aktih in urejanju zemljiškoknjižnih stanj z dejanskimi na podlagi pravnih poslov menjave, skupaj s
pripadajočimi davčnimi in notarskimi obveznostmi.
Stanje projekta
Realizacija NRP OB009-10-0101 v letu 2019 je 78,08 %.

4300 ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO,
KMETIJSTVO IN RAZVOJ
OB009-10-0001 Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč

368.449 €

90 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za odmere in odkupe zemljišč po katerih potekajo javne ceste v občini Brežice.
Stanje projekta
Sredstva so bila porabljena v skladu z potrebami.

OB009-10-0084 Razvojni programi kmetij

95.044 €

Namen in cilj
Sredstva za ta namen so se dodeljevala po pravilniku, ki je bil sprejet v letu 2015 in je usklajen z evropsko
direktivo o dodeljevanju državnih pomočeh ter izvedenim javnim razpisom. Na razpis je prispelo 55 vlog.
Sofinanciranje je bilo v višini 13,23 % od upravičenih stroškov, ki so znašali 755.637,76 € in sicer za nakup
priklopne kmetijske mehanizacije, traktorjev na štiri kolesni pogon, gradnjo kmetijsko gospodarskih
objektov. Postavka ni bila realizirana v celoti, ker 4 upravičenci v predpisanem roku niso dostavili zahtevane
dokumentacije in tako niso zahtevali odobrenih sredstev.
Stanje projekta
Stanje posodabljanje kmetijskih gospodarstev je na dokaj zavidljivi ravni, saj so se kmetije opremile z
najsodobnejšimi stroji in so tako kmetijska gospodarstva konkurenčen razvitim kmetijam v EU. Problem so
še vedno majhne kmetije, ki nimajo dovolj kapital za posodobitev kmetije. Z zaostajanjem nakupa sodobne
tehnike zaostajajo v konkurenci z ostalimi kmetijami. Razvoj kmetij gre v smeri koncentracije kmetijskih
površin na račun manjših.

OB009-10-0085 Investicijska oprema - podjetništvo

400 €

Namen in cilj
Namen oz. cilj postavke je posodabljanje oprem, predvsem računalniške, ki relativno hitro zastari in nakup
opreme, ki je nujna za normalno poslovanje.
Stanje projekta

380

OB009-10-0089 Sredstva za vzpodbujanje podjetništva

139.131 €

Namen in cilj
Cilji in namen so bili doseženi, saj so bila porabljena vsa sredstva. Tako so bile preko razpisa sofinancirane
investicije 41 podjetij, 17 podjetij je prejelo sredstva za nova delovna mesta, 2 podjetja sta prejeli subvencijo
za udeležbo na sejmih. Vrednost upravičenih stroškov pri investicijah so znašali 1.481.720,33 €, z omejitvijo
investicije na 40.000 € so bili upravičeni stroški 898.205,94 €. Sofinanciranje s strani Občine je bilo v 10,70
% od upravičenih stroškov. Sofinanciranje novih delovnih mest je bilo v višini 200,00 € na mesec zaposlitve
v razpisnem obdobju. Tako je bilo sofinanciranih 30 novih delovnih mest. Sodelovanje na sejmih z
inovativnimi produkti in storitvami je bilo subvencionirano v višini 40% upravičenih stroškov.
Stanje projekta
Višina investicij se ponovno povečuje, kar je znak, da se je stanje na področju podjetništva popravili do te
mere, da se ponovno vlaga v posodobitev podjetij. Z povišanjem sredstev za razvoj podjetništva oz.
sofinanciranje investicij, seje tudi povečal delež sofinanciranja.

OB009-18-0013 Opremljanje prostorov in Viteške dvorane gradu
Brežice
6.879 €
Namen in cilj
Postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za obnovo poslovnih prostorov in nakupa opreme za
optimizacijo delovnega procesa Posavskega muzeja Brežice.
Stanje projekta
Sredstva so omogočila nakup opreme za kuhinjo in razstavne prostore, ter pomivalnega stroja (pranje
kozarcev ob porokah in drugih dogodkih), s čimer je bil cilj dosežen.

OB009-18-0033 Melioracije (osuševanje, namakanje, agromelioracije)
0€
Namen in cilj
Postavka ni bila realizirana, ker je prišlo do prenosa namakalnega sistema Arnovo selo na Občino Brežice
šele v drugi polovici leta. To pa je bila osnova, da se lahko Občina prijavi na JR za sofinanciranje obnove
namakalnega sistema. Priprava dokumentacije za prijavo na javni razpis se predvideva v naslednjem letu.
Stanje projekta
V naslednjem letu se bo pripravila dokumentacija, ki je potrebna za prijavo na javni razpis.

OB009-19-0036 Sofin.nabave opreme za RRA

639 €

Namen in cilj
Nabavila se bodo osnovna sredstva za izvajanje projekta »Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne
destinacije Čatež Posavje«.
Stanje projekta
Osnovna sredstva so namenjena za čas izvajanja projekta

OB009-19-0037 Nabava opreme za hortikulturno ureditev mesta
Brežice
10.000 €
Namen in cilj
Namen postavke je vsakoletna nabava rož, zasaditev v viseče lonce na kandelabrih in nakup dodatnih korit
ter zasaditev le teh z rožami. Cilj je polepšati mestno jedro, ki bo privlačno za naključne obiskovalce in
turiste.
Stanje projekta
Nabava opreme za hortikulturno ureditev se je začela pred dvema letoma in se vsako leto dopolnjuje. Tako
so trenutno na kandelabrih javne razsvetljave prezimne rože, ki se jih bo v drugi polovici maja zamenjalo z
letnimi rožami.
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OB009-19-0038 Skate park-nabava opreme

16.266 €

Namen in cilj
Sredstva iz postavke so bila namenjena za postavitev in otvoritev rolkarskega poligona - skate parka.
Postavljenih je bilo več posameznih elementov, ki omogočajo mladim aktivno preživljanje prostega časa.
Otvoritev je bila organizirana z namenom predstavitve možnosti različnih načinov vadbe ter predstavitev
varne uporabe elementov
Cilji: - Mladim omogočiti varen prostor za aktivno preživljanje prostega časa
- vzpostaviti poligon z različnimi elementi, ki bodo omogočali različne načine vadbe (rolerji, skate, skiro,
BMX)
- predstaviti možnosti uporabe ter seznanitev uporabnikov z varno uporabo
Stanje projekta
Projekt je dokončan.

OB009-19-0039 E-oskrba starejših

0€

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena subvencioniranju fizičnih oseb, ki bodo odločili za socialno varstveno
storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, varovanje na
daljavo. Predvideni upravičenci do subvencije so starejši od 70 let ali imajo ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo
stopnjo telesne okvare po seznamu telesnih okvar, ki se uporablja za odločanje o pravici do invalidnine,
bivajo sami in dodatni pogoji določeni z Odlokom o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega
servisa. Predvideno obdobje subvencije je 24 mesecev, predvidena višina 10 evrov mesečno. Za
upravičenca, ki ima slabši socialni status pa se predvideva lahko z odlokom višja subvencija.
Stanje projekta
Sredstva niso bila realizirana

OB009-19-0040 Sofinanciranje nakupa CT v Splošni bolnišnici
Brežice
100.000 €
Namen in cilj
Občinski svet občine Brežice na svoji 5. seji z dne 20. 5. 2019 sprejel Odlok o proračunu občine Brežice
za leto 2019 (Uradni list RS, št. 34/19), s katerim so bila potrjena namenska sredstva bolnišnici za nakup
opreme – CT aparat v višini 100.000,00 EUR, saj je bil izkazan javni interes, da Občina sofinancira
bolnišnico, ki deluje v občini in zagotavlja zdravstvene storitve tudi za občane občine Brežice.
Stanje projekta
Občina je v skladu z dogovorom in odlokom namenila sredstva v višini 100.000,00 EUR za nabavo in
montažo CT aparata, s katerim je bolnišnica zagotavljala nujne CT storitve, skrajšala čakalne dobe za CT
preiskave in prebivalcem regije Posavje zagotovila funkcionalno RTG diagnostiko.

4400 ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO
PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA 2 . 0 8 5 . 4 3 0 €
OB009-10-0083 Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini Brežice
40.625 €
Namen in cilj
Sredstva na postavki so bila namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del in ohranjanju vrednosti
nepremičnin ter izdelavi dokumentacij na večnamenskih domovih.
Stanje projekta
Nekateri večnamenski objekti v občini so dotrajani in potrebni obnove. Izvajati je potrebno investicijsko
vzdrževalna dela, da se stavbe ohranjajo v dobrem fizičnem stanju in da se ohranja vrednost nepremičnim.
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OB009-10-0090 Investicijski vložki v poslovne prostore

4.095 €

Namen in cilj
Realizacija priznanih investicijskih vložkov najemnikov v najete poslovne prostore s katerimi se je povečala
investicijska vrednost poslovnih prostorov in so se poračunali mesečno z najemnino je bila v letu 2019
4095,25 €. Gre za upravičence katerim so bili priznani investicijski vložki, ki se poračunavajo z najemnino.
Stanje projekta

OB009-10-0094 Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

56.276 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam občinskih stanovanj, ki so namenjena
tako netržni in tržni dejavnosti.
Stanje projekta
V letu 2019 so bila obnovljena 4 občinska stanovanja.

OB009-10-0105 OŠ Artiče

31.383 €

Namen in cilj
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.
Stanje projekta
V letu 2019 je bila zaključena izdelava projektne dokumentacije - Projekt za izvedbo, ki je pregledan s strani
izvajalca nadzora. PZI je dopolnjen v skladu s priporočili nadzora in pripravljen za razpis. Pridobljeno je
dovoljenje za izvedbo vrtin, ki bodo služile kot geosonde za ogrevanje objekta.

OB009-10-0108 OŠ Dobova – vrtec

21.960 €

Namen in cilj
Obstoječi vrtec ob OŠ Dobova je montažne izvedbe in je dotrajan. Da se zagotovijo normalni pogoji za
izvajanje dejavnosti je predvidena gradnja nadomestnega objekta.
Stanje projekta
V letu 2019 je izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobljeno
gradbeno dovoljenje. Nadaljuje se izdelava projektne dokumentacije za izvedbo del.

OB009-10-0113 Atletski stadion

14.674 €

Namen in cilj
Namen projekta je obnova atletskega stadiona saj se od izgradnje objekta leta 1999 oziroma predaje
slednjega v uporabo niso izvajala večja vzdrževalna dela. Obnova bo omogočala kvalitetne športne
površine tako za trening kot tekmovanja in na vse zadnje tudi boljše pogoje za trženje le-tega. Z vlaganjem
v objekt atletski stadion, se izboljšujejo pogoji za delo domačih klubov in društev, omogoča širše trženje
objekta, pri tem pa se zmanjšujejo stroški obratovanja objekta.
Stanje projekta
V objekt se od same izgradnje slednjega v letu 1999 niso vlagala večja finančna sredstva za investicijsko
vzdrževanje.
V letu 2019 so bili doseženi naslednji cilji:
 izdelala se je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (sama pridobitev predvidena
v letu 2020),
 obnovile so se obstoječe dotrajanih sanitarije na stadionu,
 uredilo se je odvodnjavanje na vhodu na stadion.
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OB009-10-0114 Prenova Nogometnega stadiona Brežice

23.298 €

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.
Stanje projekta
V letu 2018 so se obnovile garderobe in sanitarije, prestavilo se je glavno nogometno igrišče z avtomatskim
namakalnim sistemom, za kar so bila pridobljena sredstva Nogometne zveze Slovenije in pričelo se je z
izdelavo projektne dokumentacije za celovito prenovo kompleksa nogometnega stadiona.
V letu 2019 so bili doseženi naslednji cilji:
 izdelana je projektna dokumentacija prenove celotnega kompleksa nogometnega stadiona in pridobljeno
gradbeno dovoljenje za predvidene posege,
 izvedena je VII. faza prenove in sicer izgradnja razsvetljave glavnega nogometnega igrišča za kar so bila
pridobljena tudi sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Nogometne zveze Slovenije,
 izveden je nov elektroenergetski priključek za zagotavljanje zadostne moči za delovanje predvidenih
razsvetljav.
Deleži investicije VII. faze prenove nogometnega stadiona:
1. delež Občine Brežice:
306.103,77 EUR
2. delež MIZŠ:
100.000,00 EUR
3. delež NZS:
50.000,00 EUR (30.000,00 EUR v letu 2019 in 20.000,00 EUR v letu 2020)
Investicija se je prijavila tudi na 23.člen ZFO.

OB009-10-0115 Grad Brežice – obnova

1.410 €

Namen in cilj
Cilj projekta je postopna sanacija in celovita obnova gradu Brežice - zagotovitev ohranitve kulturnega
spomenika državnega pomena - grad Brežice kot enega izmed najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine
v Sloveniji, zagotovitev primernih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti Posavskega muzeja Brežice,
organizacijo raznovrstnih prireditev (razstave, poroke, sprejemi, koncerti ) ter bogatitev turistične ponudbe
v Posavju, ki se lahko primerja s tovrstno ponudbo v Evropi. Pomemben del aktivnosti je povezan z
zagotovitvijo dostopnosti zbirke in drugih dogodkov muzeja starejšim in invalidom.
Stanje projekta
Projekt se izvaja fazno v skladu z vsakoletnimi zagotovljenimi sredstvi. V letu 2016 je bila realizirana
vgradnja dvigala. Za izvedbo ureditve prostorov za obiskovalce (recepcija, sanitarije) v letu 2016 se je, po
izvedbi postopka javnega naročila, izkazalo, da kljub zagotovitvi dodatnih sredstev na postavki, le-ta niso
zadostovala za izvedbo del. V letu 2018 se je izvedlo dokončanje ureditve prostorov za obiskovalce
(recepcija, sanitarije) ter dokončanje obnove V in S dela strehe gradu Brežice - za projekt so bila pridobljena
sredstva na razpisu Ministrstva za kulturo.
V letu 2019 so bili doseženi naslednji cilji:
 dokončana je bila ureditev razsvetljave in elektro instalacij v vinski kleti gradu,
 pričelo se je z obnovo arkadnih hodnikov in terase, za kar je del sredstev bil pridobljen na razpisu
Ministrstva za kulturo (investicija se nadaljuje v letu 2020),
 izdelali so se popisi del za ureditev razsvetljave arkadnih hodnikov.

OB009-10-0127 Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

195.761 €

Namen in cilj
Namen projekta, ki se izvaja glede na potrebe posameznih javnih zavodov, je usmerjen v izboljšanje
prostorskih pogojev ter ustrezne opreme za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov.
Stanje projekta
Realizacija je razvidna iz obrazložitve k proračunski postavki "00102 - Vzdrževanja in obnova - OŠ".
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OB009-11-0014 Obnova doma krajanov Pečice

23.071 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so bila porabljena za ureditev stopnišča in hodnika na podstrešju objekta Dom
krajanov Pečice. Realizacija je bila 96,13 % glede na veljavni plan 2019.
Stanje projekta
Dom krajanov Pečice je potreben celovite obnove.

OB009-12-0003 Ureditev prostorov za KS Bukošek

0€

Namen in cilj
S sredstvi na postavki se ni pristopilo k realizaciji del potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja za
objekt.
Stanje projekta
KS ZBT potrebuje poslovne prostore za svoje delovanje.

OB009-12-0008 Ureditev ŠD "Balon"

79.191 €

Namen in cilj
Namen projekta je posodobitev športne dvorane "Balon". Objekt je že dotrajan in potreben temeljite obnove,
da se zagotovijo ustrezni prostori in razmere za izvajanje športnih aktivnosti vseh uporabnikov. Z vlaganjem
v objekt se izboljšujejo pogoji za delo atletskega kluba in ostalih društev oziroma uporabnikov, omogoča
širše trženje objekta, pri tem pa se zmanjšujejo stroški obratovanja objekta.
Stanje projekta
V objekt se od same izgradnje slednjega niso vlagala večja finančna sredstva za investicijsko vzdrževanje.
V letu 2017 je bila zaradi dotrajanosti zamenjana strešna membrana prvega polja. V letu 2018 se je
pridobila projektna dokumentacija za energetsko obnovo objekta.
V letu 2019 se je zaradi dotrajanosti in lokalnih poškodb, ki so povzročale zatekanje meteornih voda v
objekt zamenjalo še preostalih 10 polj strešne membrane z novo nizko emisijsko in energetsko
učinkovitejšo membrano.

OB009-13-0028 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18) 35.341 €
Namen in cilj
Sredstva na postavki so bila namenjena dokončanju izvedbe prilagoditev občinske stavbe funkcionalno
oviranim osebam. Realizacija je bila glede na veljavni plan 2019 80,32 %.
Stanje projekta
Objekt je energetsko izredno potraten in bi ga bilo primerno energetsko obnoviti. Do sedaj je bila obnovljena
kotlarna, urejena okolica, zamenjano zunanje stavbno pohištvo ter urejen en prostor za arhiv v kletnih
prostorih.

OB009-15-0003 Vzdrževanje poslovnih prostorov

1.578 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Realizacija na
investicijskih kontih je znašala 1.577,53 €.
Stanje projekta
Občina Brežice ima v lasti nekaj poslovnih objektov in poslovnih prostorov, ki jih je potrebno vzdrževati.

OB009-15-0009 Vodni center Brežice

0€

Namen in cilj
Ob izgradnji HE Brežice se predvideva izkoriščanje vodnega potenciala z izvedbo Vodnega centra s
spremljajočimi objekti in dodatnimi atraktivnostmi.
Stanje projekta
V zvezi s projektom so bila v letih 2016 in 2017 izvedena vsa predhodna dela (izvedba križanj pod prehodi
za vodne organizme), ki jih po dokončanju HE Brežice ne bo več možno izvesti. Nadaljevanje aktivnosti
(izdelava natečajne naloge, izvedba javnega natečaja za izbor projektanta, pridobivanje dovoljen in sama
izgradnja) so vezane na pridobivanje ustreznih projektnih pogojev in soglasij glede umeščanja vsebin v
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prostor. V letu 2019
vsi postopki glede izdaj pogojev oz. soglasij še niso bili zaključeni.

OB009-15-0013 Ureditev zahodne fasade mesta Brežice

0€

Namen in cilj
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.
Stanje projekta
V letu 2016 so izvedene raziskave, ki so podlaga za izdelavo projektno dokumentacijo sanacije, ki je
predvidena v letu 2020.

OB009-15-0040 Dom krajanov Kapele

33.323 €

Namen in cilj
V letih 2015 in 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija za rekonstrukcijo Doma krajanov Kapele. V
letu 2016 je bila izvedena 1a. faza in sicer statična sanacija vogala objekta. V letu 2017 se je reševal nosilec
nad nadstropjem ter zamenjali uničeni tramovi na podstrešju. V nadaljnjih letih je potrebno nadaljevati z
deli predvidenimi v izdelani dokumentaciji.
Stanje projekta
Objekt je potrebno protipotresno učvrstiti in povezati, podbetonirati in razširiti je potrebno temelje, urediti
drenažo in notranjost objekta. V letu 2018 so se uredili žlebovi in na strehi vgradili manjkajoči snegolovi. V
letu 2019 se je nadaljevala rekonstrukcija objekta v skladu z izdelano projektno dokumentacijo in sicer se
je pričelo z izvedbo 1b in 1c faze, dela bodo zaključena v letu 2020. Nadaljevanje investicijsko-vzdrževalnih
del je odvisno od zagotavljanja sredstev za te namene.

OB009-15-0052 Mednarodni center – turizem

14.222 €

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 2017 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2018 je bila izdelana ocena investicije po sklopih
ter dokončana investicijska dokumentacija - predinvesticijska zasnova, ki jo je Občinski svet potrdil maja
2018. Dokumentacija je osnova za pridobivanje sredstev s strani Univerze v Mariboru iz drugih virov, ki
bodo omogočili pričetek gradnje. Pričeta je izdelava projekta za izvedbo, ki je deloma končana v letu 2019.
V letu 2020 bo zaključena izdelava projekta za izvedbo, ki bo usklajena z Ministrstvom za šolstvo.

OB009-17-0001 Sanacija Večnamenske dvorane Brežice

20.424 €

Namen in cilj
Namen projekta je zagotovitev ustreznosti Večnamenske dvorane Brežice. Občina Brežice je dvorano v
uporabo predala v letu 2012, vendar so se pojavile večje težave z vlago v kletnih prostorih. V letu 2016 je
bilo pridobljeno strokovno mnenje in konkreten predlog za celovito rešitev težave.
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Stanje projekta
V letu 2018 je bila dokončana sanacija vlage v kletnih prostorih dvorane, ki seje pričela v letu 2017. V letu
2018 smo pričeli sanacije sistema aktivne požarne zaščite, ki bo zaključena v letu 2019.

OB009-17-0022 Energetska sanacija ZP Bizeljsko

57.045 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za energetsko sanacijo zdravstvene postaje na Bizeljskem. Projekt se izvaja tri
leta od 2017-2019. V letu 2017 je bilo zamenjano stavbno pohištvo, izoliralo pa se je tudi podstrešje. V letu
2018 je bila obnovljena kotlovnica, prav tako se je izvedla fasada na objektu. v letu 2019 so bila izvedena
dela v notranjosti objekta. Realizacija je bila 97,47 %.
Stanje projekta
Objekt je bil v letih 2017-2019 energetsko saniran.

OB009-17-0023 Dom krajanov Mrzlava vas

15.181 €

Namen in cilj
Namen projekta je izvedba investicijsko vzdrževalnih del na objektu, s katerimi se zagotovi nadaljnja
funkcionalnost objekta, ki je pomemben za krajane KS Mrzlava vas.
Stanje projekta
V letu 2018 je bila obnovljena streha objekta, dimniki pa so se kleparsko obdelali. V letu 2019 se je
zamenjalo vso še nezamenjano zunanje stavbno pohištvo (predel bivše šole) in se pridobila projektna
dokumentacija za sanacijo razpok in ureditev statične stabilnosti objekta. Nadaljevanje investicijskovzdrževalnih del je odvisno od zagotavljanja sredstev za te namene.

OB009-18-0001 Dom kulture Brežice0 €
Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter
projekta za izvedbo in sicer za dela vezana na vsebino objekta. Projekt obravnava izboljšanje dostopa v
objekt obiskovalcem kot tudi izboljšanje produkcije dvorane.
Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija za dostop v objekt funkcionalno oviranim osebam ter za posodobitev
dvorane v objektu. v letu 2019 ni bilo realizacije.

OB009-18-0003 Dom krajanov Sromlje

84.717 €

Namen in cilj
Namen projekta je izvedba investicijsko vzdrževalnih del na objektu, da se prepreči njegovo nadaljnje
propadanje in ohranja vrednost objekta. Z vlaganjem v Večnamenski dom Sromlje, se izboljšujejo pogoji
za delo domačih društev, omogoča širše trženje objekta, pri tem pa se zmanjšujejo stroški obratovanja
objekta.
Stanje projekta
V letu 2018 je bila izvedena legalizacija nelegalne prizidave k osnovnem objektu in izdelana projektna
dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za dozidavo zunanjih stopnic k objektu. Pričelo se je z
deli za dozidavo zunanjega stopnišča, kjer je zaključek investicije predviden v aprilu 2019.
V letu 2019 se zaključila dozidava zunanjega kovinskega stopnišča. Pričelo se je z sanacijskimi deli v
skladu z izdelano projektno dokumentacijo in sicer se je pristopilo k ureditvi problematike z vlago v zidovih
ter k zamenjavi še preostalega nezamenjanega stavbnega pohištva. Zaključek investicije sanacije vlage in
zamenjave stavbnega pohištva je predviden v letu 2020.
Nadaljevanje investicijsko-vzdrževalnih del po izdelani projektni dokumentaciji je odvisno od zagotavljanja
sredstev za te namene.

OB009-18-0004 Večnamenski dom Pišece

34.653 €

Namen in cilj
Namen projekta je ohranitev funkcionalnosti objekta, ki je pomemben za krajane Krajevne skupnosti
Pišece.
Stanje projekta
V letu 2018 je bila obnovljena streha objekta s toplotno izolacijo v podstrešju pritličnega trakta. V letu 2019
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se je pridobila projektna dokumentacija za obnovo prostorov bivše pošte za potrebe delovanja KS Pišece
in se po njej obnova tudi izvedla.
Nadaljevanje investicijsko-vzdrževalnih del je odvisno od zagotavljanja sredstev za te namene.

OB009-18-0026 Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev
Brežice
397.326 €
Namen in cilj
Namen projekta, ki posega v del objekta bivšega Doma upokojencev je ureditev cca 1.000 m2 površin za
izvajanje dejavnosti stanovanjske skupine in ostalih novih aktivnosti v okolju VDC Leskovec Krško, ob tem
pa tudi prenos lastništva celotnega objekta na Občino Brežice. S prenosom lastništva bo občina lahko
preostale površine objekta začela namenjati tudi drugim vsebinam kot so manjša stanovanja oz. bivalne
enote za starostnike, posameznike in družine, ki nimajo drugih možnosti za rešitev stanovanjskega
problema, prostorom za društva in podobno.
Projekt je del Regionalnega razvojnega programa regije Posavje, ki bo vključen v Dogovor za razvoj regije
Posavje.
Stanje projekta
Objekt bivši Dom upokojencev Brežice je bil v letu 2018 prenešen v last Občini Brežice. V letu 2019 se je
pričelo z izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektu.

OB009-18-0031 Investicije v prostore in opremo za izvaj.programa
ZD Brežice
52.265 €
Namen in cilj
Cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov, ki jih izvaja
Zdravstveni dom Brežice.
Stanje projekta
V letu 2018 je bila zvedena obnova in opremljanje prostorov Centra za krepitev zdravja, ki ga ZD Brežice
delno izvaja na lokaciji Nogometnega stadiona. za projekt so bila uspešno pridobljena sredstva Ministrstva
za zdravje in Evropskega sklada za regionalni razvoj:
V letu 2019 so se uredili dodatni prostori za širitev Centra za krepitev zdravja v objektu na nogometnem
stadionu in se pridobila dokumentacija za obnovo Zdravstvene postaje Pišece oz. za obnovo
zobozdravstvene ambulante,

OB009-18-0032 Vlaganja v športne objekte in naprave

9.422 €

Namen in cilj
Cilji: Zagotavljanje potrebnih in ustreznih prostorov ter opreme za izvajanje dejavnosti športa v občini
Namen: Vlaganju v prostor in opremo za šport v športnih objektov v lasti občine.
Stanje projekta
V letu 2018 se je izvedel nakup in instalacija novega športnega semaforja v ŠD Dobova, pralnega in
sušilnega stroja za potrebe Zavoda za šport Brežice, del sredstev s postavke pa je bil namenjen prestavitvi
glavnega nogometnega igrišča na Nogometnem stadionu (postavka 00081).
V letu 2019 se je z razpoložljivimi finančnimi sredstvi uredilo ozvočenje v ŠD Dobova, zamenjali so se
zlomljeni plastični sedeži tribun v ŠD Dobova, kupili so se plezalni rekviziti za ŠD Dobova za zagotovitev
pogojev za izvajanje učnega programa športne vzgoje, popravile so se tribune na atletskem stadionu,
nabavilo se je 8 malih golov za nogometni stadion.

OB009-19-0003 Banova domačija

20.963 €

Namen in cilj
Namen projekta je ohranjanje Banove domačije v dobrem stanju in preprečevanje propadanja slednje. Z
vlaganjem v objekte se izboljšujejo pogoji in zagotavljajo ustrezni prostori za delovanje domačih društev, in
prirejanje kulturnih in ostalih dogodkov, omogoča se širše trženje objekta, pri tem pa se zmanjšujejo stroški
obratovanja objekta.
Stanje projekta
V letu 2019 sta se obnovili dotrajani slamnati strehi kmečke hiše in koruznjaka na Banovi domačiji, da se
prepreči nadaljnje propadanje objektov. Uredil se je del napol podrtega lesenega plota.
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OB009-19-0005 Delna energetska sanacija javnih objektov v lasti
Občine Brežice
6.415 €
Namen in cilj
Namen projekta: Zaradi vse višjih stroškov energije in energetsko neučinkovitih javnih objektov se je Občina
Brežice odločila za delno energetsko sanacijo petih javnih objektov, ki so v njeni lasti, z vzpostavitvijo
sistema energetskega upravljanja objektov v prihodnje po modelu energetskega pogodbeništva. V projekt
so vključeni sledeči objekti: POŠ Kapele, ZD Brežice, MC Brežice, OŠ Cerklje ob Krki in OŠ Brežice.
Stanje projekta
Izdelana je vsa investicijska dokumentacija, izdelani so razširjeni energetski pregledi za objekte ter sprejet
koncesijski akt. Izveden je razpis za izbor zasebnega ponudnika delne in celovite energetske prenove
objektov v lasti Občine Brežice.
S ponudnikom poteka dialog - usklajevanje izvajanja javno zasebnega partnerstva.
Za sofinanciranje izdelave dokumentacije in sofinanciranje postopkov so pridobljena mednarodna finančna
sredstva, zato je realizacija v vrednosti 9%.

OB009-19-0007 Veslaška steza na Savi

2.390 €

Namen in cilj
Na akumulacijskem bazenu HE Brežice so podani pogoji za izvedbo veslaške steze, ki je tudi predvidena
v prostorski dokumentaciji. Predvidena je izvedba veslaške steze in spremljajočih objektov za dostop do
vode in shranjevanje čolnov.
Stanje projekta
Za ureditve je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, ki jo vodi oddelek za prostor. Predvidena so
sredstva za začetek investicije.

OB009-19-0031 Nakup vozil za ZD Brežice

233.920 €

Namen in cilj
Cilj je zagotavljanje ustreznega in posodobljenega voznega parka za delovanje ZD Brežice. ZD potrebuje
za zagotavljanje zdravstvenih storitev in ustrezno oskrbo svojih pacientov nujna reševalna vozila, vozila
urgentnih zdravnikov, patronažna vozila, vozila za prevoz diabetičnih ter onkoloških bolnikov in ostala
vozila.
Stanje projekta
V letu 2019 se je izvedel nakup nujnega reševalnega vozila tipa B, za katerega so pridobljena tudi
sofinancerska sredstva s strani Ministrstva za zdravje.
Deleži investicije VII. faze prenove nogometnega stadiona:
1. delež Občine Brežice:
164.344,74 EUR
2. delež MZ:
49.575,60 EUR

OB009-19-0032 Dograditev ZD Brežice

13.474 €

Namen in cilj
Cilj je zagotavljanje zadostnih prostorskih kapacitet tako za delovanje ZD Brežice kot Lekarne Brežice. Z
dozidavo se zagotavljajo dodatni prostori v skladu z zdravstvenimi smernicami in smernicami za izvajanje
lekarniške dejavnosti ter ustrezni pogoji za delo in oskrbo pacientov oz. strank lekarne.
Stanje projekta
V letu 2019 se je izvedlo javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije dozidave ZD Brežice in se
pridobila idejna zasnova slednje. Izdelava nadaljnih faz projektne dokumentacije (DGD, PZI) je predvidena
za leto 2020.

OB009-19-0033 Obnova arkadnih hodnikov in terase gradu Brežice
92.658 €
Namen in cilj
Cilj projekta je zagotovitev ohranitve kulturnega spomenika državnega pomena - gradu Brežice kot enega
izmed najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine v Sloveniji, zagotovitev primernih prostorskih pogojev
za izvajanje dejavnosti Posavskega muzeja Brežice, organizacijo raznovrstnih prireditev (razstave, poroke,
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sprejemi, koncerti ) ter bogatitev turistične ponudbe v Posavju, ki se lahko primerja s tovrstno ponudbo v
Evropi. Arkadni hodniki so en vidnejših elementov gradu in so kot take v slabem stanju, terasa na stikih z
stenami gradu ni ustrezno reševana, zato prihaja do zatekanja meteornih voda v notranjost gradu.
Stanje projekta
V letu 2019 se je pridobila projektna dokumentacija za obnovo arkadnih hodnikov in terase in se s slednjo
tudi pričelo. Za predmetno investicijo so pridobljena tudi sredstva na razpisu Ministrstva za kulturo.
Investicija se bo zaključila v letu 2020.

OB009-19-0034 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti
Občine Brežice

0€

Namen in cilj
Namen projekta: Zaradi vse višjih stroškov energije in energetsko neučinkovitih javnih objektov se je Občina
Brežice odločila za celovito energetsko sanacijo desetih javnih objektov, ki so v njeni lasti, z vzpostavitvijo
sistema energetskega upravljanja objektov v prihodnje po modelu energetskega pogodbeništva. V skupni
projekt so vključeni sledeči objekti: Športna dvorana Dobova, Glasbena šola Brežice, OŠ Pišece, OŠ
Bizeljsko, Stadion Brežice, Knjižnica Brežice, ŠD Brežice, OŠ Artiče samo telovadnica, OŠ Globoko in ŠD
Brežice.
Javni objekti, v kolikor niso bili že energetsko sanirani, so energetsko potratni zaradi neustreznega ovoja
stavbe, stavbnega pohištva, izolacije ipd. ter da so energetske naprave v veliko primerih že zelo iztrošene
in potrebne zamenjave. Stroški rabe energije in vzdrževanja tako iz leta v leto naraščajo tudi zaradi
dotrajanosti ogrevalnih sistemov. Zastareli sistemi predstavljajo poleg energetske neučinkovitosti tudi
nezanesljivo delovanje in potencialno možnost požarno varstvenih nevarnosti. Slabo energetsko stanje
objektov in neučinkoviti sistemi nadzora in regulacije povečujejo toplotno neugodje za uporabnike,
neenakomerno porazdelitev toplote.
Stanje projekta
Izdelana je vsa investicijska dokumentacija, izdelani so razširjeni energetski pregledi za objekte ter sprejet
koncesijski akt. Izveden je razpis za izbor zasebnega ponudnika delne in celovite energetske prenove
objektov v lasti Občine Brežice.
S ponudnikom poteka dialog - usklajevanje izvajanja javno zasebnega partnerstva.
Za sofinanciranje izdelave dokumentacije in sofinanciranje postopkov so pridobljena mednarodna finančna
sredstva.

OB009-19-0091 Prenova nogometnega stadiona Brežice - VII. faza
468.368 €
Namen in cilj
Namen projekta je posodobitev glavnega nogometnega igrišča z naravno travo s sistemom razsvetljave v
skladu s pravili NZS za izvajanje tekem v 2. SNL. Investicija bo omogočala izvajanje tekem v večernih urah
in s tem povezano kvalitetnejšo uporabniško izkušnjo, bistveno se izboljšajo tudi pogoji 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.
Stanje projekta
V letu 2019 se je izvedla VII. faza prenove nogometnega stadiona (razsvetljava glavnega nogometnega
igrišča) ter nov elektroenergetski priključek v skladu z izdelano projektno dokumentacijo za obnovo
celotnega kompleksa nogometnega stadiona. Za izvedeno investicijo so pridobljena tudi sofinancerska
sredstva prav tako je pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.
Deleži investicije VII. faze prenove nogometnega stadiona:
delež Občine Brežice:
306.103,77 EUR
delež MIZŠ:
100.000,00 EUR
delež NZS:
50.000,00 EUR (30.000,00 EUR v letu 2019 in 20.000,00 EUR v letu 2020)
Investicija se je prijavila tudi na 23.člen ZFO.
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OB009-10-0001 Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč

16.057 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za odmere in odkupe zemljišč po katerih potekajo javne ceste v občini Brežice.
Stanje projekta
Sredstva so bila porabljena v skladu z potrebami.

OB009-10-0010 Vodovod Cerklje

2.020 €

Namen in cilj
Namen je izdelava projektne dokumentacije za prestavitev dela vodovoda iz mostne konstrukcije čez Krko
v Cerkljah ob Krki s podvrtavanjem Krke.
Stanje projekta
Deloma je izdelana projektna dokumentacija (IDZ) ter geodetski načrt.

OB009-10-0013 Vodovod Ribnica - Gaj – Brezje

9.665 €

Namen in cilj
Obnova vodovodne povezave do vodohrana Gaj ter prevzem in prevezava vodovodnega sistema Ribnica.
Stanje projekta
Realizirano.

OB009-10-0014 Izdelava inž.-geol. poročil in proj. za sanacijo

17.767 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za izdelavo inženirsko geoloških poročil in projektov za sanacijo plazov.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-10-0015 Interventna sanacija plazov v občini Brežice

158.100 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so bila porabljena za izvajanje interventnih sanacij plazov, ki so nastali kot posledica
vremenskih pojavov predvsem v obdobju obilnega deževja. Še vedno pa imamo na terenu nekaj plazov,
ki so potrebni sanacije
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-10-0027 Asfaltiranje in modernizacije cest KS Bizeljsko 57.074 €
Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za modernizacije, preplastitve in asfaltiranje cest v KS Bizeljsko po planu KS.
V letu 2019 se je obnovila cesta do lovskega doma Bizeljsko ter JP 527781-Beliš-Martini (Bošt) in JP
527911-Trje-Janeževa gorca.
Stanje projekta
Izvedeno.
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OB009-10-0029 Pločnik Stara vas

0€

Namen in cilj
Namen in cilj projekta je izdelati projektno dokumentacijo PZI, št. 08111-00 »Pločnik Stara vas«, ki jo je
septembra 2011 izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. iz Krškega.
Zaradi nesoglašanja Direkcije za vode, da se pločnik umesti nad zacevljeni jarek ob vozišču državne ceste
skozi naselje Stara vas, se iščejo nove rešitve ter usmeritve Direkcije, zaradi česar se je izvedba
dokumentacije nadaljevala v letu 2019. Zaradi preobsežnega posega na privat zemljišča (zahteve DRSV)
se je z izdelavo projektne dokumentacije zaključilo brez rešitve.
Stanje projekta
Projekt ni zaključen.

OB009-10-0033 Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš - rondo Trnjefaza 3
11.392 €
Namen in cilj
Cilj in namen investicije je prispevek projekta k prometni varnosti, s poudarkom na varnosti pešcev in
kolesarjev ter tako prispevek k zagotavljanju kvalitetnih življenjskih pogojev.
Stanje projekta
Občina je v letu 2009 naročila izdelavo projektne dokumentacije po Cesti svobode od rondoja Tuš do
rondoja Trnje v dolžini 2034m za umestitev kolesarjev in pešcev. V času od izdelane projektne
dokumentacije do pričetka izvedbe je potekla veljavnost izdanih soglasij, v tem času se je tudi spremenila
veljavna zakonodaja in ideja umestitve v prostor. Zaradi česar se izvedba načrtuje fazno po zaključenih
celotah, glede na razpoložljiva sredstva.
Na osrednjem delu trase, med Bizeljsko cesto in rondojem Črnc je s prostorskim aktom predvidena
pozidava, kar v prostor vnaša nove prometne obremenitve in tokove. Prav tako so avtobusni prevozniki
izpostavili obstoječe križišče in predlog novih rešitev. Za odgovor o najbolj ustrezni ureditvi je Občina v letu
2015 naročila izdelavo študije variant prometne ureditve priključkov na Cesti svobode – osrednji del, katero
je izdelala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Prometnotehniški inštitut (v
nadaljevanju Študija). Študija je pokazala, da je na lokaciji pri avtobusni postaji, križišče Bizeljske ceste in
Ceste svobode ter Bizeljske ceste in Prežihove ulice, z vidika prometne varnosti najbolj ustrezna umestitev
oz. ohranitev semaforiziranih križišč.
V letih 2017 in 2018 so bila sredstva namenjena za ureditev večnamenske poti na odseku od 12.2+40 do
km 12.5+20 desno ob regionalni cesti R1 220 – odsek 1334 (Cesta svobode) od krožnega križišča »Črnc«
na severu do semaforiziranega križišča z Bizeljsko cesto na jugu ter za odkupe zemljišč na tem delu.

OB009-10-0040 Modernizacije in preplastitve v KS Čatež

44.979 €

Namen in cilj
Poraba sredstev je bila v skladu s planom KS Čatež. V letu 2019 se je izvedla obnova JP 524661 Dvorce
– vas z urejanjem odvodnjavanja v naselju Dvorce
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-10-0051 Pločnik Župelevec

29.702 €

Namen in cilj
Pločnik Župelevec je predviden 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 bilo potrebno na nekaj
odsekih še potrebno urediti lastniška vprašanja. Izdelana je bila projektna dokumentacija za nadaljevanje
v 2.fazo, ki se je leta 2017 tudi pričela graditi ter bila v letu 2018 tudi zgrajena. Leta 2019 se je urejal odvod
cestne kanalizacije.
Stanje projekta
Zaključena sta bili prva in druga faza izgradnje pločnika Župelevec in izveden prenos v upravljanje na DRSI,
urejen je bil odtok iz cestne kanalizacije. Lastniška vprašanja na drugi fazi se še urejajo.
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OB009-10-0057 Pločnik Vel. Malence - Krška vas

2.038 €

Namen in cilj
Zaradi varnosti udeležencev v prometu je bilo potrebno izgraditi pločnik v Velikih Malencah. Za ta namen
je bila v preteklih letih pridobljena projektna dokumentacija, opravljeno je bilo več 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. V letu 2014 se je izvedlo predvsem ukrepe za umirjanje
prometa. V letu 2016 se je gradnja pločnika preostalega dela pločnika in sanacija ceste pričela izvajati in
bila zaključena v letu 2017. Sledi še dokončna razrešitev lastniških vprašanj.
Stanje projekta
Izvedla so se dela za izgradnjo pločnika in sanacijo ceste od križišča pred mostom za Krško vas do območja
pod pokopališčem v Velikih Malencah. Lastniška razmerja niso dokončno urejena.

OB009-10-0061 Modernizacija LC in JP v KS Pišece

63.806 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za modernizacijo javnih poti v KS Pišece. Obnovljen je bil odsek javne poti JP
526992.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-10-0063 Modernizacija cest v KS Sromlje

79.219 €

Namen in cilj
Namen in cilj investicije je izboljšati prometno varnost. V letu 2019 se je obnovil priključek javne poti na JP
526681 (Sotelšek), JP 526673-Silovec(Radanovič)-vas v dolžini cca 140 m, JP 526671 - Silovec
(predvidena dolžina cca 300m) ter del LC 024462 Skopačna - Oklukova Gora.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-10-0064 Moderniz. in prepl.cest v KS Šentlenart

11.664 €

Namen in cilj
Namen in cilj investicije je izboljšati prometno varnost. Sredstva so bila namenjena za modernizacije in
preplastitve cest po planu KS.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-10-0068 Modernizacija cest v KS Vel. Dolina

35.799 €

Namen in cilj
Namen in cilj investicije je izboljšati prometno varnost. Sredstva so bila namenjena za obnovo treh odsekov
javnih poti v KS Velika Dolina (javno dobro parc. št. 1304/6 k.o. Koritno, JP 524941-Gaj, JP 524922-Cirnik).
Sredstva so bila porabljena v celoti.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-10-0075 Urejanje AP v občini Brežice

18.209 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč v občini Brežice in nakup 5 novih
nadstrešnic.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-10-0087 Subvencioniranje najemnine za infrast. GJS

218.587 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za subvencioniranje najemnine GJS.
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Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-10-0093 Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice

20.705 €

Namen in cilj
Sredstva so rezervirana za izvajanje dejavnosti oziroma sofinanciranje investicijskih projektov na področju
obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb - Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov.
Stanje projekta
Trenutno se ne izvaja.

OB009-10-0206 Obnova JR po občini Brežice

237.699 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za obnovo javne razsvetljave v občini Brežice in zamenjavo neustreznih svetilk.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-11-0002 Nabava nadom. OS na področ. kom. Odpadkov

0€

Namen in cilj
Sredstva so bila skladno s Pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav (Cerod)
porabljena za nabavo nadomestnih osnovnih sredstev na področju komunalnih odpadkov.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-11-0003 Nabava nado. OS na področ. odpad. Voda

80.521 €

Namen in cilj
Namen je nabava nadomestnih osnovnih sredstev v lasti Občine na področju odpadnih voda.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-11-0006 Pločnik ob CBC od žel. post.do žel. prehoda

232.716 €

Namen in cilj
V letu 2011 se je pričelo z izdelavo projektne dokumentacije za pločnik Šentlenart, ki poteka ob Cesti bratov
Cerjakov v Brežicah od žel.postaje do žel. prehoda v Šentlenartu. Projekt je bil zaradi aktivnosti za izgradnjo
ceste Krško - Brežice ustavljen, saj je vse kazalo, da bo hitro prišlo do izgradnje. V letu 2016 je bil projekt
ponovno zagnan, projektna dokumentacija je bila dokončana v letu 2017. V letu 2018 se je gradnja pločnika
pričela. Investicija je predvidena kot dvoletni projekt in se je zaključila v letu 2019.
Stanje projekta
Gradnja pločnika je zaključena, dokončuje se tudi urejanje lastniških vprašanj. Z DRSI se posebej vodi tudi
postopke urejanja odvodnjavanja vozišča.

OB009-11-0007 Nabava nadom. OS na področju vodovoda

26.365 €

Namen in cilj
Namen je nabava nadomestnih osnovnih sredstev v lasti Občine na področju pitne vode.
Stanje projekta
V izvedbi.

OB009-11-0008 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja

0€

Namen in cilj
Ključni namen in cilji na področju razvoja digitalne družbe so:
sistematično in osredotočeno vlaganje v razvoj digitalne družbe,
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-

dvigniti zavedanje o pomenu IKT za razvoj družbe v vseh segmentih družbe,
vzpostaviti ustrezno infrastrukturo,
povečati konkurenčnost slovenske industrije IKT.

Občina je pričakovala razpis za gradnjo širokopasovnih omrežij za lokalne skupnosti s strani Ministrstva za
javno upravo. Razpisa v letu 2019 Ministrstvo ni objavilo, zato se aktivnosti niso izvajale.
Stanje projekta
Projekt je v mirovanju.

OB009-11-0011 Obnova vaškega središča Čatež-1.faza

7.930 €

Namen in cilj
Predmet investicije je obnova vozišča v naselju Čatež v skupni dolžini cca 270 m z umestitvijo pločnika za
pešce ter ureditvijo odvodnjavanja. Cilj in namen investicije je prispevek k prometni varnosti, s poudarkom
na varnosti pešcev, predvsem otrok ter zagotavljanju kvalitetnih življenjskih pogojev.
Zaradi vložene revizije na javno naročilo, se ni pravočasno izvedel izbor izvajalca za izgradnjo. Zaradi česar
se izvedba ni pričela.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB009-11-0057 Vodovod Križe

46.757 €

Namen in cilj
Namen je izdelava projektne dokumentacije za novo vodovodno omrežje ter navezavo obstoječega v
naselju Križe in Pečice.
Stanje projekta
V izvedbi. Izvedena je bila tudi obnova dela javnega vodovoda Grm in Dobrova.

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
Izvedeno.

OB009-12-0005 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

23.824 €

Namen in cilj
Postavka je bila namenjena za izvedbo obnov javnih poti in lokalnih cest v Krajevni skupnosti Mrzlava vas.
V letu 2019 se je izvedel oporni zid ob javni poti JP 524573.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-12-0019 Komunalno opremljanje zemljišč

27.728 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za komunalno opremljanje zemljišča za gradnjo. Nobeno območje ni bilo
aktualno in zato aktivnosti niso bile izvedene.
Stanje projekta
Cilj ni bil dosežen

OB009-12-0021 Pločnik Črnc

242.079 €

Namen in cilj
Projekt predvideva izgradnjo pločnika med krožiščem Črnc na cesti R1-220 do prehoda čez železniško
progo Zagreb - Ljubljana v dolžini cca 900m. V letu 2013 je bila pripravljena ustrezna projektna
dokumentacija. Sledilo je urejanje lastniških vprašanj. V letih 2018/2019 je potekala izgradnja dela pločnika
v dolžini cca 500m s sanacijo ceste, kjer je potrebna.
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Stanje projekta
Zaključeni sta 1. in 2. faza gradnje ter del 3.faze in urejeno je večino lastniških vprašanj.

OB009-13-0005 Sofinanciranje MKČN

27.127 €

Namen in cilj
Namen subvencioniranja MKČN je zmanjšati emisije odplak iz gospodinjstev v okolje na območjih kjer ni
zgrajenih centralnih čistilnih naprav in kanalizaciiskega sistema. Cilj pa je, da bi vsako gospodinjstvo imelo
vgrajeno MKČN v skladu z veljavno zakonodajo pri varstvu okolja. Prvenstveno je cilj, da se zadeve uredijo
na vodovarstvenih pasovih, v nadaljevanju pa še na drugih območjih.
Stanje projekta
Kljub občinski subvenciji je vzrok v slabši realizaciji, po vsej verjetnosti slabše finančno stanje prebivalstva
in pa sprememba zakonodaje, ki je prestavila rok do katerega je potrebno rešiti odvajanje in čiščenje
odpadnih voda.

OB009-13-0006 GJS pokopališka in pogrebna dejavnost

671 €

Namen in cilj
S sprejetjem Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016) je potrebno zagotoviti
vso potrebno infrastrukturo za izvajanje dejavnosti, predvsem na novo gospodarsko javno službo,
opredeljene kot 24-urna obvezna dežurna služba. Namen in cilj je uskladiti zakonodajo.
Stanje projekta
Aktivnosti se izvajajo postopoma.

OB009-13-0035 Projekt Sava- Krka Bike

1.000 €

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 v 2015 in 2016 so bila 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 vzspostavitvi posameznih delov kolesarskega omrežja.
Sama izvedba in nadaljevanje del je bila odvisno od nadaljnjih dogovorov med sodelujočimi občinami ter
dejavnostmi države oz. DRSI (prej DRSC) in razpoložljivosti tudi državnih virov.
Stanje projekta
Iz te postavke se je v letu 2019 krilo stroške organiziranega kolesarjenja v okviru Evropskega tedna
mobilnosti med Radečami in Brežicami preko katerega se promovira tako trajnostne oblike mobilnosti kot
tudi del kolesarskih tras po projektu Sava - Krka bike.

OB009-14-0003 Sek. Vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave
87.136 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izvedbo sekundarnih vodovodnih vodov in odcepov za hišne priključke po
izvedbi projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občini Brežice.
Stanje projekta
Sredstva so bila porabljena za izvedbo prevezave na novozgrajeni odsek Cesta svobode-Dobova-Kapele396

Župelevec-Bojsno in sicer na relaciji Mostec - Dobova, v Kapelah ter na odseku Vrhje - Župelevec. Hkrati
se je del sredstev porabil tudi za obnovo obstoječega vodovoda v Gabrju.

OB009-15-0015 Obnova LC Bukošek – Dobova

48.536 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena obnovi odseka lokalne ceste LZ 026301 - Selska cesta.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-15-0017 Pločnik Globoko ob R3-676

26.714 €

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 tudi v tej fazi
(2.faza po projektu). V letih 2015/2016 je bila zato posodobljena zastarela dokumentacija, pridobljena
soglasja ter izvedena parcelacija. H gradnji 2. in 3. faze se je pristopilo v letu 2017, ko se je za izvedbo
sklenila dvoletna izvajalska pogodba. Z DRSI je bil za del investicije sklenjen sporazum o sofinanciranju za
dela na objektih (mostički, prepusti). Gradnja je bila podaljšana v leto 2019, saj se je med gradnjo izkazalo,
da so objekti (mostovi) v slabšem stanju kot je prvotno kazalo, zaradi česar se je ustrezno prilagodila
projektna dokumentacija in tehnologija gradnje.
Stanje projekta
Gradnja je zaključena in lastniška vprašanja urejena.

OB009-15-0018 Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice
364.686 €
Namen in cilj
Namen je izvedba še potrebnih sekundarnih vodov in odcepov za priključevanje na fekalno kanalizacijsko
omrežje ter vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna pred izvedbo.
Stanje projekta
Izveden je bil kanalizacijski odsek o. sekundarni fekalni vod na Selski cesti v Dobovi, izvaja se kanalizacija
v Gabrju, izveden oz. obnovljen je bil sekundarni vod fekalnega kanala na Borštnikovi ulici v Brežicah,
izdelana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo sekundarnega fekalnega kanala na Sodarski poti v
Brežicah ter sekundarnega fekalnega kanala v Globokem ter izdelana je bila projektna dokumentacija za
tlačni vod fekalne kanalizacije Dobova- Rigonce.

OB009-15-0019 Pločnik Cerina

131 €

Namen in cilj
V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo pločnika in ureditev ceste v Cerini. Sredstva
predvidena v letu 2015 so bila namenjena za urejanje lastniških vprašanj, za kar se je izvedla parcelacija,
ki je bila pravnomočna v letu 2016, vendar ni bilo možno izpeljati postopkov odkupa zemljišč. Odkupi so se
vršili leta 2017, ko je bilo izvedeno tudi javno naročilo za izvedbo. Sklenjena je dvoletna izvajalska pogodba
2017/2018. Gradnja se je leta 2018 zaključila. Sledi dokončno urejanje nekaterih lastniških vprašanj.
Stanje projekta
V letih 2017/2018 se je vršila gradnja, nato se rešuje še neurejena lastniških vprašanj.

OB009-15-0025 Modernizacija cest v KS Kapele

48.394 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena modernizaciji cest v KS Kapele. V letu 2019 se je obnovil del LC 024333Slogonsko – Vrhje v dolžini 400m.
Stanje projekta
Izvedeno.
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OB009-15-0045 Polnilnica za električna vozila

60.097 €

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
Na Cesti prvih borcev v Brežicah je bila leta 2015 postavljena električna polnilnica, ki je bila delno
sponzorirana s strani podjetja Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o., kar bo spodbujalo uporabo električnih
vozil (posledično - na dolgi rok prispevalo k zmanjšanju onesneževanja ozračja). Porabljena sredstva so
bila izkoriščena za plačilo porabe električne energije (kar niso investicijski stroški, ki bi bili prikazani v
NRPju).
Sredstva v letu 2019 so bila namenjena za kritje el.energije na el.polnilnici pri Glasbeni šoli v Brežicah ter
za izvedbo projekta postavitve polnilnic za električna vozila po Občini Brežice, za kar so bila pridobljena
tudi nepovratna sredstva Ekosklada.

OB009-15-0046 Pločnik in kolesarska steza Trdinova ul.

102.678 €

Namen in cilj
Namen projekta je zagotoviti oz. povečati prometno varnost z izgradnjo pločnika in zagotovitvijo površin za
kolesarje. V letih 2016/2017 se je izdelalo del projektne dokumentacije. V letu 2018 se je pripravila še
projektna dokumentacija za 3.fazo. Sledi izvedba gradnje pločnika in sanacije ceste ter dokončna ureditev
lastniških vprašanj, kar je odvisno od razpoložljivih sredstev.
Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija za ureditev celotne Trdinove ulice. Tretja faza investicije je tudi v celoti
izvedena, predvidena je tudi gradnja v prvi in drugi fazi.

OB009-15-0056 Vodovod Cirnik

27.715 €

Namen in cilj
Namen je izvedba prevezave objektov na novozgrajeni vodovodni odsek ter izločitev obstoječega
vodohrana na Cirniku iz obstoječega vodovodnega omrežja.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-16-0005 Infrastruktura ob hidroelektrarni

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije ter gradnji infrastrukture ob izgradnji HE Mokrice.
Stanje projekta
Cilji niso bili doseženi, ker se z izgradnjo HE Mokrice še ni začelo.

OB009-17-0005 Vodovod Bizeljsko

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnovo vodovodnega sistema Bizeljsko in njegovo dograditev.
Stanje projekta
V izvedbi.

OB009-17-0012 Pločnik ob R2 420 Brežice-Rigonce

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za aktivnosti vezane na gradnjo površin za pešce na predmetne cestnem odseku
te s tem povečanjem prometne varnosti. Leta 2018 se je za pločnik v Mostecu predvidela rešitev skupaj s
projektom za izgradnjo kolesarskih stez Brežice - Dobova, ki so del Dogovora za razvoj regij (predvideno
sofinanciranje iz EU sredstev). Ostaja pa odprto vprašanje predvsem pločnik v Rigoncah.
Stanje projekta
Preučevale so se možnosti za umestitev površin za pešce/kolesarje na predmetnem odseku, ki pa so
odvisne tudi od ureditev in postopkov vezanih na HE Mokrice in aktivnosti države v zvezi z regionalno cesto
ter zato niso dokončno dorečene.
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Leta 2018 se je za pločnik v Mostecu predvidela rešitev skupaj s projektom za izgradnjo kolesarskih stez
Brežice - Dobova, ki so del Dogovora za razvoj regij (predvideno sofinanciranje iz EU sredstev). Ostaja pa
odprto vprašanje predvsem pločnik v Rigoncah, kar se usklajuje z DRSI.

OB009-17-0025 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

38.196 €

Namen in cilj
Sredstva na tej postavki so namenjena za izvedbo različnih ukrepov v zvezi s trajnostno mobilnostjo,
vezano na cilje Celostne prometne strategije Občine Brežice. Gre torej za ukrepe, ki so vezani na
pospeševanje uporabe javnega potniškega prometa ter promocije kolesarstva in hoje.
Stanje projekta
V letu 2019 so bila sredstva iz te postavke porabljena predvsem za kritje stroškov pilotnega projekta uvedbe
Mestnega potniškega prometa, postavitve prikazovalnikov hitrosti, pripravo projektne dokumentacije za
dodatno ureditev in označitev prehoda pri Lidlu v Brežicah ter za izvedbo predstavitve prometne študije v
t.i. Stari koloniji v Brežicah. Del sredstev pa je bil prerazporejen na postavke investicij, preko katerih so se
gradili tudi ukrepi vezani na trajnostno mobilnost.

OB009-17-0026 Modernizacija cest v KS Pečice

89.884 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena obnovi vozišča lokalne ceste LC 181011 Močnik - Osredek. V letu 2019 je bilo
izvedeno asfaltiranje cestišča.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-17-0030 Obnova Borštnikove ulice v Brežicah

81.768 €

Namen in cilj
Cilji in nameni investiciji so:
zagotoviti varno odvijanje prometa,
zagotoviti preglednost,
urediti odvodnjavanje itd.
Stanje projekta
Izgradnja dokončana.

OB009-17-0032 Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

14.925 €

Namen in cilj
Cilji in nameni investiciji so:
prispevek projekta k prometni varnosti, s poudarkom na varnosti pešcev,
prispevek projekta k usklajenemu razvoju družbene in gospodarske infrastrukture na obravnavanem
območju,
prispevek projekta k zagotavljanju kvalitetnih življenjskih pogojev,
prispevek k varni in zanesljivi cestni infrastrukturi za vse udeležence v prometu,
boljše pogoje bivanja za občane na obravnavanem območju, itd.
Stanje projekta
Izdelana projektna dokumentacija.

OB009-17-0033 Modernizacija cest v KS Globoko

49.037 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za obnovo odseka lokalne ceste LC 024561 Bojsno - Dednja vas.
Stanje projekta
Izvedeno.
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OB009-17-0035 Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 ŠentlenartSp.Pohanca

0€

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za spremljanje investicije, ki bi jo vodila DRSI, vendar ni prišlo do postopkov,
ki bi sofinanciranje zahtevali. Gre za investicijo predlagane gradnje površin za pešce in kolesarje ob
nevarnem odseku državne ceste med Šentlenartom (Brežice) in Spodnjo Pohanco ob cesti R1-220.
Stanje projekta
DRSI je v preteklih letih pripravila investicijsko dokumentacijo za uvrstitev v državni NRP. Žal s strani DRSI
niso bile speljane dejavnosti za projektiranje ter pripravo naslednjih korakov, ki bi vodili k izvedbi. Občina v
zvezi s tem nadaljuje z aktivnostmi.

OB009-17-0036 Obnova Prešernove ceste

0€

Namen in cilj
V letu 2019 je bila predvidena ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišč.
Stanje projekta
Ni izvedeno.

OB009-17-0037 Izvedba infrastrukturne ureditve na pokopališču
Brežice
156.399 €
Namen in cilj
Namen investicije je izvesti prvi korak k razširitvi pokopališča Brežice, ki bo omogočila nadaljnjo uporabo v
prihodnje ter dostojno slovo od pokojnih.
Cilj investicije je zgraditi komunalno opremo za razširitev pokopališča Brežice, kar obsega:
- izgradnjo povezovalne krožne enosmerne ceste v dolžini 514 m, ki bo potekala ob robu pokopališča,
vključno z razširjenim delom (dvosmerna cesta do objekta cvetličarne na severu),
- izgradnjo parkirišča (7 PM za objekt cvetličarne, 58 PM za osebna vozila na zahodni strani izvedbe, od
tega 2 za invalide) ter ohranitev 15 PM na vzhodnem robu kompleksa,
- izgradnjo 1,5 m visokega zaščitnega zidu ob pokopališču v dolžini 355 m – zid iz t.i. gabionov (žičnatih
»košar« napolnjenih s kamenjem),
- izgradnjo kanalizacije, tako za odvajanje padavinskih odpadnih voda iz območja pokopališča, kot tudi
komunalnih odpadnih voda,
- izgradnjo 280 m vodovoda za potrebe novih površin pokopališča,
- izgradnjo 570 m javne razsvetljave ter
- zaščito 55 m TK omrežja.
Stanje projekta
Izvedena je infrastrukturna ureditev na zahodnem in južnem delu predvidene širitve pokopališča.

OB009-18-0005 Sofinanciranje obnov mrliških vežic

18.604 €

Namen in cilj
Namen in cilj je obnoviti obstoječe mrliške vežice v občini Brežice ter tako prispevati k varnejši uporabi leteh.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB009-18-0007 Pločnik Vrhje

20.183 €

Namen in cilj
Cilj investicije je:
•
zagotoviti kvalitetne življenjske pogoje in prometno varnost, predvsem za starejše občane ter šolo
obvezne otroke,
•
zagotoviti enakovrednejše bivalne pogoje občanom na podeželskih območjih v primerjavi z
možnostmi, ki jih imajo občani, ki živijo bliže mestnim naseljem,
•
izboljšati varnost otrok - ti so vsakodnevni udeleženci v prometu, saj cesta predstavlja tudi šolsko pot,
•
izboljšati prometno varnost ustavljanja avtobusov,
•
preprečiti izseljevanje oziroma omogočiti demografsko obnovo prebivalstva v naseljih ob cesti,
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•
zmanjšanje negativnih vplivov prometne infrastrukture na okolje itd.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju. Pripravljena je projektna dokumentacija.

OB009-18-0008 Parkirišče Kapele

30.636 €

Namen in cilj
Osnovni namen in cilj nameravane gradnje je ureditev parkirišč ob čim večji izrabi razpoložljivega prostora.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-18-0010 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2
81.975 €
Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne in druge dokumentacije. Projekt je prijavljen za pridobitev
sofinancerskih sredstev iz naslova dogovora za razvoj regij.
Stanje projekta
Projekt je v fazi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaključena in se pridobivajo gradbena
dovoljenja. Potrebna je še izdelava PZI dokumentacije.

OB009-18-0011 Obnova vodovoda Sromlje

74.765 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za obnovo dela javnega vodovoda v Sromljah, ki ima probleme z mašenjem
zaradi vodnega kamna.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-18-0012 Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture

118.709 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za izvedbo obnove vodovodov ob gradnji infrastrukture.
Stanje projekta
Izvedena je bila projektna dokumentacija ter sama izvedba za obnovo vodovodnega odseka v naselju
Gabrje v okviru gradnje javne kanalizacije.

OB009-18-0021 Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic
181.312 €
Namen in cilj
V smislu spodbujanja koncepta trajnostne mobilnosti in sledenju akcijskemu načrtu sprejete Celostne
prometne strategije Občine Brežice, se pristopa k vzpostavitvi javnega sistema izposoje koles ter
zagotavljanja kolesarnic oz. stojal za kolesa pri pomembnejših in bolj obiskovanih javnih prostorih.
Stanje projekta
S projektom smo uspešno kandidirali na razpis MZI za ukrepe trajnostne mobilnosti. Izvajanje ter vpeljava
sistema se je že pričela in je sofinancirana iz sredstev EU. Sistem vzpostavljanja javne izposoje koles bo v
letu 2020 zaključen, izposojevalnice, kolesarnice in stojala za kolesa ob večjih javnih stavbah oz. na
frekventnih lokacijah v mestu Brežice pa so bile postavljene v letu 2019.

OB009-18-0022 Pločnik Podgračeno

0€

Namen in cilj
Odsek državne ceste čez Podgračeno je v slabem stanju in tudi prometno nevaren, saj ni poskrbljeno za
površine za šibkejše kot so pešci, ni urejenih avtobusnih postajališč, prav tako pa so nekateri tehnični
elementi ceste neprimerne (kot. npr. zožitev pri Podgračenem). Odsek je potreben obnove in vpeljave
novih ukrepov, kar je tudi cilj sodelovanja z DRSI.
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Stanje projekta
Sredstva v letu 2019 so bila namenjena morebitnim stroškom, ki bi nastali ob spremljanju izdelave projektne
dokumentacije za izgradnjo pločnika in ureditev ceste v Podgračenem, za kar postopke vodi DRSI. Projekt
je izdelan, urejajo se lastniška vprašanja.

OB009-18-0023 Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in
Brežice-Čatež ob Savi)
99.591 €
Namen in cilj
Projekt je del Dogovora za razvoj regij ter se pripravlja za vložitev vloge za EU sredstva. V letu 2018 je bil
omenjen dogovor podpisan, potrjena projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije na DRSI ter
uspešno izvedeno javno naročilo. Porabljena sredstva predstavljajo strošek izdelave dela investicijske in
projektne dokumentacije. Po izdelani projektni dokumentaciji, sledijo postopki prijave na EU sredstva ter
postopki za gradnjo.
Stanje projekta
Izdelava projektne dokumentacije je v zaključni fazi.

OB009-18-0024 Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova
149.892 €
Namen in cilj
Projekt je del Dogovora za razvoj regij ter se pripravlja za vložitev vloge za EU sredstva. V letu 2018 je bil
omenjen dogovor podpisan, potrjena projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije na DRSI ter
uspešno izvedeno javno naročilo. Porabljena sredstva predstavljajo strošek izdelave dela investicijske in
projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija naj bi bila izdelana v letu 2019, sledijo postopki za
gradnjo in prijavo na EU sredstva.
Stanje projekta
Dinamika del v letu 2019 je tekla kot je bila zastavljena.

OB009-18-0025 Pločnik Kapele

0€

Namen in cilj
Predmet investicije je izgradnja avtobusnih postaj ob LC 024323-Vrhje-Kapele.
Cilji in nameni investiciji so:
prispevek projekta k prometni varnosti, s poudarkom na varnosti pešcev,
prispevek projekta k usklajenemu razvoju družbene in gospodarske infrastrukture na obravnavanem
območju,
prispevek projekta k zagotavljanju kvalitetnih življenjskih pogojev,
prispevek k varni in zanesljivi cestni infrastrukturi za vse udeležence v prometu,
boljše pogoje bivanja za občane na obravnavanem območju, itd.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi. Potrebni so odkupi zemljišča.

OB009-18-0027 Pločnik v KS Velika Dolina-3.faza

115.070 €

Namen in cilj
Cilj in namen investicije je prispevek k prometni varnosti, s poudarkom na varnosti pešcev, predvsem otrok
ter prispevek zagotavljanju kvalitetnih življenjskih pogojev. Namen je predvsem varno voditi šoloobvezne
otroke od OŠ Velika Dolina do centra naselja.
Stanje projekta
Predmet investicijskega projekta je izgradnja pločnika z javno razsvetljavo, opornimi zidovi in obnovo
avtobusnega postajališča ob lokalni cesti v naselju Velika Dolina z zasnovo razdeljeno na tri faze:
Faza 1: Izgradnja pločnika ob LC 024192, Velika Dolina – Brezje – Ponikve od križišča z javno potjo
JP 529251 do Osnovne šole Velika Dolina po levi strani vozišča – v dolžini 110 m in širini predvidenega
pločnika 1,20 m
Faza 2: Izgradnja pločnika ob LC 024192, Velika Dolina-Brezje – Ponikve od Osnovne šole Velika
Dolina do križišča z lokalno cesto LC 024281, Velika Dolina – Mala Dolina, nadaljevanje do obstoječega
avtobusnega postajališča po levi strani vozišča – v dolžini 230 m
Faza 3: Izgradnja pločnika od avtobusnega postajališča ob LC 024281 do centra naselja oziroma do
cerkve – v dolžini 280 m z ureditvijo obstoječega avtobusnega postajališča
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V letu 2017 in 2018 se je zgradila 2. faze projekta. V letu 2018 z zaključkom v letu 2019 se je zgradila 3.
faza. V nadaljevanju se načrtuje izgradnja 1. faze.

OB009-18-0036 Obnova železnega mostu čez Savo v Brežicah

680.526 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena dokončanju obnove jeklenega mostu čez Savo v Brežicah. V letu 2019 se je
izvedla zamenjava vseh poškodovanih delov konstrukcije mostu, peskanje in protikorozijska zaščita zgornje
konstrukcije mostu.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-19-0004 Ureditev krajevnega središča Dobova

141.414 €

Namen in cilj
Cilj projekta je odkup zemljišč s parcelnimi številkami 1099, 1267/3 ter 1364 s pripadajočim objektom in
rušitvi stavbe št, 42, vse k.o. 1293 -Veliki Obrež, za namen ureditve krajevnega središča v Dobovi.
Stanje projekta
V letu 2019 se je izvedel odkup zemljišč s parc.št. 1099, 1267/3, 1364, vse k.o. V.Obrež vključno z
obstoječim objektom (stavba št. 42) in se izvedla se rušitev slednjega.

OB009-19-0008 Ulica Bratov Gerjovičev-odcep Loče

14.982 €

Namen in cilj
Cilj in namen investicije je prispevek k prometni varnosti, s poudarkom na varnosti pešcev, predvsem otrok
ter prispevek zagotavljanju kvalitetnih življenjskih pogojev.
Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija na nivoju PZI.

OB009-19-0010 Obnova LC024051 od R2 419 do križišča v Dolenji
Pirošici
174.324 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena obnovi odseka lokalne ceste LC 024051 Cerklje - Dolenja Pirošica in rekonstrukciji
križišča na Dolenji Pirošici. v letu 2019 je bilo vozišče ceste obnovljeno, potrebno je dokončati še
rekonstrukcijo križišča.
Stanje projekta
Večina del je bilo dokončanih v letu 2019, križišče pa bo dokončano v 2020.

OB009-19-0011 Prehod za pešce R1 219-Lidl

30.991 €

Namen in cilj
Namen in cilj investicije je izboljšati prometno varnost pešcev na obstoječem prehodu za pešce.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB009-19-0012 Obnova Cvetne ulice v Dobovi

4.667 €

Namen in cilj
Namen in cilj je obnoviti obstoječe vozišče ter dograditi pločnik za pešce na Cvetni ulici.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB009-19-0013 Obnova Ceste bratov Milavcev

11.529 €

Namen in cilj
Cesta bratov Milavcev v Brežicah je ena izmed močnejših cestnih vpadnic v/iz mesta, ki je nujno potrebna
obnove, saj so tako površine za pešce kot tudi vozišče dotrajane.
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Stanje projekta
Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za obnovo Ceste bratov Milavcev, ki je v
izdelavi.

OB009-19-0014 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti

0€

Namen in cilj
Na križišču krakov Černelčeve in Pleteršnikove ceste ter Maistrove ulice v Brežicah je prometno varnostna
situacija nevarna, saj zaradi neurejenosti prihaja do veliko nevarnih situacij, še posebej zaradi daljših
čakalnih dob prečnega prometa oz. nevarnega vključevanja v promet.
Stanje projekta
Sredstva so bila namenjena ureditvi zemljiško knjižnega stanja zemljišč potrebnih za izgradnjo krožišča.

OB009-19-0015 Meteorna kanalizacija Brežice

23.158 €

Namen in cilj
Izdelava idejne rešitve za reševanje meteornih voda na območju osnovne šole ter športne dvorane Brežice.
Stanje projekta
V izvajanju. Pridobivajo se še določeni projektni pogoji.

OB009-19-0016 Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

5.122 €

Namen in cilj
Izvedba obnove in izgradnje novega voda vodovoda v okviru gradnje HE Mokrice.
Stanje projekta
Del sredstev se je porabil za obnovo dela obstoječega vodovoda v Perišču. Ker so se postopki z izgradnjo
HE Mokrice na državni ravni ustavili, posledično tudi ni bilo porabe sredstev za izgradnjo vodovoda na
območju HE Mokrice.

OB009-19-0017 Parkirišče Jesenice na Dolenjskem pri pokopališču
6.964 €
Namen in cilj
Namen in cilj je pridobiti uporabno dovoljenje na obstoječem parkirišču pri pokopališču Jesenice.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-19-0018 Urejanje vrtine Močnik

27.877 €

Namen in cilj
Izvedba piezometra oz. vrtine na območju zajetja Močnik skladno z izdanim vodnim dovoljenjem za
obstoječe zajetje.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-19-0019 Obnova LC Sp.Pohanca-ZG.Pohanca

20.000 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena popravilom vozišča lokalne ceste LC Spodnja Pohanca - Zgornja Pohanca in
sanaciji poškodovanih brežin.
Stanje projekta
Projekt je izveden in cilji so doseženi.

OB009-19-0021 Obnova železnega mostu čez Krko v Brežicah

19.142 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena začetku obnove železnega mostu čez Krko v Brežicah. Pripravila se je
projektna naloga za potrebe objave javnega naročila za izbiro izvajalcev.
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Stanje projekta
V 2020 se pristopi k obnovi mostu čez Krko.

OB009-19-0022 Ureditev križišča v naselju Črešnjice

298.894 €

Namen in cilj
V Črešnjicah je v samem centru razvejano cestno omrežje, na katerem ni bilo nobenih ukrepov, ki bi
povečali varnost šibkejših udeležencev v prometu, kot so npr. pločniki. Prav tako niso bila urejena
avtobusna postajališča. Promet se je odvijal veliko hitreje kot je bilo dovoljeno, zaradi česar je bilo poleg
prometne nevarnosti za šibkejše, še zelo otežkočeno tudi vključevanje z dvorišč na cesto.
Stanje projekta
V naselju Črešnjice pri Cerkljah so se od leta 2010 vodili postopki za povečanje prometne varnosti z izvedbo
avtobusnih postajališč, površin za pešce itd. Leta 2015 je bila izdelana projektna dokumentacija, gradnja
pa se je pričela kot dvoletni projekt jeseni leta 2019 in še poteka. Gradnja je sofinancirana s strani MORS.

OB009-19-0027 Modernizacija JP 525421 Sela-vas

19.580 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena modernizaciji javne poti JP 525421 Sela-vas.
Stanje projekta
Projekt je izveden.

OB009-19-0028 Modernizacija JP 527391 Dramlja (Sodič)

75.553 €

Namen in cilj
Namen in cilj je zagotoviti večjo prometno varnost, zaradi česar se predvidi asfaltiranje obstoječega
cestnega odseka.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB009-19-0029 Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno

8.601 €

Namen in cilj
Odsek lokalne ceste Globoko - Bojsno je prometno nevaren, saj je vozišče ceste zelo ozko, nima površin
za pešce ali kolesarje, prav tako je cestna razsvetljava neustrezna.
Stanje projekta
Leta 2019 se je začela priprava projektne dokumentacije za umestitev pločnika in obnovo obstoječe lokalne
ceste 024423 Globoko - Bojsno zaradi ustrezne varnosti pešcev in slabega stanja ceste.

OB009-19-0030 Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh

0€

Namen in cilj
Regionalna cesta R3-676/2204 med Glogovim Brodom in Malim vrhom je široka cca 5,5 do 6,2m ter na
pretežnem delu odseka precej dotrajana z vzdolžnimi in prečnimi razpokami, mestoma z mrežastimi
razpokami ter na posameznih odsekih ob robovih s poškodbami zaradi neutrjenih bankin. Na odseku so
deloma sicer izvedene površine za pešce, ki pa niso ustrezne in so prav tako dotrajane. Potrebno je urediti
tudi avtobusna postajališča in odvodnjavanje ceste kot tudi zalednih voda.
Stanje projekta
Sredstva so bila predvidena za pripravo projektne dokumentacije za manjkajoče dela pločnika Glogov Brod
- Dečna sela - Mali vrh. Pripravljena je bila projektna naloga, ki pa se še usklajuje z DRSI.
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5001 KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

8.186 €

OB009-13-0008 Nakup opreme KS Artiče

428 €

Namen in cilj
Za potrebe delovanja KS Artiče je bila v planu nabava potrebne opreme.
Stanje projekta
V letu 2019 je bila realizacija NRP ja 19,05 %, ker so bile potrebe po opreme manjše kot je bilo planirano.

OB009-13-0029 Nakup opreme na pokop.in MV KS Artiče

7.404 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za investicijska vzdrževanja mrliške vežice KS Artiče in pokopališča, kakor tudi za
nabavo potrebne opreme za nemoteno delovanje.
Stanje projekta
V Letu 2019 je bila realizacija 100 %.

OB009-14-0015 Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Artiče

354 €

Namen in cilj
Planira se nabava opreme za delovanje Prosvetnega doma.
Stanje projekta
V letu 2019 je bila realizacija 41.44 %.

5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO
OB009-17-0008 Nakup opreme KS Bizeljsko

455 €

455 €

Namen in cilj
Za potrebe delovanja KS Bizeljsko je v planu nabava potrebne opreme.
Stanje projekta
V Letu 2019 je bila realizacija 100 %.

OB009-17-0009 MV Orešje v KS Bizeljsko

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izgradnjo mrliške vežice.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija.

5003 KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE
OB009-16-0002 Modernizacija cest v izvedbi KS Brežice

112.103 €

92.685 €

Namen in cilj
Načrtuje se modernizacija cest v KS Brežice.
Stanje projekta
Realizacija v letu 2019 je 100%. Obnova Orehove aleje v Brežicah znaša 72.385,43 eur, za izdelavo študije
prometne ureditve soseske Stara kolonija v Brežicah se je namenilo 20.000,00 eur.
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OB009-19-0023 Urejanje mesta Brežice

0€

Namen in cilj
Načrtuje se urejanje mesta Brežice.
Stanje projekta
Sredstva so se prerazporedila na NRP OB009-19-0025 Vrbina in mesto: urbana in umetniška oprema.

OB009-19-0024 Urejanje Toporišičevega trga

0€

Namen in cilj
Načrtuje se urejanje Toporišičevega trga.
Stanje projekta
Sredstva so se prerazporedila na NRP OB009-19-0025 Vrbina in mesto: urbana in umetniška oprema.

OB009-19-0025 Vrbina in mesto: urbana in umetniška oprema 19.418 €
Namen in cilj
Načrtuje se nabava igral za postavitev na Toporišičevem trgu in izdelava obeležja Ive in Franja Stiplovšek.
Stanje projekta
V letu 2019 je bila realizacija 97,09 %. Nabavilo se je za 12.939,81 eur igral, investicija izdelava obeležja
Ive in Franja Stiplovšek pa 6.478,00 eur.

5004 KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB
1.300 €
KRKI
OB009-13-0030 Nakup opreme v KS Cerklje

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena nakupu opreme za potrebe delovanja KS Cerklje ob Krki.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija.

OB009-15-0058 Vzdrževanje pokopališča Cerklje

1.300 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena nakupu opreme za potrebe pokopališča v Cerkljah ob Krki in Bušeči vasi.
Stanje projekta
V letu 2019 je bila realizacija 26,12 %.

OB009-18-0014 Nakup in obnova poslovnega prostora v KS Cerklje
ob Krki

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena obnovi prostorov KS.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija, ker KS v letu 2019 ni uspela prodati poslovno stanovanjski objekt.
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5005 KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI
2.158 €

OB009-18-0015 Vzdrž.pokopališča in MV Čatež

2.158 €

Namen in cilj
V letu 2019 se načrtuje nabava kuhinje za potrebe Mrliške vežice v KS Čatež ob Savi.
Stanje projekta
V letu 2019 je bila realizirana investicija v višini 94,44 %.

5006 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

5.368 €

OB009-14-0007 Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za investicijska vzdrževanja prosvetnega doma v KS Dobova, kakor tudi za nabavo
potrebne opreme za nemoteno delovanje KS.
Stanje projekta

OB009-14-0008 Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Dobova

5.368 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnovo pokopališča in nabavo opreme.
Stanje projekta
Sredstva so porabljena delno in sicer za vzdrževanje pokopališča in parkirišča ob njem. V letu 2019 je bila
narejena dokumentacija za parkirišča.

5007 KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

500 €

OB009-13-0012 Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko KS Globoko
500 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom Prosvetnega doma ter nabavi opreme potrebne
za delovanje Prosvetnega doma Globoko .
Stanje projekta
V letu 2019 je bila realizacija 25,55 %.

OB009-15-0014 Nakup opreme za poslovne prostore KS Globoko

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena nabavi opreme za delovanje KS Globoko.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija.
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5008 KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA
4.744 €
DOLENJSKEM
OB009-13-0002 Obnova večnamenskega doma Jes./Dol.

2.894 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena opremi za večnamenski dom.
Stanje projekta
V letu 2019 je bila realizacija 76,99 %.

OB009-15-0016 Nakup opreme za prostore KS Jesenice/Dol.

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena nabavi opreme za delovanje KS Jesenice na Dolenjskem.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija.

OB009-18-0018 Vzdrževanje pokop.in MV Jesenice/Dol.

1.850 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnovo pokopališča in nabavo opreme.
Stanje projekta
V letu 2019 je bila realizacija 78,72 %.

5009 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE
OB009-14-0002 Mrliška vežica Kapele

0 €

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za investicijska vzdrževanja mrliške vežice KS Kapele in pokopališča, kakor tudi
za nabavo potrebne opreme za nemoteno delovanje.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija.

OB009-17-0014 Nabava opreme za poslovne prostore KS Kapele

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za investicijska vzdrževanja poslovnih prostorov KS Kapele, kakor tudi za nabavo
potrebne opreme za nemoteno delovanje.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija.

5010 KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE
OB009-17-0015 Nakup opreme v KS Križe

0 €

0€

Namen in cilj
Za potrebe delovanja KS Križe je v planu nabava potrebne opreme.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija.
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5011 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS 2 . 1 9 2 €
OB009-13-0013 Vzdrževanje poslov.prostor.v KS Krška vas

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena nabavi opreme za delovanje KS Krška vas.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija.

OB009-17-0016 Nakup opreme v KS Krška vas

2.192 €

Namen in cilj
Za potrebe delovanja KS Krška vas je v planu nabava potrebne opreme.
Stanje projekta
V letu 2019 je bila realizacija 100 %.

OB009-17-0017 Obnova spomenika v KS Krška vas

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena obnovi spomenika v Krški vasi.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija.

5012 KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS
4.010 €

OB009-13-0031 Modernizacija JP v izvedbi KS Mrzlava vas

0€

Namen in cilj
Predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave se niso realizirala v okviru NRP.
Stanje projekta
Projekt je v izvedbi in se bo v skladu s finančnimi sredstvi in potrebami nadaljeval v naslednjih letih.

OB009-15-0021 Nabava opreme v KS Mrzlava vas

4.010 €

Namen in cilj
V letu 2019 je KS Mrzlava vas nabavila opremo v vrednosti 4.010,09 eur in sicer mize v vrednosti 644,16
eur, stole v višini 550,22 eur, projektor v višini 648,99 eur in defibrilator v vrednosti 2.166,72 eura.
Stanje projekta
Projekt je v izvedbi in se bo v skladu s finančnimi sredstvi in potrebami nadaljeval v naslednjih letih.

OB009-19-0026 Obnova spominskega obeležja v KS Mrzlava vas

0€

Namen in cilj
Predvidena sredstva se niso realizirala.
Stanje projekta
V letu 2020 se bo projekt predvidoma realiziral iz proračuna Občine Brežice.
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5013 KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE
OB009-14-0009 Nabava opreme za KS Pečice

880 €

880 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena nabavi opreme potrebne za delovanje KS Pečice.
Stanje projekta
V letu 2019 je bila realizacija 100 %.

5014 KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE
OB009-13-0016 Nakup opreme v poslov.prostorih KS Pišece

0 €

0€

Namen in cilj
V letu 2019 KS v okviru NRP ni nabavila opreme za poslovne prostore.
Stanje projekta
Zamenjava dotrajane opreme se bo po potrebi realizirala v naslednjih letih.

OB009-13-0017 Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece

0€

Namen in cilj
V letu 2019 v okviru NRP KS Pišece ni realizirala sredstev.
Stanje projekta
Vzdrževanje in izboljšave na pokopališču in mrliški vežici so po letih odvisne od potreb in finančnih sredstev
krajevne skupnosti.

OB009-16-0003 Modernizacija cest v izvedbi KS Pišece

0€

Namen in cilj
V letu 2018 KS Pišece ni realizirala modernizacije cest v okviru NRP, saj je sredstva prioritetno porabila
za tekoče vzdrževanje .Cilj tega projekta je modernizacija JP na področju celotne krajevne skupnosti.
Stanje projekta
Vzdrževanje in izboljšave na javnih poteh so po letih odvisne od potreb in finančnih sredstev krajevne
skupnosti.

5015 KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE
OB009-13-0018 Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Skopice

0 €

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za investicijska vzdrževanja poslovnih prostorov KS, kakor tudi za nabavo potrebne
opreme za nemoteno delovanje.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija.

OB009-13-0019 Nakup opreme za KS Skopice

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena nakupu opreme za delovanje KS Skopice.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija.
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5016 KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE
OB009-14-0010 Nakup opreme v KS Sromlje

439 €

439 €

Namen in cilj
Za potrebe delovanja KS Sromlje se planira nabava potrebne opreme.
Stanje projekta
V letu 2019 so bila sredstva za nakup opreme porabljena 100 %.

OB009-18-0016 Vzdrž.pokopališča in MV Sromlje

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za investicijska vzdrževanja mrliške vežice in pokopališča, kakor tudi za nabavo
potrebne opreme za nemoteno delovanje.
Stanje projekta
V letu 2019 so bila sredstva prerazporejena na postavko 00380-Sredstva za delovanje KS Sromlje.

5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART 0 €
OB009-13-0020 Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Šentlenart

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za investicijska vzdrževanja poslovnih prostorov KS Šentlenart, kakor tudi za
nabavo potrebne opreme za nemoteno delovanje.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija.

OB009-17-0019 Nakup zemljišča za prireditve krajanov

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena nakupu zemljišča za prireditve krajanov.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija.

OB009-17-0020 Modernizacija JP v izvedbi KS Šentlenart

0€

Namen in cilj
Planira se investicijsko vzdrževanje javnih poti v Krajevni skupnosti Šentlenart.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija.

OB009-19-0006 Nakup opreme v KS Šentlenart

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena nakupu opreme potrebne za nemoteno delovanje KS.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija.
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5018
KRAJEVNA
DOLINA

SKUPNOST

VELIKA
0 €

OB009-13-0021 Modernizacija cest v izvedbi KS Velika Dolina

0€

Namen in cilj
Izboljšanje prometne varnosti.
Stanje projekta
Projekt je v mirovanju.

OB009-14-0006 Nakup opreme KS Velika Dolina

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena nabavi opreme za delovanje KS Velika Dolina.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija.

OB009-15-0059 Vzdržev.pokopal.in MV Velika Dolina

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za investicijska vzdrževanja mrliške vežice in pokopališča, kakor tudi za nabavo
potrebne opreme za nemoteno delovanje.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija.

OB009-18-0019 Vzdrževanje PD Velika Dolina

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskim izboljšavam poslovnih prostorov ter nabavi opreme.
Stanje projekta
V letu 2019 ni bila realizirana investicija.

5019
KRAJEVNA
MALENCE

SKUPNOST

VELIKE

OB009-13-0032 Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence

6.291 €

0€

Namen in cilj
Planirana sredstva niso bila realizirana.
Stanje projekta
Projekt je v fazi mirovanja.

OB009-15-0023 Izgr.ploč.Tomič-Horvatič KS Velike Malence

0€

Namen in cilj
Kljub prizadevanju krajevne skupnosti se priprava projektne dokumentacije za pločnik Tomič-Horvatič ni
začela.
Stanje projekta
Odsek ceste R-419 v Velikih Malencah je nevaren, zato bi bilo nujno zgraditi pločnik na relaciji TomičHorvatič.
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OB009-16-0004 Modernizacija cest v izvedbi KS Velike Malence
6.291 €
Namen in cilj
Krajevna skupnost je v skladu s finančnimi možnostmi modernizirala javne poti na svojem območju in sicer
JP 524422 v višini 6.291,48 EUR.
Stanje projekta
Projekt je v izvedbi in se bo v skladu s finančnimi sredstvi in potrebami nadaljeval v naslednjih letih.

5020
KRAJEVNA
BUKOŠEK-TRNJE

SKUPNOST

ZAKOT0 €

OB009-13-0023 Moderniz.JP v izvedbi KS Zakot-Bukošek-Trnje

0€

Namen in cilj
Krajevna skupnost Zakot-Bukošek-Trnje v letu 2019 ni investirala v javne poti na svojem območju.
Stanje projekta
Projekt je v izvedbi in se bo v skladu s finančnimi sredstvi in potrebami nadaljeval v naslednjih letih.

OB009-14-0011 Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-Bukošek-Trnje

0€

Namen in cilj
Krajevna skupnost Zakot-Bukošek-Trnje v letu 2019 ni investirala v urejanje otroškega igrišča v naselju
Trnje.
Stanje projekta
Projekt se izvaja več let in je v izvajanju.

OB009-15-0028 Nabava opreme v KS Zakot-Bukošek-Trnje

0€

Namen in cilj
V okviru tega NRP v letu 2019 ni bilo realizacije.
Stanje projekta
Projekt se bo izvajal v naslednjih letih v skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi.
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3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2019

3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna in stanje na računih KS

Stanje sredstev na računu proračuna

2.858.647,42€

Stanje sredstev na računu rezervnega sklada

22.833,79€

Depozit pri SKB

1.200.000,00€

Skupaj sredstva na računu proračuna

4.081.481,21€

Občina je imela na dan 31.12.2019 stanje na računih 4.081.481,21€. Na podračunu je ostalo
2.858.647,42€, ostala sredstva pa smo naložili kot depozit pri poslovni banki. Stanje sredstev na računu
rezervnega sklada je 22.833,79€.
Stanje na ŽR KS:
KRAJEVNA SKUPNOST

Stanje na ŽR

Artiče

7.431,81

Bizeljsko

19.781,22

Brežice

6.099,88

Cerklje ob Krki

9.202,55

Čatež ob Savi

1.025,30

Dobova

25.422,33

Globoko

10.519,51

Jesenice na Dolenjskem

10.368,65

Kapele

3.863,39

Križe

2.070,58

Krška vas

1.713,70

Mrzlava vas

2.599,29

Pečice

1.814,93

Pišece

1.014,12

Skopice

3.853,05

Sromlje

6,86

Šentlenart

7.508,37

Velika Dolina

15.009,89

Velike Malence

3.531,40

Zakot – Bukošek - Trnje

31.549,29

3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Naložbe v delnice

792.623,03€

Naložbe v deleže

937.528,39€

Druge dolg. kapitalske naložbe

0€
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Tudi v letu 2019 smo na podlagi spremembe šestega odstavka 13. člena Pravilnika o razčlenjevanju in
merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, kateri je bil objavljen v Ur. l. RS št. 100/15 in se
glasi: ne glede na prejšnji odstavek, se finančna naložba, vrednotena po nabavni vrednosti, po začetnem
pripoznanju, vrednoti v odstotki od celotne vrednosti kapitala podjetja, v katerem ima država ali lokalna
skupnost finančno naložbo, spreminjali deleže v naložbe, tako smo naložbe v delnice v podjetju KOP Brežice
povečali za 3.377,57€ ter naložbe v deleže v podjetja: Komunala Brežice povečali za 12.038,27€, Počitniško
skupnost Krško smo povečali za 147,89€, CEROD pa za 1.967,87€ Delež pri Radiu v višini 21.198,46€ nismo
spreminjali zaradi uskladitve oziroma pripoznanja vložka. Iz naslova dedovanja pa smo pridobili v letu 2017
poslovni delež v INO Brežice katerega smo v letu 2019 odprodali.
Terjatev iz naslova posojil nismo imeli.
3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih
sredstev

Vrednost lastnih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2019znaša:
Neopredmetena dolgoročna sredstva

250.515,57€

Nepremičnine z nepremičninami, ki se pridobivajo

99.923.626,45€

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

389.359,32€

Vrednost osnovnih sredstev se je v primerjavi z letom 2018 povečala. Vrednost zemljišč na dan 31.12.2019
znaša 11.466.737,30€, Vrednost gradbenih objektov ter nepremičnine ki se pridobivajo znaša 88.456.889,15€,
ter vrednost opreme z DI znaša 389.359,32€. Vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2019 pa znaša
250.515,57€.
3.4.4. Podatki o sredstvih danih v upravljanje

Stanje sredstev danih v upravljanje se je v primerjavi z letom 2018 manjšalo - amortizacija. V nadaljevanju je
podan pregled po javnih zavodih.
JAVNI ZAVOD
Posavski muzej
ZD Brežice
Lekarna Brežice
Knjižnica Brežice
OŠ Artiče
OŠ Bizeljsko
OŠ Brežice
OŠ Cerklje
OŠ Dobova
OŠ Globoko
OŠ Pišece
OŠ Velika Dolina
Vrtec Mavrica
Glasbena šola
Fakulteta za turizem
Zavod za šport

2019 V €
6.275.328,64
2.183.508,96
3.702.416,66
1.059.304,02
121.734,04
1.967.350,13
3.611.869,95
6.065.777,62
249.426,41
114.603,40
856.958,19
94.395,21
4.566.368,88
545.004,33
769.430,10
6.694.629,03

2018 v €
5.810.906,24
1.681.437,65
3.776.188,44
1.108.270,87
110.440,74
2.057.872,71
3.739.463,98
6.305.447,58
258.808,96
87.752,57
889.973,00
85.551,78
4.780.734,66
578.755,20
812.821,63
6.913.168,11
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ZPTM Brežice
RRA Posavje
Skupaj

1.418.965,44
113.360,29
40.410.430,97

1.484.480,80
109.467,36
40.591.542,28

3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Vrednost neplačanih terjatev za leto 2019 znaša

667.841,46€

- terjatve do kupcev v državi

484.253,89€

- kr. terjatve do neposrednih upor. proračuna občine

164.367,99€

- kr. terjatve do posrednih upor.drž. proračuna

1.063,32€

- kr. terjatve do posrednih upor. proračuna občine

2.233,66€

- kr. Terjatve do neposrednih upor. proračuna države

16.018,18€

Terjatve iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ter komunalnih taks.
Terjatve do zavezancev za davčne prihodke – FURS 31.12.2019
275.457,67€
Komunalne takse

1.222,58€

Samoprispevek KS Velika Dolina

4.221,40€

in so evidentirane kot druge terjatve.
Kot druge terjatve imamo evidentirane tudi terjatve iz naslova komunalnega prispevka v višini, 231.274,14€.
Terjatve za okoljsko dajatev za odvajanje odpadnih voda v višini 33.080.58€ in stanarine v višini
74.227,20€.
Na dan 31.12.2019e na kotnih skupine 12-Terjatve do kupce izkazanih terjatev v višini 484.253,89 eur. Od
tega je zapadlih terjatev v višini 232.793,92 eur, nastalih iz naslova najemnin poslovnih prostorov. Največji
del zapadlih najemnin je iz naslova najema poslovnih prostorov v Slovenski vasi, katerih lastniki nismo več
saj so prodani oz. ne upravljamo več z njimi (last MORS), najemniki pa kot pravne oz. fizične osebe že
dolgo ne poslujejo več in so izvršbe, katere so bile takrat vložene preko Javnega pravobranilstva Celje bile
že pred leti neuspešne. Glede na to, da so te terjatve v celoti neizterljive in zastarane, bo potrebno
predlagati Občinskemu svetu odpis le-teh.
Preko e-sodstva vodimo postopek izterjave za najemnika poslovnih prostorov M Mobil iz Godoviča, kateri
ima v najemu hale v Slovenski vasi za izdelovanje mobilnih hišk. Izterjava je v delu bila že uspešna.
Na kontih skupine 14-Terjatve do proračunskih uporabnikov je izkazanih terjatev v višini 183.587,57eur
Terjatve do zavezancev za davčne prihodke na dan 31.12.2019 znašajo 275.457,67€ in terjatve iz naslova
denarnih kazni in glob znašajo 9.070.,37 eur. Za izterjavo denarnih kazni in glob skrbi in vlaga zahtevke za
izterjavo Skupni prekrškovni organ.
3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Po stanju na dan 31.12.2019 smo imeli neplačanih obveznosti za 1.210.490,94 € od tega so znašale:


obveznosti do dobaviteljev v državi

674.520,17 in



obveznosti do proračunskih uporabnikov

535.970,77€.

Konec leta 2019 nismo imeli zapadlih neplačanih obveznosti temveč le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v
letu 2020.
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- opis večjih obveznosti:
Komunala Brežice

70.297,22€

Integral Brežice

145.906,40€

KOP Brežice za ceste

243.516,25€

Vrtec Mavrica

106.224,31€

Elektronik Kranjc

34.529,17€

DUO Impoljca

63.501,07€

Petrol

57.971,91€

3.4.7. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja Krajevnih skupnosti

Tudi v letu 2019 je Občina vodila knjigovodstvo za 20 Krajevnih skupnosti, plačilni promet pa je ostal pri
KS. Posamezna obrazložite bilance stanja za posamezno KS, je podana pri obrazložitvah KS.
3.4.8. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih
kreditih
Občina nima takšnih pogodb.
3.4.9

Zakon o fiskalnem pravilu

ZAKON O FISKALNEM PRAVILO (Ur.l.RS, št. 55/15) govori o porabi presežkov proračunov in sicer:
(1) Presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v posameznem letu, se zbirajo na
ločenem računu.
(2) Če je institucionalna enota sektorja država zadolžena, se presežki iz prejšnjega odstavka lahko uporabijo
le za odplačevanje glavnic njenega dolga.
(3) Če institucionalna enota sektorja država nima dolgov, se ustvarjeni presežki iz prvega odstavka tega člena
uporabijo za financiranje primanjkljajev v obdobjih podpotencialne ravni BDP, za financiranje izpada prihodkov
oziroma povečanja izdatkov zaradi okoliščin iz prvega odstavka 12. člena tega zakona ali za financiranje
investicij v naslednjih letih.
(4) Ne glede na drugi ali tretji odstavek se lahko ustvarjeni presežki iz prvega odstavka tega člena, ob
predhodnem soglasju ustanovitelja posamezne institucionalne enote sektorja država, izjemoma uporabijo tudi
za povečanje premoženja te institucionalne enote.
(5) Ne glede na drugi, tretji ali četrti odstavek tega člena, lahko, po postopku in v primerih, ki so določeni s
predpisi, ki urejajo javne finance, ustanovitelj institucionalne enote sektorja država zahteva vplačilo presežkov
javnih prihodkov nad javnimi izdatki v proračun ustanovitelja.

1. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2019 znaša 4.185.283,01 EUR: od tega presežek krajevnih
skupnosti 118.190,75 EUR in proračunski presežek 4.067.092,26 EUR.
Proračunski presežek iz leta 2019 se v naslednjem proračunskem letu koristi za naslednje namene:
- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 762.081,76
EUR – namenski presežek,
- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 188.249,13 EUR –
namenski presežek,
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-

amortizacija CEROD v višini 20.712,65 EUR - namenski presežek,
rezervacija rezervni sklad stanovanj (prenos iz MORS) 783,48 EUR – namenski presežek,
unovčena garancija zaradi odprave napak v garancijski dobi za vrtec Mavrica v višini 83,723,93
EUR – namenski presežek,
koncesija lovci 3.911,03 EUR – namenski presežek,
neporabljena sredstva prejeta iz evropskih institucij za projekte 309.442,60 EUR – namenski
presežek,
unovčena garancija za odpravo napak za gradbeno obrtniška dela za OŠ Cerklje v višini
166.510,44 EUR – namenski presežek,
tekoče odhodke po planu proračuna za leto 2020 v višini 2.531.677,24 EUR.

Občine presežke občinskega proračuna preteklih let po denarnem toku, ki jih morajo porabljati v skladu s
5. členom ZFisP izračunajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane
obveznosti ( razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga), za neporabljene donacije
in za neporabljena namenska sredstva.
Glede na to, da ima občina na dan 31.12.2019 za leto 2019 2.013.027,31€ presežka, istočasno pa izkazuje
1.473.026,16€ kratkoročnih obveznosti in 593.783,54 eur namenskega presežka v letu 2019 ni potrebno
presežka izkazati na posebnem kontu 900950 po Zakonu o fiskalnem pravilu.

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE BREŽICE ZA LETO 2019
1.

Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1.

Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu:
EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih
depozitov.
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira
denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem
EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v
Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema
EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja
plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.
1.2.

Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa so za upravljavca EZRO (PU Občina Brežice) za leto 2019 izdelani samostojni
računovodski izkazi.
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja, če so nastali
ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
b)

v tokovih pa se ne izkažejo:

nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na
poslovne banke in
navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov
PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje
denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu:
stanja podračunov PU EZRO).
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2.

Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO
2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in
nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2019 znaša
3.918.968,53 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja
Tabela 1.
Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2019(v
eurih)
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah

Stanje

Denar na računu EZRO

2.2.

5.107,55

Nočni depoziti

3.913.860,98

Skupaj

3.918.968,53

Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva
zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako
stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

Denarna
sredstva
knjigi EZRO

v

=

Stanje
računa
EZRO pri Banki
Slovenije

=

Stanje
ZP

+


stanj
podračunov
PU
EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske
uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.
Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2019 (v eurih)
Denarna sredstva (po podatkih UJP)
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine

3.045.867,33
872.627,88

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)

3.918.495,21

4. Zakladniški podračun občine

-3.913.387,66

5. EZRO (5. = 3. + 4.)

2.3.

Stanje

5.107,55

Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.
Stanje nezapadlih obveznosti znaša 3.918.968,53 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja
podračunov v višini 3.918.495,21 eur, iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov v višini 0,00
eurov in iz obveznosti ZP do proračuna občine za presežek upravljanja v višini 473,32 eurov (konti skupine
24).
Stanje nezapadlih terjatev znaša 54,58 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne
depozite pri poslovni banki.
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3.
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev
spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP
3.1.

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.
Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)
Konto

Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO

7102

Prihodki od obresti

Znesek

(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)
4035

473,32

Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR
(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v
sistem EZR)

4029

0

Drugi operativni odhodki
(tj. morebitni stroški)

4050

3.2.

-

Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR
preteklega leta

186,29

Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

287,03

Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja
Tabela 4.
Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)
Vrsta računa

Stanje na dan

Stanje na dan

31. 12. 2019

31. 12. 2018

(1)

(2)

(3 = 1 – 2)

Podračuni PU

3.918.495,21

2.160.029,40

1.758.465,81

ZP

-3.913.387,66

-2.142.561,50

-1.770.826,16

5.107,55

17.467,90

-12.360,35

EZRO
3.3.

Sprememba stanja
denarnih sredstev

Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja
za leti 2018 in 2019 prikazuje Tabela 5.
Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2018 in 2019(v eurih)
Leto

Presežek upravljanja

2018

186,29

2019

473,32
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3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE
3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po
posameznih vrstah namenskih sredstev za leto 2019
TABELA: REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO
POSAMEZNIH VRSTAH NAMENSKIH SREDSTEV
VRSTA NAMENSKIH SREDSTEV
________________________________________________________________________________
PU/PP
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija
Indeks Indeks
2019
2019
2019/
1
2
3
4
5=4/2
6 =4/3
_________________________________________________________________________________
TURISTIČNA
TAKSA
PRIHODKI
860.000,00
860.000,00
886.783,82
106,90
106,90
KONCESIJA OD POS. IGER NA SREČO
PRIHODKI

50.000,00

50.000,00

27.749,60

55,50

55,50

ODHODKI
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ
NAMENSKA RABA TURISTIČNE TAKSE IN KONCESIJ OD IGER NA SREČO

Turistična taksa 2019

Plan

Realizacija

EUR

EUR

860.000,00

886.783,82

50.000,00

27.749,60

SKUPAJ PRIHODKI:

910.000,00

914.533,42

Odhodki turistična taksa

881.770,00

896.916,40

50.000,00

27.749,60

SKUPAJ ODHODKI:

931.770,00

924.666,00

Postavka

EUR

EUR

Prihodki turistična taksa
Prigodki-koncesija od iger na srečo

Odhodki-koncesija od iger na srečo

00230-plače turizem

92.100,00

74.980,00

00234-materialni stroški-T

31.000,00

31.000,00

1.770,00

12.600,00

00481-Promocijsko turistični dogodki

11.000,00

6.025,00

00229-promocija turizem

50.000,00

67.120,00

110.000,00

103.373,00

00239-programi turističnih društev in OTZ

23.000,00

21.932,00

00240-oblikovanje turističnih paketov

25.000,00

24.908,00

00227-obrtno kmetijski sejem

20.000,00

0

130.000,00

214.329,40

00235-investicijska oprema-T

00238-projekti turizem

00165 -pločnik Črnc
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00144-promocija kmetijstva in pridelovalcev

15.000,00

11.736,00

00142-dežurne zidanice

1.900,00

0

00072-Festival Brežice

17.000,00

17.000,00

00488-Prireditve in promocija vinorodnih okolišev

20.000,00

11.716,00

00054-Celovita obnova gradu Brežice

124.000,00

87.604,00

00154 Vzdrževanje ulic in pločnikov

110.000,00

108.164,00

00237-Izvajanje strategije na področju turizma

100.000,00

19.711,00

00498-Banova domačija

0,00

20.963,00

00025-poletne prireditve izven mesta Brežice

0,00

4.178,00

00024-promocija

0,00

18.963,00

00028-Etno festivali

0,00

6.000,00

00029-državna in evropska motokrosistična tek.

0,00

5.000,00

00529-inovativni turistični produkti

0,00

7.735,00

00475-Opremljanje prostorov viteške dvorane gradu Brežice

0,00

6.879,00

00478-zimsko drsališče

0,00

15.000,00

Odhodki-koncesija od iger na srečo

50.000,00

27.749,60

00165 -pločnik Črnc

50.000,00

27.749,60

POŽARNA TAKSA
PRIHODKI
ODHODKI (2019
KABINET ŽUPANA

62.000,00

62.000,00

61.861,04

99,70

99,70

00019-požarna taksa

62.000,00

62.000,00

61.861,04

99,70

99,70

KOMUNALNI PRISPEVEK
PRIHODKI

250.000,00

250.000,00

406.906,39

162,80

162,80

ODHODKI (V LETU 2019)
ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE
00277-komunalno opremljanje zemljišč

27.728,00€

00274- obnova vaškega središča Čatež

7.930,00€

00209- Pločnik ob cesti Bratov Milavcev

232.716,00€

00178- modernizacija LC IN JP v KS Pišece

63.805,00€

00179- modernizacija JP v KS Sromlje

79.219,00€
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OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA
ODPADNIH VODA
PRIHODKI
427.300,00
427.300,00
482.516,83

112,9

112,9

ODHODKI ( V LETU 2020)

KONCESIJA LOVCI ZA ODSTREL DIVJADI
PRIHODKI 2019

3.485,21€

V letu 2019

3485,21€

ODHODKI ( V LETU 2020)
PP -00143 Lovci

3.485,21

ODHODKI (V LETU 2020)

425,82

SKUPAJ V 2020

3.911,03

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
PRIHODKI

7.500

7.500

15.195,02

202,6 202,6

ODHODKI ( V LETU 2019
ODEDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
00152- gozdne ceste delno

15.195,02€

PRIHODKI sredstva za gozdove in gozdne ceste

17.782,77€

ODHODKI v letu 2019

17.782,77€

00152 – gozdne ceste delno

17.782,77€.

NEPORABLJENA SREDSTVA PREJETA IZ EVROPSKIH INSTITUCIJ 309.442,60€
PORABA V letu 2020
00023 –mednarodni projekti

309.442,60€

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK ZA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA ZA OŠ CERKLJE
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PORABA V LETU 2020

166.510,44EUR

PORABE SREDSTEV PRIDOBLJENIH NA PODLAGI PLAČIL NADOMESTILA ZA OMEJENO RABO
PROSTORA NA OBMOČJU JEDRSKEGA OBJEKTA PRORAČUN ZA LETO 2019
Proračun 2019

EUR

Prihodki Nadomestila za omejeno rabo prostora

2.136.910,04

ODHODKI

2.137.000,00

Odhodki Nadomestila za omejeno rabo prostora
Postavka

EUR

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

256.900,00

Obnova večnamenskih domov na podeželju

137.000,00

Zagotavljanje prometne varnosti – izgradnja pločnikov ob
državnih in lokalnih cestah
00267 – Vzdrževanje zelenih površin

1.009.000,00
110.000,00

00063 – Nakup knjig

36.000,00

00181 - Interventna sanacija plazov

150.000,00

Investicijska vzdrževanja po krajevnih skupnostih

108.100,00

00020 – Sofinanciranje programov gasilskih društev in zveze

200.000,00

00107 - OŠ Artiče

30.000,00

00491 – Javni potniški promet

50.000,00

00117 - Denarna pomoč ob rojstvu otroka

50.000,00

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.

NAMENSKA RABA KONCESIJE OD PRIHODKOV OD PROZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA HE
BREŽICE ZA LETO 2019

Obveznost plačila koncesije določa Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala
Spodnje Save (ZPKEPS) (Uradni list RS, št. 61/00, 42/02, 121/03, 91/07, 87/11). ZPKEPS in koncesijska
pogodba za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save št. 354-01-61/97 določata, da mora
koncesionar koncedentu in lokalni skupnosti plačati letni znesek plačila za koncesijo, to je 10% od vrednosti
proizvedene električne energije. Plačilo za koncesijo se v skladu s petim odstavkom 5. člena ZPKEPS-1
plača tako, da se 60% tega plačila plača občini, v kateri leži bruto padec reke Save, ki ga posamezna HE
izkorišča. Prihodki iz plačila koncesije, ki pripadajo lokalni skupnosti, se štejejo kot sredstva za financiranje
infrastrukturnih projektov v lokalni skupnosti in se ne vštevajo v primarno porabo. Te prihodke iz plačila za
koncesijo pridobi lokalna skupnost namesto nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oz. drugega
nepremičninskega davka.
Prihodek koncesnine za leto 2019 je 377.030,02 EUR. Sredstva so se prednostno namenila za obnovo
lokalne infrastrukture.
PP 00173-pločnik Trdinova

102.677,00€

PP 00205-obnova JR po občini Brežice

237.699,00€

PP 00191-prometna signalizacija delno

36.655,00€
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PRIHODKI OD PREMOŽENJA
Prihodki od premoženja – najemnin so bili porabljeni za gradnjo,, nakup in vzdrževanje stvarnega
premoženja.
3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

TABELA: PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA LETA 2018
VRSTA NAMENSKIH SREDSTEV:
1. OKOLJSKA TAKSA ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA
644.251,26
ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
PORABA V LETU 2019
POSTAVKA 00248

364.686,33€

ODHODKI RAZLIKA(V LETU 2020)

279.564,93€

2. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNEŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV
208.954,23 EUR
PORABA v letu 2019
Postavka 00244

20.705,10€

ODHODKI RAZLIKA(V LETU 2020)

188.249,13€

3. AMORTIZACIJA CEROD 20.712,65 EUR
PORABA V LETU 2020

4. REZERVACIJA REZERVNI SKLAD STANOVANJ 783,48EUR
PORABA V LETU 2020
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5. NEPORABLJENA SREDSTVA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI ZA VRTEC
MAVRICA 124.682,05€

PORABA v letu 2019
Postavka 00094

40.958,12€

ODHODKI RAZLIKA (v letu 2020)

83.723,93€

3.6.3. Pojasnila in razkritja in pregled prevzetih obveznosti

3.6.3.1. Pojasnila in razkritje podatkov izkazanih v bilanci stanja, izkazu
prihodkov in odhodkov ter prilogah k izkazoma za leto 2019
V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava podajamo naslednja pojasnila računovodskih informacij:
1. Občina Brežice ni razmejevala prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje
blaga in storitev na trgu.
2. Dolgoročne rezervacije v letu 2019 niso bile oblikovane.
3. V bilanci prihodkov in odhodkov Občina Brežice izkazuje presežek prihodkov v višini 2.806.038,09 EUR.
V letu 2019 je občina najela za 541.112,26 EUR ter odplačala za 1.352.152,04 EUR kreditov. Skupni tekoči
presežek v letu 2019 znaša 2.013.027,31 EUR.
4. Občina Brežice nima zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje.
5. Na dan 31.12.2019 je na kotnih skupine 12-Terjatve do kupce izkazanih terjatev v višini 484.253,89 eur.
Od tega je zapadlih terjatev v skupni višini 232.493,92 eur, v veliki večini nastalih iz naslova najemnin
poslovnih prostorov. Največji del zapadlih najemnin je iz naslova najema poslovnih prostorov v Slovenski
vasi, katerih lastniki nismo več saj so prodani oz. ne upravljamo več z njimi (last MORS), najemniki pa kot
pravne oz. fizične osebe že dolgo ne poslujejo več in so izvršbe, katere so bile takrat vložene preko Javnega
pravobranilstva Celje bile že pred leti neuspešne. Glede na to, da so te terjatve v celoti neizterljive in
zastarane, bo potrebno predlagati Občinskemu svetu odpis le-teh.
Preko e-sodstva vodimo postopek izterjave za najemnika poslovnih prostorov M Mobil iz Godoviča, kateri
ima v najemu hale v Slovenski vasi za izdelovanje mobilnih hišk. Izterjava je v delu bila že uspešna. Dolg
na dan 31.12.2019 znaša še 152.273,18 eur.
Na kontih skupine 14-Terjatve do proračunskih uporabnikov je izkazanih terjatev v višini 183.683.85 eur
katere so v celoti nezapadle na dan 31.12.2019
Terjatve do zavezancev za davčne prihodke na dan 31.12.2019 znašajo 275.457,676eur in terjatve iz
naslova denarnih kazni in glob znašajo 9.070.37 eur. Za izterjavo denarnih kazni in glob skrbi in vlaga
zahtevke za izterjavo Skupni prekrškovni organ.
6. Občina Brežice na dan 31.12.2019 ne izkazuje neplačane zapadle obveznosti..
7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena osnovna
dolgoročna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe so bila prejeta sredstva za sofinanciranje projektov
(iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, iz evropske komisije), okoljska
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova najemnin, prihodki iz naslova komunalnih prispevkov,
najeta dolgoročna posojila in lastna nenamenska sredstva.
8. V letu 2019 je občina prosta denarna sredstva nalagala v depozite pri poslovnih bankah. Stanje depozitov
na dan 31.12.2019 tako znaša pri:
SKB

1.200.000,00 EUR.
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9. Na kontih izvenbilančne evidence izkazani znesek predstavlja dana poroštva javnemu podjetju in javnim
zavodom občine.
10. tudi v letu 2019 smo prevrednotili vrednost finančnih naložb na podlagi šestega odstavka 13. člena
kateri glasi: Ne glede na prejšnji odstavek, se finančna naložba, vrednotena po nabavni vrednosti, po
začetnem pripoznanju, vrednosti v odstotku od celotne vrednosti kapitala podjetja, v katerem ima država
ali lokalna skupnost finančno naložbo. Na osnovi ustrezne dokumentacije pridobljene od podjetja, o stanju
finančne naložbe, se ustrezno popravi vrednost finančne naložbe in vrednost vira sredstev.

3.6.3.2. Prevzete obveznosti






GARANCIJE 2019
IZPIS ODPRTIH PREDOBREMENITEV 2019
IZPIS ODPRTIH PREDOBREMENITEV 2020
POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE
BREŽICE ZA LETO 2019
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GARANCIJE 2019
Zap. št.: Številka zadeve:

1
4303‐1/2018

Projekt, za katerega je izdana Vrsta garancije
garancija:
(menice/bančna):
Dobava električne energije v
obdobju 1.2.2019‐31.12.2022

Številka garancije:

bančna garancija
MD1901100112

2

4301‐1/2019

Zavarovalne storitve v obdobju
bančna garancija
1.2.2019 ‐ 31.1.2024

188517/0

3

371‐692015

Ureditev Trdinove ulice v
Brežicah

sprememba bančne
garancije

928/189

Dobava električne energije v
obdobju 1.2.2019‐31.12.2022

bančna garancija

4303‐1/2018

Dobava električne energije v
obdobju 1.2.2019‐31.12.2022

bančna garancija

4303‐1/2018

4

5

295377‐026

6

371‐6/2015

Izgradnja pločnika Globoko 2.
in 3. faza

bančna garancija

7

410‐75/2018

Postavitev polnilnih postaj za
električna vozila

menična izjava

8

354‐67/2018

Komunalno opremljanje za
investitorja Škerbec iz Sel

Garancija

9

4300‐8/2019

Najem boksov in oskrba
zapuščenih živali za obdobje od menična izjava
1.3.2019‐31.12.2022

10

3528‐3/2013

11
3528‐3/2013
12
371‐91/2017

MD1905200599

13

410‐75/2018

14

354‐11/2019

Pogodba o opremljanju za
območje Vile Livade, P‐0148‐
2019

15

4321‐1/2015

Izvajanje okvirnega sporazuma ‐
prevoz osnovnošolcev od 1. 3. menična izjava
2015 ‐ 30. 5. 2019

menična izjava

Garancija

Okvirni sporazum ‐ izvajanje
prevozov osnovnošolcev v
bančna garancija
obdobju od 1. 6. 2019 do 30. 6.
2023

garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti
garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti
garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti
garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti
garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti
garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti
garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti
garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti
garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti

Izdelava projektne
dokumentacije PGD in PZI za
menična izjava
ureditev notranjih prostorov
občinske stavbe
Prilagoditev občinskega
objketa funkcionalno oviranim menična izjava
osebam (1. faza)
Izdelava projektne
dokumentacije za izgradnjo
menična izjava
kolesarskih povezav Brežice ‐
Dobova
Postavitev polnilnih postaj za
električna vozila

16

S252/16‐OSG/CE
3.sprememba
garancije
št.802/1418

Namen garancije (dobra
izvedba del/odprava
napak ..):

Petrol, d.d.

1.2.2019‐31.12.2022 30.1.2023

Izdajatelj garancije:

8.000,00 €
NLB d.d.

Oddelek/referent, ki Aktivna
vodi projekt:
DA/NE:
OIOPJN/Vilma
Zupančič

DA

Adriatic Slovenica d.d. 1.2.2019 ‐ 31.1.2023 1.3.2024

12.915,88 €

Abanka d.d.

OIOPJN/Vilma
Zupančič

DA

Addiko Bank

7.11.2018‐30.7.2019 30.07.2019

7.451,02 €

Addiko Bank

OKIGJS/ Teja Leben

DA

8.000,00 €
1.2.2019‐2.3.2022

SKB, d.d. (nova BG do 31. 1.
2023)

OIOPJN/Vilma
Zupančič

DA

Energija Plus d.o.o.

1.2.2019‐31.12.2022 30.1.2023

OIOPJN/Vilma
Zupančič

DA

ECE d.o.o.
HPG Brežice d.o.o.

do 30.8.2019

do 30.8.2019

20302,96
kot 52‐2018

Addiko Bank

OKIGJS/ Teja Leben

DA

21.1.2019‐30.5.2019

30. DNI OD ROKA
DODKONČANJA DEL

5.055,70 €

Ev Matrix d.o.o.

ODDGKR / Vesna
Kržan

NE

30. DNI OD ROKA
DODKONČANJA DEL

431,15 €

NLB d.d.

OKIGJS/ Danijela
Gabrič

DA

2.3.2022
8.000,00 €

Vladimir Škerbec, Sela
6.3.2019‐1.‐3.2021
66, Dobova

Deželna banka Slovenije

1.3.2019‐31.12.2022 31.12.2022

4.000,00 €

SKB d.d.

ODDGKR/Roman
Matjašič

DA

garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti

Naino d.o.o.

31.7.2019

31.7.2019

1.935,00 €

naino d.o.o.

OIOPJN/suzana
ogorevc

Da

garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti

Sl‐inženiring d.o.o.

08.04.2019

31.07.2019

9.074,42 €

Sl‐inženiring d.o.o.

OIOPJN/suzana
ogorevc

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi
garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti
zavarovanje za dobro
izvedbo del

301‐0007867225

Datum oz. obdobje
garancije:

Veterinarska bolnica
Brežice d.d.

garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti

G 5172/2019

Datum veljavnosti
garancije (skrajni rok Višina garancije:
za vnovčitev):

Izvajalec:

zavarovanje za dobro
izvedbo del

Savaprojekt d.d.

08.04.2019

31.01.2020

14.060,01 €

Da

Savaprojekt d.d.

OKIGJS/Mateja Hotko

DA

DA

DA
Ev Matrix d.o.o.
Obzorje SGP d.o.o.,
Kidričeva cesta 66b,
4420 Škofja Loka
Integral Brebus
Brežice, d.o.o., Cesta
Svobode 11, 8250
Brežice
Integral Brebus
Brežice, d.o.o., Cesta
Svobode 11, 8250
Brežice
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1.5.2019‐24.6.2022

24.6.2022

2.382,66 €

Ev Matrix d.o.o.

ODDGKR / Vesna
Kržan

9.5.2019‐1.3.2022

1.03.2022

2.145,26 €

UniCredit Bank Slovenija d.d.

OKIGJS/Danijela
Gabrič

1.3.2019‐31.5.2019

30.6.2019

19.546,74 €

Integral Brebus Brežice, d.o.o. ODDGKR /Janja Zorko

DA

1.6.2019‐30.6.2023

30.7.2023

66.000,00 €

Banka Intesa Sanpaolo d.d.

DA

ODDGKR /Janja Zorko

17

3527‐3/2018

Prizidava zunanjih stopnic na
menica
objektu Dom krajanov Sromlje

18

354‐4/2016

Komunalno opremljanje za
Eurospin Brežice

Garancija

19

410‐62/2019

Dobava reševalnega vozila za
ZD Brežice

menična izjava

20

371‐97/2016

Pločnik Velika Dolina (faza 3)

bančna garancija

MD1816902226
dodatek 2

21

371‐97/2016

Pločnik Velika Dolina (faza 3)

bančna garancija

928/1817

Izgradnja pločnika Šentlenart

bančna garancija

MD1917502051

22

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

005285

371‐156/2017
23

351‐4/2019

Obnova arkadnih hodnikov in
terase Gradu Brežice

24

371‐69/2015

Urejanje Trdinove ulice v
Brežicah ‐ faza III

bančna garancija

25

4300‐6/2018

Zamenjava membrane na
Balonu

menična izjava

26

371‐89/2017

Izdelava projektne
dokumentacija za izgradnjo
menična izjava
kolesarskih povezav Krška vas ‐
Čatež ob Savi

27

3528‐6/2014

Inv.vzd.dela v bivšem DU BR

28

371‐6/2015

Izgradnja pločnika Globoko ‐ 2.
bančna garancija
in 3. faza

29

351‐88/2018

Prenova nogometnega
stadiona Brežice

30

371‐6/2015

Izgradnja pločnika Globoko ‐ 2.
bančna garancija
in 3. faza

31

371‐39/2018

Obnova Borštnikove ulice

32

3528‐3/2013

Izdelava projektne
dokumentacije PGD in PZI za
ureditev notranjih prostorov
občinske stavbe

33

679‐3/2019

Dobava in montaža opreme za
Menična izjava
rolkarski poligon ‐ Skate park

34

351‐21/2019

35

3527‐5/2018

36

6033‐2/2019

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi
garancija za odpravo
napak v garancijski dobi
garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti

27.05.2019‐
26.06.2024

26.06.2024

2.201,65 €

Elektronik Kranjc
d.o.o.

4.6.2019‐1.3.2020

1.3.2020

17.310,34 €

Medicop‐specialna
oprema d.o.o.

20.01.2020

20.01.2020

21.392,03 €

HPG Brežice d.o.o.

29.8.2019

29.8.2018

14.810,56 €

HPG Brežice d.o.o.

5 let + 60 dni

21.8.2024

KOP Brežice d.d.

5 let + 60 dni

19.08.2024

Ključavničarstvo Robert
Koprivc s.p.
CDA 40 ZAVAROVALNICA
D.D., ULICA PRI VELIKIH
VRATIH 1, 6000 KOPER
Medicop‐specialna oprema
d.o.o.

OIOPJN/Kristijan Gajić

Da

OKIGJS/Danijela
Gabrič
OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

NLB d.d.

OKIGJS/Mateja Hotko

DA

14.792,20 €

Addiko Bank

OKIGJS/Mateja Hotko

DA

17.876,55 €

NLB d.d.

OKIGJS/Teja Leben
DA

Sl‐inženiring d.o.o.

28.07.2020

20.07.2020

17.643,86 €

Sl‐inženiring d.o.o.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi

HPG Brežice d.o.o.

8.7.2019

5.9.2024

7.252,49 €

Addiko Bank

OKIGJS/Teja Leben

DA

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

Loging Rent d.o.o.

29.12.2019

29.12.2019

7.928,70 €

Loging Rent d.o.o.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti

GPI d.o.o.

29.12.2019

29.12.2019

8.663,83 €

GPI d.o.o.

OKIGJS/ Teja Leben

DA

HPG Brežice d.o.o.

29.6.2020

26.6.2020

71.257,17 €

HPG Brežice d.o.o.

OIOPJN/ suzana

Da

HPG Brežice d.o.o.

30.08.2019

30.08.2019

21.765,17 €

HPG Brežice d.o.o.

OKIGJS/ Teja Leben

DA

Javna razsvetljava d.d. 23.11.2019

23.12.2019

46.919,67 €

Javna razsvetljava d.d.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

HPG Brežice d.o.o.

20.06.2024

20.06.2024

21.765,18 €

NLB d.d.

OKIGJS/ Teja Leben

DA

menična izjava

garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti

HPG Brežice d.o.o.

1.8.2019

14.11.2019

7.970,39 €

HPG Brežice d.o.o.

OKIGJS/Mateja Hotko

DA

menična izjava ‐
podaljšanje

garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti

Naino d.o.o.

31.1.2020

31.1.2020

1.935,00 €

naino d.o.o.

OIOPJN/Suzana
Ogorevc

DA

zavarovanje za dobro
izvedbo del

EKŠN d. o. o.

21.10.2024

21.10.2024

1.340,00 €

EKŠN d. o. o.

ODDGKR/Damjan
Žerjav

DA

menična izjava

zavarovanje za dobro
izvedbo del

Biro 74, Tomaž Koretič
20.1.2020
s.p.

20.1.2020

980,00 €

Biro 74, Tomaž Koretič s.p.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

menična izjava

zavarovanje za dobro
izvedbo del

Svit inženiring
Armando Istenič s.p.

10.12.2019

10.12.2019

5.332,50 €

Svit inženiring Armando
Istenič s.p.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

Pogodba o prevozih OŠPP v
menična izjava
obdobju 1.9.2019 do 30.6.2023

zavarovanje za dobro
izvedbo del

29.8.2019

30.7.2023

23.849,10 €

Prevozi Kolić Mateja Kolić s.p.

ODDGKR/Barbara
Hercigonja Milošević

DA

Projektna dokumentacija za
obnovo Atletskega stadiona
Brežice
Širitev centra za krepitev
zdravja

menica

garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti
zavarovanje za dobro
izvedbo del
garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti

Ključavničarstvo
Robert Koprivc s.p.,
Brezina 70b, 8250
Brežice

928/1818

menična izjava
4.sprememba
805/1418

menična izjava

MD1921202472

garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti
garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti
garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti

430

37

371‐153/2017

Infrastrukturna ureditev
pokopališča Brežice

38

4341‐7/2015

Izgradnja OŠ Cerklje ob Krki ‐
sklop 4: Zunanja ureditev

bančna garancija

Izgradnja OŠ Cerklje ob Krki ‐
sklop 2: Elektro instalacije

bančna garancija

39
4341‐5/2015
40

4341‐7/2015

41
4341‐5/2015
42
43

351‐91/2018

471‐3/2015

44
371‐49/2010

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

garancija
zavarovalnice
podaljšanje BG
001878‐886 ‐ veza
56/2017
podaljšanje BG
001878‐887 ‐ veza
61/2017

CGP D.D.

5 let + 60 dni

28.10.2024

17.322,48 €

Zavarovalnica Triglav, d.d.

OKIGJS/Mateja Hotko

DA

Garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

Kostak d.d.

10.9.2019

17.10.2022

29.063,12 €

SKB d.d. (do 11.9.2022
menica za nadlanjih 5 let)

OIOPJN/Vilma
Zupančič

DA

Garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

Kostak d.d.

10.09.2019

21.10.2022

23.174,70 €

SKB d.d. (do 11.9.2022
menica za nadlanjih 5 let)

OIOPJN/Vilma
Zupančič

DA

Izgradnja OŠ Cerklje ob Krki ‐
sklop 4: Zunanja ureditev

menica

veza 38/2019

Garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

Kostak d.d.

18.10.2017

21.10.2027

29.063,12 €

Kostak d.d. (do 10 let)

OIOPJN/Vilma
Zupančič

Izgradnja OŠ Cerklje ob Krki ‐
sklop 2: Elektro instalacije

menica

veza 39/2019

Garancija za odpravo
napak v garancijski dobi
garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti
zavarovanje terjatev v
zvezi s poslovno kartico

Kostak d.d.

22.10.2019

21.10.2027

23.174,70 €

Kostak d.d. (do 10 let)

OIOPJN/Vilma
Zupančič

13.353,61 €

Svit inženiring Armando
Istenič s.p.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

NLB d.d.

OFR/Aleksander
Denžič

DA

OKIGJS/ Teja Leben

DA

Inv.vzd. dela na domu krajanov
menica
Sromlje
Poslovne kartice MasterCard
Ureditev križišča lokalnih cest
LC 191142 in LC 024011 ter
ostale cestne infrastrukture v
naselju Črešnjice

menična izjava

Svit inženiring
Armando Istenič s.p.
NLB d.d

29.8.20120

29.8.2020

obdobje uporabe
kartiice

obdobje uporabe
kartice

garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti

bančna garancija

DA

KOP Brežice d.d.

26.09.2019

29.07.2020

Rekonstrukcija Doma krajanov
menica
Kapele

garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti

SL‐inženiring d.o.o.

29.06.2020

29.06.2020

6.258,63 €

SL‐inženiring d.o.o.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

Energetska sanacija ZP
Bizeljsko

bančna garancija

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

Sl‐inženiring d.o.o.

26.9.2024

26.9.2024

11.734,25 €

CDA 40 ZAVAROVALNICA
D.D., ULICA PRI VELIKIH
VRATIH 1, 6000 KOPER

OIOPJN/suzana
ogorevc

da

menična izjava

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

KOP Brežice d.d.

OKIGJS/Mateja Hotko

DA

371‐84/2019

Modernizacija cest v KS
Bizeljsko JP 527391 Dramlja
(Sodič)

5 let + 60 dni

12.12.2024

371‐102/2019

Izdelava projektne
menična izjava s
dokumentacije za parkirišče pri pooblastilom za
pokopališču v Dobovi
unovčenje

45
3529‐1/2015
46
3527
47

48

MD1926703006

31.875,01 €

DA

006002

49

351‐88/2018

Prenova nogometnega
stadiona Brežice

50

351‐91/2018

Sanacija zatekanja terase nad
vhodom knjižnice Brežice

menična izjava

51

371‐75/2019

JP v KS Bizeljsko (Beliš‐Martini,
menična izjava
Bošt in Trje‐Janeževa gorca)

52

371‐93/2019

53

371‐100/2019

54
3528‐3/2013
55
371‐83/2019

Izdelava projektne
dokumentacije za ureditev
Ceste bratov Milavcev
Izdelava projektne
dokumentacije za ureditev
ceste s pločnikom Globoko ‐
Bojsno
Prilagoditev občinskega
objketa funkcionalno oviranim
osebam (1. faza)
Modernizacija cest v KS
Globoko (LC 024561 Bojsno‐
Dednja vas)

menična izjava

menična izjava

menična izjava

menična izjava

menična izjava

za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti
garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti

Region d.o.o.
Cesta prvih borcev 11
8250 Brežice

NLB d.d.

3.704,15 €

14.10.2019

KOP BREŽICE D.D.

30.09.2020

620,00 Region d.o.o.

OKIGJS/Teja Leben

DA

Javna razsvetljava d.d. 15.01.2020

15.01.2020

46.919,67 €

Javna razsvetljava d.d.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

Svit inženiring
Armando Istenič s.p.

5 let + 30 dni

14.11.2024

1.794,36 €

Svit inženiring Armando
Istenič s.p.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

Babič David, s.p.

5 let + 10 dni

18.10.2024

2.413,04 €

Babič David, s.p.

OKIGJS/Mateja Hotko

DA

PROINFRA inženirski
biro d.o.o.

25.2.2020

25.02.2020

1.335,90 €

PROINFRA inženirski biro
d.o.o.

OKIGJS/Teja Leben

DA

22.6.2020

22.6.2020

2.409,50 €

PROINFRA inženirski biro
d.o.o.

OKIGJS/Teja Leben

DA

29.11.2024

29.11.2024

3.724,68 €

Sl‐inženiring d.o.o.

OIOPJN/suzana
ogorevc

menična izjava za dobro
izvedbo

menična izjava za dobro
izvedbo
menična izjava za odpravo Sl‐inženiring d.o.o.
napak v garancijski dobi
menična izjava za odpravo
napak v garancijski dobi KOP Brežice d.d.

431

DA

2.426,86 €
5 let + 60 dni

15.12.2024

KOP BREŽICE D.D.

OKIGJS/Mateja Hotko

DA

56

430‐8/2016

Prenova strehe na objektih
kmečka hiša in koruznjak na
Banovi domačiji

57

351‐13/2019

Izdelava projektne
dokumentacije za dograditev in menična izjava
preureditev ZD Brežice

58
371‐66/2019

menična izjava

Obnova LC 024333 Slogonsko ‐
Vrhje
menična izjava

59

3528‐3/2013

Pleskanje obstoječih sten in
stropov v občinski stavbi

60

4304‐7/2017

Ureditev stopnišča in
podstrešja ter sten v planinski menična izjava
sobi Doma krajanov Pečice

menična izjava

64

351‐88/2019

65

351‐20/2019

66
3527‐11/2017
67

GŠ Brežice: sprememba
namembnosti objekta
Prenova nogometnega
stadiona Brežice ‐ VII.faza

garancija banke

Dodatek 3 k
MD1131525625
(zap.9 / do 2012)

menična izjava

70
71

20.08.2020

20.08.2020

8.222,56 €

Adesco d.o.o.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

Gradnje ‐ Jože Šepec s.p.

OKIGJS/Mateja Hotko

Adesco d.o.o.

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi
garancija za dobro
izvedbo del

4.836,93 €
5 let +10 dni

7.11.2024

DA

15.11.2024

15.11.2024

2.283,59 €

Slikopleskarstvo in inženiring OIOPJN/Suzana
Franc Kozmus s.p.
Ogorevc

da

Slikopleskarstvo in
inženiring Franc
Kozmus s.p.

15.11.2024

15.11.2024

2.213,14 €

Slikopleskarstvo in inženiring OIOPJN/Suzana
Franc Kozmus s.p.
Ogorevc

da

TPV AVTO d.o.o.

10.07.2019

13.09.2019

2.851,63 €

TPV AVTO d.o.o.

KŽ/Roman Omerzu
NE

TPV AVTO d.o.o.

10.07.2019

13.09.2024

1.425,81 €

TPV AVTO d.o.o.

KŽ/Roman Omerzu
DA

4.214,58 €
SL‐inženiring d.o.o.

do 2.12.2021

NLB d.d.

2.12.2021

OIOPJN/Vilma
Zupančič

DA

Javna razsvetljava d.d. 07.02.2020

07.02.2020

46.919,67 €

Javna razsvetljava d.d.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

5 let +10 dni

30.11.2024

4.836,93 €

Mihael Tomse s.p.

OKIGJS/Mateja Hotko

DA

Izvedba fasade na objktu Dom
menična izjava
krajanov Križe

garancija za odpravo
napak v garancijskem
roku

fomes d.o.o.

22.11.2024

22.11.2024

1.309,52 €

Fomes d.o.o.

OIOPJN/ suzana

Da

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

KOP Brežice d.d.

23.09.2024

23.09.2024

19.086,16 €

NLB d.d.

OKIGJS/Teja Leben

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

HPG Brežice d.o.o.

5 leto + 60 dni

20.01.2025

4.023,40 €

NLB d.d.

OKIGJS/Mateja Hotko

DA

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi
garancija za dobro
izvedbo del
garancija za odpravo
napak v garancijskem
roku

HPG Brežice d.o.o.

5 let +10 dni

29.11.2024

3.058,37 €

HPG Brežice d.o.o.

OKIGJS/Mateja Hotko

DA

Energomont Brežice
d.o.o.

2.1.2020

02.01.2020

5.640,74 €

Energomont Brežice d.o.o.

OIPJN/Marina Urek

DA

Energomont Brežice
d.o.o.

29.01.2025

29.01.2025

2.370,73 €

Energomont Brežice d.o.o.

OIPJN/Marina Urek

DA

Obnova Borštnikove ulice

3520‐2/2019

menična izjava za dobro
izvedbo

Mihael Tomše s.p.

garancija banke

garancija banke

371‐39/2018

3552‐6/2019

DA

za odpravo napak v
garancijskem roku

Izgradnja pločnika Črnc

69

OIOPJN/Kristijan Gajić

Izvedba opornega zidu ob javni
menična izjava
poti JP524573 v Mrzlavi vasi

MD1931803530

359‐11/2011
68

Domača in umetna obrt in
posredništvo, Janez Golnar
s.p.

kvalitetno in pravočasno
izvršitev pogodbenih
obveznosti

4302‐2/2019

434‐1/2011

1.839,04 €

kvalitetno in pravočasno
izvršitev pogodbenih
obveznosti

Dobava osebnega vozila SUV za
menična izjava
službene namene

63

02.11.2029

za odpravo napak v
garancijskem roku

4302‐2/2019
62

10 let + 30 dni

menična izjava za odpravo Grednje ‐ Jože Šepec
napak v garancijski dobi s.p.
Slikopleskarstvo in
za odpravo napak v
inženiring Franc
garancijskem roku
Kozmus s.p.

Dobava osebnega vozila SUV za
menična izjava
službene namene

61

Domača in umetna
menična izjava za odpravo
obrt in posredništvo,
napak v garancijski dobi
Janez Golnar s.p.

Obnova mešane fekalne
kanalizacije na Borštnikovi ulici menična izjava
v Brežicah
Obnova 4 občinskih stanovanj menična izjava
Obnova 4 občinskih stanovanj menična izjava

3520‐2/2019

MD1932503626

DA

72

3527‐4/2018

Zamenjava stavbnega pohištva
na objektu Dom krajanov
menica
Mrzlava vas

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

Ventana Mihael
Kostevc s.p.

5 let + 30 dni

26.11.2024

1.327,28 €

Ventana Mihael Kostevc s.p. OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

73

4300‐6/2018

Zamenjava strešnemembrane
menica
na Balonu

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

Loging rent d.o.o.

10 let + 60 dni

24.01.2030

3.964,48 €

Loging Rent d.o.o.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

74

4300‐6/2018

Zamenjava strešnemembrane
menica
na Balonu

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

Loging rent d.o.o.

10 let + 60 dni

24.01.2030

3.964,48 €

Loging Rent d.o.o.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

432

75
76

3528‐6/2014
354‐5/2018

77
371‐100/2019
78

79

371‐93/2019

351‐88/2018

Investicijsko vzd. dela v
bivšem Domu upokojencev
Brežice

menica

Ureditev parkirišča Kapele

menica

Izdelava projektne
dokumentacije za ureditev
ceste s pločnikom Globoko ‐
Bojsno
Izdelava projektne
dokumemntacije za ureditev
Ceste bratov Milavcev v
Brežicah
Prenova nogometnega
stadiona Brežice ‐ VII.faza
Izdelava projektne
dokumentacija za izgradnjo
kolesarskih povezav Krška vas ‐
Čatež ob Savi

garancija za dobro
izvedbo del
garancija za dobro
izvedbo del

menica

menica
(k št. 26‐2019)

29.06.2020

29.06.2020

75.572,26 €

HPG Brežice d.o.o.

OIOPJN/ suzana

Kocjan Stane s.p.

10.11.2024

10.11.2024

30.003,61 €

Kocjan Stane s.p.

OKIGJS/Mateja Hotko

do 30.9.2020

30.09.2020

2.415,60 €

PROINFRA inženirski biro
d.o.o.

OKIGJS/Teja Leben

DA

30.06.2020

1.338,90 €

PROINFRA inženirski biro
d.o.o.

OKIGJS/Teja Leben

DA

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

OKIGJS/Teja Leben

DA

PROINFRA inženirski
menica za dobro izvedbo biro d.o.o.
del

menica

bgarancija
zavarovalnice

HPG Brežice d.o.o.

006653

PROINFRA inženirski
do 30.06.2020
menica za dobro izvedbo biro d.o.o.
del
garancija za odpravo
napak
Javna razsvetljava d.d. 19.12.2024
garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti

80

371‐89/2017

81

434‐3/2010

Celovita obnova Gradu Brežice ‐ Izjava o podaljšanju
2 faza
bančne garancije

82

354‐67/2019

Rušenje objketa v Dobovi (ul.
Bratov Gerjovičev 55)

83

434‐3/2010

Celovita obnova Gradu Brežice ‐
bančna garancija
2 faza (restavratorska dela)

84

371‐85/2019

Modernizacija cest v KS
Sromlje (JP 526671 ‐ Silovec) ‐ menica
Sklop 2

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

KOP Brežice d.d.

1.2.2025

1.2.2025

85

371‐113/2019

Obnova priključka na JP
menica
526681 (Sotelšek) v KS Sromlje

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

Babič David, s.p.

6.12.2024

86

371‐75/2019

Obnova JP v KS Bizeljsko v letu
menica
2019 ‐ lovski dom

garancija z aodpravo
napak v grarancijski dobi

Babič David, s.p.

87

351‐29/2019

Ozvočenje ŠD Dobova

menica

garancija za odpravo
napak v garancijski dobi

BG elektronika d.o.o.

88

410‐62/2019

Dobava reševalnega vozila za
ZD Brežice

menica

89

410‐62/2019

Dobava reševalnega vozila za
ZD Brežice

90

351‐18/2019

91

92

menica

G02549/11/9590
garancija za odpravo
(veza zap.24/ do
napak v garancijskem
2012 in 1/2015 in
roku
2/2017)
garancija za odpravo
napak v garancijski dobi
Dodatek št. 2 k
MD1133526766
za odpravo napak v
(zap. 26 / do 2012 in
garancijskem roku
zap. 47/2014 in
86/2017)

GPI d.o.o.

30.04.2020

19.1.2025
30.04.2020

22.878,29 €

10.450,99 €

CDA 40 ZAVAROVALNICA D.D.
GPI d.o.o.

Da
DA

GIVO D.O.O, ZALOŠKA zadnji 2 leti ‐ do 8. 1.
8.1.2022
69, 1000 LJUBLJANA 2022

96.284,54 €

Družba za upravljanje terjatev OIOPJN/Vilma
bank, d.d.
Zupančič

DA

karl kunej s.p.

2.970,70 €

karl kunej s.p.

Da

2 leti +10 dni

JZ RS ZA VARSTVO
KULTURNE DEDIŠČINE, zadnji 2 leti ‐ do 10. 1.
Metelkova ul. 6, 1000
2022
Ljubljana

10.12.2021

OIOPJN/ suzana

NLB d.d ,Trg republike 2, 1520 OIOPJN/Vilma
Ljubljana
Zupančič

DA

2.619,18 €

KOP BREŽICE D.D.

OKIGJS/Mateja Hotko

DA

6.12.2024

2.612,43 €

Babič David, s.p.

OKIGJS/Mateja Hotko

DA

23.12.2024

23.12.2024

3.310,92 €

Babič David, s.p.

OKIGJS/Mateja Hotko

DA

19.12.2022

19.12.2022

942,20 €

BG elektronika d.o.o.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

garancija za odpravo
Medicop‐specialna
napak v garancijski dobi ‐
oprema d.o.o.
osnovno vozilo

5 let + 60 dni

27.01.2025

10.696,01 €

Medicop‐specialna oprema
d.o.o.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

menica

garancija za odpravo
Medicop‐specialna
napak v garancijski dobi ‐
oprema d.o.o.
nadgradnja vozila

2 leti + 60 dni

27.01.2022

10.697,01 €

Medicop‐specialna oprema
d.o.o.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

Širitev centra za krepitev
zdravja

menica

garancija za odpravo
Svit inženiring
napak v garancijski dobi ‐
Armando Istenič s.p.
GOI dela

07.01.2027

07.01.2027

1.962,16 €

Svit inženiring Armando
Istenič s.p.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

351‐18/2019

Širitev centra za krepitev
zdravja

menica

garancija za odpravo
Svit inženiring
napak v garancijski dobi ‐
Armando Istenič s.p.
pohištvena oprema

07.01.2023

07.01.2023

475,68 €

Svit inženiring Armando
Istenič s.p.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

351‐18/2019

Širitev centra za krepitev
zdravja

menica

garancija za odpravo
Svit inženiring
napak v garancijski dobi ‐
Armando Istenič s.p.
stopniščni vzpenjalnik

07.01.2025

07.01.2025

164,70 €

Svit inženiring Armando
Istenič s.p.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

433

10.1.2022

72.647,64 €

93

410‐0345/2019

Najem Microsoft licenc v
obdobju 2020‐2022.

menica

zavarovanje za dobro
izvedbo del

SRC d.o.o., Ljublajana 24.12.2019

30.1.2023

9.843,33 €

SRC d.o.o., Ljubljana

KŽ/Roman Omerzu

DA

94

371‐0104/2019

Obnova JP v KS Velika Dolina

menica

garancija za odpravo
napak v garacnijski dobi

Babič David, s.p.

5let+10 dni

25.12.2024

3.597,91 €

Babič David, s.p.

OKIGJS/Mateja Hotko

DA

95

371‐106/2019

Obnova JP na Dvorcah

menica

garancija za odpravo
napak v garacnijski dobi

Kocjan Stane s.p.

5let+10 dni

7.12.2024

3.939,75 €

Kocjan Stane s.p.

OKIGJS/Mateja Hotko

DA

96

354‐48/2019

IZVEDBO VZDRŽEVALNIH DEL PRI
ZUNANJI UREDITVI MRLIŠKE
menica
VEŽICE JESENICE NA DOLENJSKEM

garancija za odpravo
napak v garacnijski dobi

Kocjan Stane s.p.

5let+10 dni

9.11.2024

721,38 €

Kocjan Stane s.p.

OKIGJS/Mateja Hotko

DA

97

3527‐22/2017

Obnova prostorov bivše pošte v
menica
objektu Večnamenski dom Pišece

garancija za odpravo
napak v garacnijski dobi

Svit inženiring
Armando Istenič s.p.

5let+30 dni

18.01.2025

3.178,43 €

Svit inženiring Armando
Istenič s.p.

OIOPJN/Kristijan Gajić

DA

98

371‐91/2017

Izdelava projektne dokumentacije
za izgradnjo kolesarskih povezav menica
Brežice ‐ Dobova

gradncija za dobro
izvedbo del

Savaprojekt d.d.

30.4.2020

30.4.2020

14.060,01 €

Savaprojekt d.d.

OKIGJS/Mateja Hotko

DA

434

Občina Brežice

Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Odprte predobremenitve

2019

Datum

05.03.2020
Stran 1

Kriteriji:
Konti: 4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
Datum dokumenta: 01.01.2019 - 31.12.2019
Saldo nad (bruto): 5.000,00
Stanje odprtih postavk na dan: 31.12.2019

Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

Odg.
oseba

Datum

Opis

2019 420402
2019 420401

POG P-0801-2019

0730-050 00506
00505

OB009-19-0011
OB009-19-0010

030 - Mateja Hotko
027 - David Flajnik

16.10.2019
25.10.2019

POGODBA ZA IZVEDBO DODATNE OZNAČITVE OBSTOJEČEGA
48.652,67
PREHODA20.092,87
ZA PEŠCE NA
Pogodba za obnovo ceste LC 024051 od R2-419 do križišča155.000,00
v Dolenji Pirošici 8.027,00

Skupaj: 000023 - KOP BREŽICE d.d.

203.652,67

2019 411921

0602-005 00093

056 - Barbara Hercigonja Miloševič
03.09.2019

Skupaj: 000027 - OŠ CERKLJE OB KRKI

2019 411921

0602-002 00093

056 - Barbara Hercigonja Miloševič
30.08.2019

Skupaj: 000028 - OŠ DR. JOŽETA TOPORIŠIČA DOBOVA

2019 411921

0602-007 00093

056 - Barbara Hercigonja Miloševič
06.09.2019

Skupaj: 000029 - OŠ GLOBOKO

13.390,73

Pogodba o financiranju javnega zavoda v proračunskem letu132.689,06
2019

12.847,82

132.689,06

12.847,82

Pogodba o financiranju javnega zavoda v proračunskem letu108.663,29
2019

28.515,82

108.663,29

28.515,82

Pogodba o financiranju javnega zavoda v proračunskem letu 45.730,19
2019
Pogodba o financiranju javnega zavoda v proračunskem letu 2019
8.599,60

8.555,69
6.859,18

54.329,79

15.414,87

Pogodba o financiranju javnega zavoda v proračunskem letu108.385,66
2019

40.987,38

108.385,66

40.987,38

000030 - OŠ PIŠECE

POG P-0668-2019

2019 411921
2019 413302

POG P-0668-2019

0602-008 00093
0602-008 00423

056 - Barbara Hercigonja Miloševič
29.08.2019
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
29.08.2019

Skupaj: 000030 - OŠ PIŠECE

Dobavitelj:

13.390,73

107.592,22

000029 - OŠ GLOBOKO

POG P-0660-2019

Dobavitelj:

Pogodba o financiranju javnega zavoda v proračunskem letu107.592,22
2019

000028 - OŠ DR. JOŽETA TOPORIŠIČA DOBOVA

POG P-0663-2019

Dobavitelj:

28.119,87

000027 - OŠ CERKLJE OB KRKI

POG P-0662-2019

Dobavitelj:

Ostanek

000023 - KOP BREŽICE d.d.

POG P-0765-2019

Dobavitelj:

Znesek

000031 - OŠ VELIKA DOLINA

POG P-0667-2019

2019 411921

0602-006 00093

056 - Barbara Hercigonja Miloševič
30.08.2019

Skupaj: 000031 - OŠ VELIKA DOLINA

435

Datum

Odprte predobremenitve
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

Datum

Odg.
oseba

2019 411921

0602-001 00093

056 - Barbara Hercigonja Miloševič
30.08.2019

Skupaj: 000035 - VRTEC MAVRICA

2019 413300
2019 413302
2019 413302

POG P-0530-2019
POG P-0745-2019

1850-000 00230
1850-000 00227
1850-000 00237

024 - Roman Matjašič
024 - Roman Matjašič
024 - Roman Matjašič

31.07.2019
31.07.2019
09.10.2019

Skupaj: 000036 - ZPTM BREŽICE

2019 411900

0601-000 00115

067 - Janja Zorko

15.05.2019

Skupaj: 000193 - INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

2019 420899

0730-050 00485

OB009-18-0023

026 - Teja Leben

14.05.2019

Skupaj: 000220 - GPI d.o.o.

Pogodba za redno delovanje za leto 2019
44.094,64
14.517,84
Pogodba za redno delovanje za leto 2019
20.000,00
20.000,00
Aneks št. 1 k pogodbi št. 530/2019 o financiranju javnega zavoda
16.500,00
ZPTM v proračunskem
14.848,11letu 201
80.594,64

49.365,95

Izvajanje prevozov osnovnošolcev - Integral (1. 6. 2019-30. 262.800,00
6. 2023)

65.700,00

262.800,00

65.700,00

Aneks št.1 k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije za14.493,60
izgradnjo kolesarskih
12.680,98
povezav Kršk
14.493,60

2019 420899
2019 420899

NAR N-0513-2019

00486
00485

OB009-18-0024
OB009-18-0023

030 - Mateja Hotko
023 - Alenka Laznik

06.05.2019
01.10.2019

Skupaj: 000249 - SL CONSULT, d.o.o.

12.680,98

Izdelava investicijske dokumentacije; predinvesticijske dokumentacije
10.980,00– PIZ in VLOGE
5.490,00
za potrdite
Priprava investicijske dokumentacije - predinvesticijska dokumentacija
10.980,00in vloga za
10.980,00
potrditev pomo
21.960,00

16.470,00

Investicijsko vzdrževalna dela v bivšem Domu upokojencev 435.000,00
Brežice

78.289,69

435.000,00

78.289,69

000252 - HPG Brežice d.o.o.

POG P-0527-2019

2019 420401

00418

OB009-18-0026

032 - Suzana Ogorevc

29.07.2019

Skupaj: 000252 - HPG Brežice d.o.o.

Dobavitelj:

9.660,87

000249 - SL CONSULT, d.o.o.

NAR N-0177-2019

Dobavitelj:

9.660,87

403.972,86

000220 - GPI d.o.o.

POG P-0156-2019

Dobavitelj:

Pogodba o financiranju javnega zavoda v proračunskem letu403.972,86
2019

000193 - INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

POG P-0161-2019

Dobavitelj:

Ostanek

000036 - ZPTM BREŽICE

POG P-0530-2019

Dobavitelj:

Znesek

000035 - VRTEC MAVRICA

POG P-0659-2019

Dobavitelj:

Opis

05.03.2020
Stran 2

000396 - Matjaž Avšič s.p.

POG P-0122-2019
POG P-0648-2019

2019 420804
2019 420804

00268
0601-001 00106

OB009-15-0009
OB009-10-0105

036 - Branko Blaževič
036 - Branko Blaževič

Skupaj: 000396 - Matjaž Avšič s.p.

02.04.2019
29.07.2019

Izdelava projektne dokumentacije za veslaško stezo dostopnega
17.324,00
vodnega centra17.324,00
Izvajanje storitev gradbenega inženiringa ob izgradnji vrtca v 56.754,40
Artičah
51.386,40
74.078,40

436

68.710,40

Datum

Odprte predobremenitve
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

Odg.
oseba

Datum

Opis

Znesek

Ostanek

OB009-14-0003
OB009-18-0012

037 - Dejan Rostohar
037 - Dejan Rostohar

28.08.2019
28.08.2019

Investicijsko vzdrževalna dela na javnem vodovodu Gabrje. 30.000,00
Investicijsko vzdrževalna dela na javnem vodovodu Gabrje. 129.909,26

5.409,83
14.595,35

159.909,26

20.005,18

REKONSTRUKCIJA DOMA KRAJANOV KAPELE (1.B IN 1.C54.624,65
FAZA)

22.157,96

54.624,65

22.157,96

7.320,00

7.320,00

7.320,00

7.320,00

000448 - Komunala Brežice d.o.o.

POG P-0624-2019

2019 420401
2019 420500

POG P-0624-2019

00261
00474

Skupaj: 000448 - Komunala Brežice d.o.o.

Dobavitelj:

000505 - SL - INŽENIRING Boršt d.o.o.

POG P-0722-2019

2019 420500

0730-050 00134

OB009-15-0040

066 - Kristijan Gajić

01.10.2019

Skupaj: 000505 - SL - INŽENIRING Boršt d.o.o.

Dobavitelj:

000509 - INŠTITUT ZA JAVNO FINANČNO PRAVO

NAR N-0584-2019

2019 402008

00037

010 - Nada Rezelj

22.10.2019

Revizijski pregled po ponudbi št. 77-2019/055

Skupaj: 000509 - INŠTITUT ZA JAVNO FINANČNO PRAVO

Dobavitelj:

000607 - PJP d.o.o.

NAR N-0247-2019

2019 420804
2019 402920

NAR N-0367-2019

00413
00261

OB009-10-0108
OB009-14-0003

036 - Branko Blaževič
037 - Dejan Rostohar

06.06.2019
24.07.2019

Arheološke raziskave ob gradnji vrtca Dobova
5.343,60
5.343,60
Izvedba vzporednih arheoloških raziskav ob gradnji projekta Hidravlična
12.139,00 izboljšava
12.139,00
vodovodnega

Skupaj: 000607 - PJP d.o.o.

Dobavitelj:

2019 402503

0602-001 00094

036 - Branko Blaževič

07.11.2019

Sanacija ogrevanja kuhinje

Skupaj: 000623 - GEOTECH d.o.o.

2019 420804

00260

OB009-10-0010

037 - Dejan Rostohar

29.11.2019

Dobavitelj:

7.780,79

16.268,70

7.780,79

9.979,60

8.979,20

001130 - Gradbeništvo Jože Baznik s.p.
2019 420401

0750-000 00248

OB009-15-0018

037 - Dejan Rostohar

07.01.2019

Skupaj: 001130 - Gradbeništvo Jože Baznik s.p.

POG P-0669-2019

16.268,70

Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo prevezave javnega
9.979,60
vodovoda preko8.979,20
struge reke Krk

Skupaj: 001102 - SPIT d.o.o. Nova Gorica

POG P-0006-2019

17.482,60

001102 - SPIT d.o.o. Nova Gorica

POG P-1006-2019

Dobavitelj:

17.482,60

000623 - GEOTECH d.o.o.

POG P-0883-2019

Dobavitelj:

05.03.2020
Stran 3

Izgradnja sekundarne kanalizacije Dobova - Kanal K2

127.525,47

5.861,18

127.525,47

5.861,18

001217 - I K B, d.o.o.
2019 420401

0730-050 00505

OB009-19-0010

027 - David Flajnik
437

11.09.2019

Izdelava projekta za izvedbo obnove lesenega mostu čez reko23.607,00
Krko v Cerkljah ob8.262,45
Krki

Datum

Odprte predobremenitve
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

Datum

Odg.
oseba

Opis

2019 420300

00243

OB009-11-0002

028 - Danijela Gabrič

21.10.2019

13.615,20

2019 402099
2019 420804

NAR N-0540-2019

00261
00260

OB009-14-0003
OB009-10-0010

037 - Dejan Rostohar
037 - Dejan Rostohar

27.08.2019
11.10.2019

11.163,00

2019 420899

00180

OB009-10-0014

027 - David Flajnik

13.08.2019

Pogodba za izvedbo dodatnih raziskav ob objektu OŠ Pišece16.900,66

5.124,00

16.900,66

5.124,00

11.956,00

11.956,00

11.956,00

11.956,00

Skupaj: 003782 - GeoBrat d.o.o.

004044 - URBI d.o.o.

POG P-0142-2019

2019 420804

1700-000 00268

OB009-15-0009

036 - Branko Blaževič

29.04.2019

Skupaj: 004044 - URBI d.o.o.

2019 420804

0730-050 00523

OB009-19-0029

026 - Teja Leben

04.10.2019

Skupaj: 004443 - PROINFRA d.o.o.

POGODBA - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
24.095,00
ureditev ceste s 15.494,00
pločnikom Globo
24.095,00

15.494,00

004814 - GOLEA, Nova Gorica

POG P-0651-2019

2019 420804

00501

OB009-19-0005

036 - Branko Blaževič

05.09.2019

Skupaj: 004814 - GOLEA, Nova Gorica

Dobavitelj:

Natečajna naloga za javni natečaj Dostopni vodni center

004443 - PROINFRA d.o.o.

POG P-0728-2019

POG P-0721-2019

11.163,00

003782 - GeoBrat d.o.o.

POG P-0548-2019

Dobavitelj:

13.615,20

Strokovni nadzor nad izvedbo projekta "Investicijsko vzdrževalna
5.917,00
dela na javnem5.917,00
vodovodu v Ga
Izvedba sondažnega vrtanja , obdelave podatkov , izris geološkega
5.246,00
profila ter izdelava
5.246,00
poročila n

Skupaj: 002399 - INŠTITUT ZA CESTE, d.o.o.

Dobavitelj:

8.262,45

002399 - INŠTITUT ZA CESTE, d.o.o.

NAR N-0426-2019

Dobavitelj:

23.607,00

POGODBO ZA DOBAVO ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBIRANJE
13.615,20
ODPADKOV 13.615,20
PO PONUDBI: 1

Skupaj: 001259 - EKO PLUS d.o.o.

Dobavitelj:

Ostanek

001259 - EKO PLUS d.o.o.

POG P-0779-2019

Dobavitelj:

Znesek

001217 - I K B, d.o.o.

Skupaj: 001217 - I K B, d.o.o.

Dobavitelj:

05.03.2020
Stran 4

Pogodba o izvajanju aktivnosti v okviru pogodbe ELENA - 2014-060
12.078,00

6.883,09

12.078,00

6.883,09

004884 - IB-KOM d.o.o.
2019 420402

0730-050 00507

OB009-19-0012

030 - Mateja Hotko

438

01.10.2019

Pogodba za izdelavo izvedbenega načrta za obnovo dograditve
10.000,00
pločnika na Cvetni
10.000,00
ulici v Dobovi

Datum

Odprte predobremenitve
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

Datum

Odg.
oseba

Znesek

Ostanek

10.000,00

10.000,00

Pogodba o opremljanju zemljišč za gradnjo na Kregarjevi ulici
107.578,86

80.871,59

107.578,86

80.871,59

2.632.316,19

693.110,62

004884 - IB-KOM d.o.o.

Skupaj: 004884 - IB-KOM d.o.o.

Dobavitelj:

Opis

05.03.2020
Stran 5

005063 - ZELKOM d.o.o.

POG P-1019-2019

2019 420401

2000-000 00277

OB009-12-0019

028 - Danijela Gabrič

Skupaj: 005063 - ZELKOM d.o.o.

Skupaj:

439

06.12.2019

Občina Brežice

Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Odprte predobremenitve

2020

Datum

05.03.2020
Stran 1

Kriteriji:
Konti: 4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
Datum dokumenta: 01.01.2019 - 31.12.2020
Saldo nad (bruto): 5.000,00
Stanje odprtih postavk na dan: 31.12.2020

Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

Odg.
oseba

Datum

Opis

2020 420804

00286

OB009-10-0094

041 - Marina Urek

10.10.2019

Izdelava projektne dokumntacije za sprememembo namembnosti
5.368,00
dela stanovanjske
5.368,00
enote v javn

Skupaj: 000018 - REGION d.o.o.

5.368,00

2020 420401
2020 420401
2020 420401

POG P-0801-2019
POG P-0070-2020

0730-050 00517
00505
0730-050 00517

OB009-19-0022
OB009-19-0010
OB009-19-0022

026 - Teja Leben
027 - David Flajnik
026 - Teja Leben

20.09.2019
25.10.2019
11.02.2020

Ureditev križišča lokalnih cest LC 191142 in LC024011 ter ostale
21.750,08
cestne infrastrukture
21.750,08
v naselju Č
Pogodba za obnovo ceste LC 024051 od R2-419 do križišča v70.348,98
Dolenji Pirošici 70.348,98
Aneks št.2 k pogodbi Ureditev križišča lokalnih cest LC 191142
95.356,03
in LC 024011 ter95.356,03
ostale cestne in

Skupaj: 000023 - KOP BREŽICE d.d.

2020 413302

00043

055 - Jasna Hren

07.02.2020

Pogodba o izvajanju programa javnega dela za leto 2020

Skupaj: 000030 - OŠ PIŠECE

2020 413302

00043

055 - Jasna Hren

07.02.2020

Pogodba o izvajanju programa javnega dela za leto 2020

Skupaj: 000035 - VRTEC MAVRICA

2020 413302
2020 413302

POG P-0036-2020

00043
00043

055 - Jasna Hren
055 - Jasna Hren

29.01.2020
29.01.2020

Pogodba o izvajanju programa javnega dela za leto 2020
Pogodba o izvajanju programa javnega dela za leto 2020

Skupaj: 000036 - ZPTM BREŽICE

Dobavitelj:

5.450,00

5.450,00

5.450,00

5.450,00

11.700,00

11.700,00

11.700,00

11.700,00

6.650,00
6.650,00

6.650,00
6.650,00

13.300,00

13.300,00

11.460,00

11.460,00

000036 - ZPTM BREŽICE

POG P-0035-2020

POG P-0034-2020

187.455,09

000035 - VRTEC MAVRICA

POG P-0048-2020

Dobavitelj:

187.455,09

000030 - OŠ PIŠECE

POG P-0053-2020

Dobavitelj:

5.368,00

000023 - KOP BREŽICE d.d.

POG P-0684-2019

Dobavitelj:

Ostanek

000018 - REGION d.o.o.

NAR N-0537-2019

Dobavitelj:

Znesek

000037 - ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE
2020 413302

00043

055 - Jasna Hren

440

24.01.2020

Pogodba o izvajanju programa javnega dela za leto 2019

Datum

Odprte predobremenitve
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

Datum

Odg.
oseba

Opis

Znesek

Ostanek

11.460,00

11.460,00

9.183,00

7.739,32

9.183,00

7.739,32

LETNA NAROČILNICA ZA NOTARSKE STORITVE V LETU 2020
8.540,00

8.500,96

8.540,00

8.500,96

000037 - ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE

Skupaj: 000037 - ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE

Dobavitelj:

000103 - REALIS, d.o.o.

POG P-1058-2019

2020 402514

0200-000 00040

014 - Roman Omerzu

23.12.2019

Zagotavljanje storitev PISO.

Skupaj: 000103 - REALIS, d.o.o.

Dobavitelj:

000109 - NOTAR - DOKLER ANDREJ

NAR N-0050-2020

2020 402920

00033

064 - Tamara Novoselc

29.01.2020

Skupaj: 000109 - NOTAR - DOKLER ANDREJ

Dobavitelj:

000152 - Zavod Neviodunum

POG P-1078-2019

2020 402006

0201-000 00026

004 - Lavra Kreačič

31.12.2019

Pogodba o izvajanju storitve obveščanja javnosti v občini Brežice
25.142,04

20.570,74

25.142,04

20.570,74

15.298,80

12.749,00

15.298,80

12.749,00

Skupaj: 000152 - Zavod Neviodunum

Dobavitelj:

000159 - CADIS d.o.o.

POG P-1059-2019

2020 402514

0200-000 00040

014 - Roman Omerzu

23.12.2019

Skupaj: 000159 - CADIS d.o.o.

Dobavitelj:
POG P-0813-2019

Dobavitelj:

2020 402099

0730-050 00491

030 - Mateja Hotko

29.10.2019

Dobavitelj:
POG P-0938-2019

Koncesijska pogodba izvajanje izbirne gospodarske javne službe
78.072,47
mestni linijski 64.564,95
prevoz potnikov v
78.072,47

64.564,95

000236 - ODVETNIK - MOLAN ADAM
2020 402920

0200-000 00033

69 - Nadia Vižintin

29.11.2019

Skupaj: 000236 - ODVETNIK - MOLAN ADAM

POG P-0527-2019

Vzdrževanje programske opreme CADIS.

000193 - INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

Skupaj: 000193 - INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

POG P-1081-2019

05.03.2020
Stran 2

Aneks št. 1 k Pogodni o opravljanju odvetniških storitev za Občino
20.000,00
Brežice
20.000,00

17.973,92
17.973,92

000252 - HPG Brežice d.o.o.
2020 420401
2020 420500

00418
00418

OB009-18-0026
OB009-18-0026

032 - Suzana Ogorevc
032 - Suzana Ogorevc

441

29.07.2019
19.11.2019

Investicijsko vzdrževalna dela v bivšem Domu upokojencev 277.571,68
Brežice
277.571,68
ANEKS št. 1 k POGODBI Investicijsko vzdrževalna dela v bivšem
43.150,96
Domu upokojencev
43.150,96
Brežice

Datum

Odprte predobremenitve
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

Datum

Odg.
oseba

Opis

2020 413003

00139

030 - Mateja Hotko

28.02.2020

61.000,00

2020 402515

0200-000 00040

014 - Roman Omerzu

23.12.2019

9.760,00

2020 413302

00043

055 - Jasna Hren

07.02.2020

Pogodba o izvajanju programa javnega dela za leto 2020

Skupaj: 000268 - POSAVSKI MUZEJ BREŽICE

2020 413302

00043

055 - Jasna Hren

07.02.2020

Pogodba o izvajanju programa javnega dela za leto 2020

Skupaj: 000270 - JSKD

5.830,00
5.830,00

5.830,00

5.830,00

5.830,00

5.830,00

000298 - Confluentia, Jernej Agrež s.p.

POG P-0151-2019

2020 402099

00446

005 - Vesna Kržan

24.04.2019

Pogodba o izvajanju storitev tehnika v domu kulture (1.5.201921.777,00
- 30.4.2023)

Skupaj: 000298 - Confluentia, Jernej Agrež s.p.

21.777,00

19.616,75
19.616,75

000308 - SB BREŽICE

POG P-0077-2020

2020 413302

00043

055 - Jasna Hren

13.02.2020

Pogodba o izvajanju programa javnega dela 2020

Skupaj: 000308 - SB BREŽICE

Dobavitelj:

5.830,00
5.830,00

000270 - JSKD

POG P-0049-2020

POG P-0644-2019

9.354,35

000268 - POSAVSKI MUZEJ BREŽICE

POG P-0055-2020

Dobavitelj:

54.611,88

Dobava računalniškega materiala ter garancijsko in negarancijsko
9.760,00
servisiranje računalniške
9.354,35 opre

Skupaj: 000254 - KRES d.o.o.

Dobavitelj:

320.722,64

000254 - KRES d.o.o.

POG P-1057-2019

Dobavitelj:

320.722,64

Sofinanciranje delovanja medobčinskega inšpektorata - skupnega
61.000,00
prekrškovnega
54.611,88
organa občinsk

Skupaj: 000253 - OBČINA KRŠKO

Dobavitelj:

Ostanek

000253 - OBČINA KRŠKO

POG P-0098-2020

Dobavitelj:

Znesek

000252 - HPG Brežice d.o.o.

Skupaj: 000252 - HPG Brežice d.o.o.

Dobavitelj:

05.03.2020
Stran 3

5.700,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

15.859,63

9.062,64

15.859,63

9.062,64

000351 - ACER Novo mesto d.o.o.
2020 4

00283

042 - Tanja Rus

Skupaj: 000351 - ACER Novo mesto d.o.o.

442

29.08.2019

Izdelava OPPN za poslovno cono Slovenska vas, SLV-01

Datum

Odprte predobremenitve
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

Odg.
oseba

Datum

Opis

07.02.2020

Pogodba o izvajanju programa javnega dela za leto 2020

2020 413302

00043

055 - Jasna Hren

Skupaj: 000370 - Ozara Slovenija nacionalno združenje za kakovost življenja

2020 4205
2020 420401
2020 420401

POG P-0071-2020
POG P-0096-2020

00473
00248
00106

OB009-18-0011
OB009-15-0018
OB009-10-0105

037 - Dejan Rostohar
037 - Dejan Rostohar
036 - Branko Blaževič

17.01.2020
12.02.2020
26.02.2020

Skupaj: 000448 - Komunala Brežice d.o.o.

2020 420500
2020 420500
2020 420500

POG P-1012-2019
POG P-1040-2019

0606-001 00054
00134
0606-001 00054

OB009-19-0033
OB009-15-0040
OB009-19-0033

066 - Kristijan Gajić
066 - Kristijan Gajić
066 - Kristijan Gajić

02.07.2019
04.12.2019
09.12.2019

2020 420402

00274

OB009-11-0011

030 - Mateja Hotko

15.01.2020

Zagotavljanje arheološkega dokumentiranja ter ostalih del po kultrunovarstvenih
5.973,12
pogojih
5.973,12št. 3510
5.973,12

2020 402099

0800-000 00150

024 - Roman Matjašič

28.02.2019

Skupaj: 001312 - VETERINARSKA BOLNICA BREŽICE d.o.o.

5.973,12

Pogodba za najem boksov in oskrba zapuščenih živali za obdobje
30.054,00
od 1.3.2019 do
23.564,23
31.12.2022
30.054,00

23.564,23

001928 - MK Trgovina d.o.o.

POG P-0007-2020

2020 402000
2020 402000

POG P-0007-2020

0200-000 00037
0200-000 00040

69 - Nadia Vižintin
69 - Nadia Vižintin

08.01.2020
08.01.2020

Skupaj: 001928 - MK Trgovina d.o.o.

POG P-1008-2019

115.127,46

001312 - VETERINARSKA BOLNICA BREŽICE d.o.o.

POG P-0080-2019

POG P-0627-2019

OBNOVA ARKADNIH HODNIKOV IN TERASE GRADU BREŽICE
81.438,60
81.438,60
ANEKS ŠT.2 K POGODBI "REKONSTRUKCIJA DOMA KRAJANOV
7.961,68
KAPELE (1.B
6.578,18
IN 1.C FAZA
ANEKS ŠT.1 K POGODBI "OBNOVA ARKADNIH HODNIKOV
27.110,68
IN TERASE NA 27.110,68
GRADU BREŽIC
116.510,96

Skupaj: 000607 - PJP d.o.o.

Dobavitelj:

42.734,96

000607 - PJP d.o.o.

NAR N-0019-2020

Dobavitelj:

Obnova vodovodnega odseka Sromlje od Doma krajanov do objketa
5.187,82
Krošel
5.187,82
Pogodba za izvedbo gravitacijskega in tlačnega sekundarnega
26.697,39
fekalnega voda za
26.697,39
priključitev štir
Navezava tlačnega voda na kanalizacijo Artiče
10.849,75
10.849,75
42.734,96

Skupaj: 000505 - SL - INŽENIRING Boršt d.o.o.

Dobavitelj:

5.830,00
5.830,00

000505 - SL - INŽENIRING Boršt d.o.o.

POG P-0446-2019

Dobavitelj:

5.830,00
5.830,00

000448 - Komunala Brežice d.o.o.

NAR N-0027-2020

Dobavitelj:

Ostanek

000370 - Ozara Slovenija nacionalno združenje za kakovost življenja

POG P-0054-2020

Dobavitelj:

Znesek

05.03.2020
Stran 4

OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO PISARNIŠKEGA MATERIALA
10.475,81
V OBDOBJU9.373,83
OD 1.1.2020 D
OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO PISARNIŠKEGA MATERIALA
13.955,07
V OBDOBJU
12.824,28
OD 1.1.2020 D
24.430,88

22.198,11

002014 - ARMANDO ISTENIČ s.p.
2020 420500
2020 420500

00464
00464

OB009-18-0003
OB009-18-0003

032 - Suzana Ogorevc
066 - Kristijan Gajić

443

29.08.2019
03.12.2019

Pogodba - Investicijsko vzdrževalna dela na domu krajanov sromlje
63.536,09
63.536,09
ANEKS ŠT. 1 K POGODBI "INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA
18.636,28
DELA NA DOMU18.636,28
KRAJANOV SR

Datum

Odprte predobremenitve
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

Datum

Odg.
oseba

Opis

2020 420804

0605-000 00045

OB009-19-0032

066 - Kristijan Gajić

13.11.2019

2020 413302

00043

055 - Jasna Hren

07.02.2020

Pogodba o izvajanju programa javnega dela za leto 2020

Skupaj: 002398 - OŠ DR. MIHAJLA ROSTOHARJA

2020 420401

00248

OB009-15-0018

037 - Dejan Rostohar

13.01.2020

5.410,00

5.410,00

5.410,00

5.410,00

120.184,86

120.184,86

120.184,86

6.100,00

6.100,00

6.100,00

6.100,00

004223 - CSD Posavje

POG P-0076-2020

2020 413302

00043

055 - Jasna Hren

13.02.2020

Skupaj: 004223 - CSD Posavje

Pogodba o izvajanju programa javnega dela 2020

004683 - Mateja Kolić s.p.

POG P-0650-2019

2020 411900

0601-000 00115

056 - Barbara Hercigonja Miloševič
28.08.2019

Skupaj: 004683 - Mateja Kolić s.p.

POGODBA O PREVOZIH OSNOVNOŠOLCEV S POSEBNIMI
119.245,50
POTREBAMI V 97.856,93
OBDOBJU OD 0
119.245,50

97.856,93

004909 - AJK GRADNJE d.o.o.

POG P-0009-2020

2020 420402

0730-050 00274

OB009-11-0011

030 - Mateja Hotko

10.01.2020

Skupaj: 004909 - AJK GRADNJE d.o.o.

Dobavitelj:

68.751,27

Pogodba za izgradnjo zadrževalnega bazena deževnih vod.120.184,86

Skupaj: 003667 - GIC GRADNJE d.o.o.

Dobavitelj:

68.683,56

003667 - GIC GRADNJE d.o.o.

POG P-0010-2020

Dobavitelj:

82.172,37

002398 - OŠ DR. MIHAJLA ROSTOHARJA

POG P-0060-2020

Dobavitelj:

82.172,37

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOGRADITEV
68.683,56
IN PREUREDITEV
68.751,27
ZD BREŽIC

Skupaj: 002098 - ADESCO d.o.o.

Dobavitelj:

Ostanek

002098 - ADESCO d.o.o.

POG P-0920-2019

Dobavitelj:

Znesek

002014 - ARMANDO ISTENIČ s.p.

Skupaj: 002014 - ARMANDO ISTENIČ s.p.

Dobavitelj:

05.03.2020
Stran 5

Pogodba obnova ceste z dograditvijo pločnika Čatež - 1. faza
244.738,25
(1. in 2. etapa) 244.738,25
244.738,25

244.738,25

Pogodba o opremljanju zemljišč za gradnjo na Kregarjevi ulici15.641,27

15.641,27

15.641,27

15.641,27

005063 - ZELKOM d.o.o.

POG P-1019-2019

2020 420401

2000-000 00277

OB009-12-0019

028 - Danijela Gabrič

Skupaj: 005063 - ZELKOM d.o.o.

444

06.12.2019

Datum

Odprte predobremenitve
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

Odg.
oseba

Datum

Opis

69 - Nadia Vižintin

20.01.2020

pogodba o sodelovanju

2020 402099

0200-000 00037

Skupaj: 005113 - MERKUR trgovina, d.o.o.

2020 402099

00023

005 - Vesna Kržan

22.01.2020

Skupaj: 005118 - PLUS REŠITVE, ANAMARIJA TOTH KOSTEVC S.P.

19.999,00
19.999,00

Pogodba o sodelovanju pri izvedbi projekta Stavi na zdravje 12.096,00

9.072,00

12.096,00

9.072,00

005128 - Kunovar Anže s.p.

NAR N-0065-2020

2020 420402

00188

OB009-19-0021

027 - David Flajnik

04.02.2020

Skupaj: 005128 - Kunovar Anže s.p.

Dobavitelj:

19.999,00
19.999,00

005118 - PLUS REŠITVE, ANAMARIJA TOTH KOSTEVC S.P.

POG P-0021-2020

Dobavitelj:

Ostanek

005113 - MERKUR trgovina, d.o.o.

POG P-0016-2020

Dobavitelj:

Znesek

05.03.2020
Stran 6

Svetovanje v postopku izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca
8.564,40
obnove železnega
8.564,40
mostu čez
8.564,40

8.564,40

005164 - FENIKS + d.o.o.

POG P-0099-2020

2020 402503

00156

027 - David Flajnik

Skupaj: 005164 - FENIKS + d.o.o.

Skupaj:

445

28.02.2020

Zaščita brežin pred padajočim kamenjem v Dednji vasi, Mrzlavi
16.317,50
vasi in Osredku 16.317,50
16.317,50

16.317,50

1.782.135,30

1.707.795,97

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE
BREŽICE ZA LETO 2019
Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem predloži organ, odgovoren za izvrševanje
proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, svetu samoupravne lokalne skupnosti v tekočem letu za
preteklo leto, vendar najpozneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna.
Občinski svet Občine Brežice je na 5. redni seji dne, 20. 5. 2019 s sprejetjem Odloka o proračunu Občine
Brežice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 34/19) sprejel Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Brežice za leto 2019, ki je bil sestavljen iz načrta razpolaganja in načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja.
Predmetno poročilo se prilaga zaključnemu računu z namenom izvajanja 28. člena Zakon o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
in vsebuje podatke o realiziranih pravnih poslih kot tudi poslih, katerih realizacija je načrtovana do 31.
marca 2020. ZSPDSLS-1 namreč v petem odstavku 26. člena zahteva, da mora biti pogodba o pravnem
poslu v postopku pridobivanja ali razpolaganja s stvarnim premoženjem, ki je bil začet na podlagi
tekočega letnega načrta sklenjena najpozneje 31. marca prihodnjega leta.
V skladu s predpisi s področja ravnanja s stvarnim premoženjem je tabelarično pripravljeno poročilo, ki
vsebuje v prilogi 1, poročilo o realiziranih prodajah iz letnega načrta razpolaganja sprejetega v okviru
odloka o proračunu v letu 2019 in v prilogi 2, poročilo o realiziranih nakupih iz letnega načrta nakupa
sprejetega v okviru odloka o proračunu v letu 2019. Skupna pogodbena vrednost nepremičnin iz priloge
1, znaša 1.245.048,89 EUR, medtem ko v preostalem delu letni načrt razpolaganja ni bil realiziran zaradi
slabega povpraševanja. Skupna pogodbena vrednost nepremičnin iz priloge 2, znaša 193.132,77 EUR.
Nepremičnine so se odkupovale predvsem za namen reševanja cestne infrastrukture, tako zatečenega
stanja kot novih investicij, npr pločnik Velike Malence in Šentlenart in druge infrastrukture povezane z
izboljšanjem kvalitete bivanja občanov. Zaradi obsega investicij je del načrta ostal nerealiziran, saj
zemljišč ni bilo mogoče tudi pravno pripraviti za promet.
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POROČILO O REALIZACIJI LN PRODAJE V LETU 2019

šifra k.o.

ime k.o.

ID nepremičnine

površina nepremičnine (delež v lasti Občine Brežice)

orient. vrednost deleža

Prodajna cena

1264

ARNOVO SELO

963/4

952 (delež 1/1)

1.000,00 €

952,00 €

1257

BIZELJSKO

1882/3

3000 (delež 1/1)

3.000,00 €

4.950,00 €

1303

BUŠEČA VAS

2094

141 (delež 1/1)

2.000,00 €

1.978,23 €

1307

CERINA

326/31

43056 (delež 1/1)

1307

CERINA

324/85

558 (delež 1/1)

13.001,40 €

1307

CERINA

324/89

1356 (delež 1/1)

44.488,78 €

1307

CERINA

324/83

1127 (delež 1/1)

26.264,33 €

1307

CERINA

324/87

645 (delež 1/1)

20.124,64 €

1307

CERINA

324/10

144 (delež 1/1)

3.355,87 €

1307

CERINA

326/28

267 (delež 1/1)

7.419,93 €

1283

ČRNC

666/16

52 (delež 1/1)

1.716,00 €

1283

ČRNC

665/18

41 (delež 1/1)

1.353,00 €

1292

GABRJE

258/4

38 (delež 13/25)

1292

GABRJE

258/17

393 (delež 13/25)

1292

GABRJE

258/3

327 (delež 13/25)

1253

OREŠJE

122/2

805 (delež 1/1)

1258

PODGORJE

1082/10

230 (delež 1/1)

3.450,00 €

1.600,00 €

1286

SLOGONSKO

210

5350 (delež 1/1)

3.948,30 €

16.944,00 €

1286

SLOGONSKO

208

6276 (delež 1/1)

4.631,69 €

1286

SLOGONSKO

512/4

995 (delež 1/1)

734,31 €

1286

SLOGONSKO

514/1

5045 (delež 1/1)

1286

SLOGONSKO

*51/1

256 (delež 1/1)

1.003.404,51 €

3.561,90 €

41.000,00 €

41.113,68 €

5.635,00 €

5.135,90 €

3.723,21 €
300,00 €

447

1.118.059,46 €

7.966,85 €

1286

SLOGONSKO

514/2

630 (delež 1/1)

464,94 €

1272

STARA VAS

157/2

3360 (delež 1/1)

2.479,68 €

1272

STARA VAS

156/2

5375 (delež 1/1)

3.966,75 €

1281

ŠENTLENART

8/2

57 (delež 1/1)

2.475,00 €

1.540,47 €

1281

ŠENTLENART

874/5

10 (delež 1/1)

260,10 €

383,00 €

1298

TRNJE

53/13

106 (delež 1/1)

3.498,00 €

1298

TRNJE

53/15

43 (delež 1/1)

1.419,00 €

1298

TRNJE

209/5

6 (delež 1/1)

1298

TRNJE

64/13

53 (delež 1/1)

1.749,00 €

1298

TRNJE

307

23 (delež 1/1)

759,00 €

1298

TRNJE

62/14

7 (delež 1/1)

18,27 €

1298

TRNJE

62/23

110 (delež 1/1)

1265

VOLČJE

725

23094 (delež 43/100)

1299

ZAKOT

250/8

cca 100 (delež 1/1)

2.600,00 €
8.750,00 €

1299

ZAKOT

243/1, 243/3

cca 350 (delež 1/1)

1282

BREZINA

215/1

2133 (delež 1/1)

6.114,50 €

4.056,35 €

150,00 €

3.479,13 €

287,10 €
3.805,00 €
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3.805,50 €
18.715,32 €

4.266,00 €

4.692,60 €

1.227.498,81 €

1.245.048,89 €

POROČILO O REALIZACIJI LN NAKUPA V LETU 2019
šifra k.o.

ime k.o.

Parcelna št.

površina

primarna nam.raba

predvidena sredstva

proračunska postavka

1274

BOJSNO

615/5

1274

BOJSNO

615/8

36 stavbna zemljišča (95%)

1274

BOJSNO

616/5

68 pretežno stavbna zemljišča (63%)

1306

ČATEŽ

1886/29

13 prometne površine (100%)

1306

ČATEŽ

271/10

23 kmetijska zemljišča (100%)

1306

ČATEŽ

1886/28

62 kmetijska zemljišča (100%)

1306

ČATEŽ

1886/24

113 kmetijska zemljišča (100%)

1306

ČATEŽ

1886/30

14 stavbna zemljišča (100%)

1306

ČATEŽ

283/1

43 kmetijska zemljišča (100%)

1306

ČATEŽ

282/4

104 kmetijska zemljišča (100%)

1306

ČATEŽ

2602

13 stavbna zemljišča (100%)

1306

ČATEŽ

282/6

103 kmetijska zemljišča (100%)

1253

OREŠJE

1215

797 stavbna zemljišča (100%)

1253

OREŠJE

979/2

275 kmetijska zemljišča (97%)

1253

OREŠJE

1217

105 stavbna zemljišča (100%)

300,00 € 00278 - sistemska ekspropriacija

1258

PODGORJE

1082/9

246 stavbna zemljišča (100%)

806,00 € 00292 - Nakup zemljišč

1285

SELA

1116

220 stavbna zemljišča (100%)

1271

VITNA VAS

208/2

124 kmetijska zemljišča (95%)

123 druga kmetijska zemljišča (50%)
7.900,00 € 00278 - sistemska ekspropriacija
130,00 €

5.579,00 € 00292 - Nakup zemljišč

1.500,00 € 00290 - cenitve, meritve, odškodnine

1271

VITNA VAS

181/3

215 kmetijska zemljišča (96%)

1300

BREŽICE

636

274 stavbno zemljišče z objektom

1271

VITNA VAS

1609/2

143 stavbna zemljišča (100%)

1271

VITNA VAS

329/2

1282

BREZINA

432/5

139 stavbna zemljišča (100%)

1282

BREZINA

432/8

225 stavbna zemljišča (100%)

1282

BREZINA

432/11

153 stavbna zemljišča (100%)

1257

BIZELJSKO

1973/12

182 kmetijska zemljišča (100%)

1257

BIZELJSKO

1761/1

222 kmetijska zemljišča (100%)

800,00 € 00290 - cenitve, meritve, odškodnine

61 kmetijska zemljišča (100%)

49.000,00 € 00292 - Nakup zemljišč
1.500,00 € 00290 - cenitve, meritve, odškodnine

8.500,00 € 00290 - cenitve, meritve, odškodnine
2.830,00 € 00278 - sistemska ekspropriacija

449

1257

BIZELJSKO

1795/3

130 kmetijska zemljišča (100%)

1257

BIZELJSKO

1795/4

216 kmetijska zemljišča (100%)

1257

BIZELJSKO

688/1

113 kmetijska zemljišča (100%)

1293

VELIKI OBREŽ *6

1293

VELIKI OBREŽ 1267/3

1293

VELIKI OBREŽ 1099

1307

CERINA

637 stavbna zemljišča (100%) s stavbo
48 stavbna zemljišča (100%)
279 stavbna zemljišča (100%)

1425/5

92 kmetijska zemljišča (100%)

1271

VITNA VAS

146/4

49 kmetijska zemljišča (100%)

1282

BREZINA

1013/4

3 stavbna zemljišča (100%)

1281

ŠENTLENART

69/16

58 stavbna zemljišča (100%)

1281

ŠENTLENART

57/12

26 stavbna zemljišča (100%)

1281

ŠENTLENART

69/13

3 stavbna zemljišča (100%)

1281

ŠENTLENART

59/10

3 stavbna zemljišča (100%)

1281

ŠENTLENART

59/11

8 stavbna zemljišča (100%)

1281

ŠENTLENART

59/7

15 stavbna zemljišča (100%)

1281

ŠENTLENART

57/8

3 stavbna zemljišča (100%)

1281

ŠENTLENART

57/7

28 stavbna zemljišča (100%)

1281

ŠENTLENART

69/20

19 stavbna zemljišča (100%)

1281

ŠENTLENART

57/11

3 stavbna zemljišča (100%)

1281

ŠENTLENART

69/19

5 stavbna zemljišča (100%)

1266

CURNOVEC

834/2

72 gozdna zemljišča (100%)

1266

CURNOVEC

835/2

97 gozdna zemljišča (100%)

1266

CURNOVEC

833/2

11 kmetijska zemljišča (100%)

1299

ZAKOT

234/4

8 stavbna zemljišča (100%)

1305

GLOBOČICE

1139

507 gozdna zemljišča (100%)

1305

GLOBOČICE

1141

10 gozdna zemljišča (100%)

1305

GLOBOČICE

1143

233 gozdna zemljišča (100%)

1273

ŽUPELEVEC

192/9

143 stavbna zemljišča (100%)

75.000,00 € 00500 - ureditev krajevnega središča Dobova
2.600,00 € 402099 - stroški prevzemov vaških vodovodov …

00209 - pločnik ob cesti bratov Cerjakov od žel. Postaje
10.000,00 € do žel. Prehoda

00292 - nakup zemljišč,… (LC 024491-Sromlje-Art.
350,00 € hosta-NM)
192,00 € 00292 - nakup zemljišč (menjava)

00278 - sistemska ekspropriacija (LC 024091-Kraška
2.500,00 € vas-Stankovo)
00278 - sistemska ekspropriacija (JP 525841-Banhof1.300,00 € vas (Tresket))
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