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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA LETO 2021
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

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

34.146.693,05
23.797.758,88

34.154.891,15
23.797.758,88

30.147.601,88
24.310.501,62

88,3 88,3
102,2 102,2

70 DAVČNI PRIHODKI

18.777.440,00

18.777.440,00

19.165.790,39

102,1

102,1

700 Davki na dohodek in dobiček

16.424.783,00

16.424.783,00

16.424.783,00

100,0

100,0

16.424.783,00

16.424.783,00

16.424.783,00

100,0

100,0

1.422.157,00

1.422.157,00

1.604.909,96

112,9

112,9

1.012.000,00

1.012.000,00

1.028.373,49

101,6

101,6

2.010,00

2.010,00

1.794,21

89,3

89,3

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

92.597,00

92.597,00

168.813,69

182,3

182,3

315.550,00

315.550,00

405.928,57

128,6

128,6

925.500,00

925.500,00

1.136.097,43

122,8

122,8

20.000,00

20.000,00

8.367,16

41,8

41,8

905.500,00

905.500,00

1.127.730,27

124,5

124,5

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

5.020.318,88

5.020.318,88

5.144.711,23

102,5

102,5

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.096.731,88

2.096.731,88

2.023.522,70

96,5

96,5

150.000,00

150.000,00

59.258,92

39,5

39,5

500,00

500,00

53,16

10,6

10,6

1.946.231,88

1.946.231,88

1.964.210,62

100,9

100,9

30.000,00

30.000,00

38.913,30

129,7

129,7

30.000,00

30.000,00

38.913,30

129,7

129,7

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
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

73.500,00

73.500,00

73.863,90

100,5

100,5

73.500,00

73.500,00

73.863,90

100,5

100,5

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

115.187,00

115.187,00

88.873,74

77,2

77,2

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

115.187,00

115.187,00

88.873,74

77,2

77,2

2.704.900,00

2.704.900,00

2.919.537,59

107,9

107,9

2.704.900,00

2.704.900,00

2.919.537,59

107,9

107,9

2.061.447,00

2.061.447,00

223.865,95

10,9

10,9

45.000,00

45.000,00

3.819,73

8,5

8,5

45.000,00

45.000,00

0,00

0,0

0,0

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

0,00

0,00

3.688,53

---

---

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

0,00

0,00

131,20

---

---

2.016.447,00

2.016.447,00

220.046,22

10,9

10,9

0,00

0,00

23.771,03

---

---

2.016.447,00

2.016.447,00

196.275,19

9,7

9,7

74 TRANSFERNI PRIHODKI

8.087.487,17

8.095.685,27

5.517.163,10

68,2

68,2

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

4.290.951,83

4.299.149,93

3.274.596,87

76,3

76,2

3.665.449,24

3.673.647,34

3.224.596,87

88,0

87,8

625.502,59

625.502,59

50.000,00

8,0

8,0

3.796.535,34

3.796.535,34

2.242.566,23

59,1

59,1

0,00

0,00

1.995,59

---

---

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

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

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
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike

Indeks

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

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

0,00

0,00

682.706,61

---

---

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

3.796.535,34

3.796.535,34

1.557.864,03

41,0

41,0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

200.000,00

200.000,00

96.071,21

48,0

48,0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

200.000,00

200.000,00

96.071,21

48,0

48,0

200.000,00

200.000,00

96.071,21

48,0

48,0

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

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

41.526.693,05

41.534.891,15

33.281.310,21

80,1

80,1

40 TEKOČI ODHODKI

8.455.880,66

8.519.770,65

6.976.320,07

82,5

81,9

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.738.585,00

1.737.981,28

1.574.277,53

90,6

90,6

1.515.000,00

1.507.078,60

1.381.259,62

91,2

91,7

64.400,00

64.400,00

59.798,48

92,9

92,9

112.600,00

106.725,54

83.344,96

74,0

78,1

4003 Sredstva za delovno uspešnost

33.630,00

38.836,42

29.650,89

88,2

76,4

4004 Sredstva za nadurno delo

10.000,00

5.611,99

5.611,99

56,1

100,0

4009 Drugi izdatki zaposlenim

2.955,00

15.328,73

14.611,59

494,5

95,3

270.700,00

270.700,00

250.214,51

92,4

92,4

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

136.900,00

136.900,00

123.375,39

90,1

90,1

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

105.000,00

105.000,00

100.450,26

95,7

95,7

4012 Prispevek za zaposlovanje

1.000,00

1.000,00

849,91

85,0

85,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo

1.500,00

1.500,00

1.416,90

94,5

94,5

26.300,00

26.300,00

24.122,05

91,7

91,7

5.816.595,66

6.289.627,51

5.057.913,93

87,0

80,4

1.495.195,31

1.581.478,94

838.261,34

56,1

53,0

4021 Posebni material in storitve

454.800,00

607.143,18

562.795,96

123,8

92,7

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

419.244,74

467.069,31

436.172,39

104,0

93,4

4023 Prevozni stroški in storitve

15.800,00

9.582,56

8.190,18

51,8

85,5

4024 Izdatki za službena potovanja

11.603,50

8.592,32

3.063,35

26,4

35,7

3.082.349,40

3.220.687,58

2.864.015,39

92,9

88,9

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

34.400,00

40.144,62

39.857,78

115,9

99,3

4027 Kazni in odškodnine

20.000,00

29.701,50

28.359,48

141,8

95,5

283.202,71

325.227,50

277.198,06

97,9

85,2

140.000,00

126.000,00

53.914,10

38,5

42,8

140.000,00

126.000,00

53.914,10

38,5

42,8

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
Indeks

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

4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4025 Tekoče vzdrževanje

4029 Drugi operativni odhodki

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

(3)/(1) (3)/(2)
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

490.000,00

95.461,86

40.000,00

8,2

41,9

450.000,00

55.461,86

0,00

0,0

0,0

40.000,00

40.000,00

40.000,00

100,0

100,0

10.317.338,98

10.370.744,49

9.307.361,05

90,2

89,8

320.000,00

311.647,49

267.778,64

83,7

85,9

320.000,00

311.647,49

267.778,64

83,7

85,9

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
Indeks

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
4091 Proračunska rezerva

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Indeks

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

5.752.895,24

5.669.821,49

5.052.421,90

87,8

89,1

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

57.750,00

56.508,01

50.000,00

86,6

88,5

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

48.800,00

48.800,00

15.578,55

31,9

31,9

5.646.345,24

5.564.513,48

4.986.843,35

88,3

89,6

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

886.585,27

867.208,85

760.996,78

85,8

87,8

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

886.585,27

867.208,85

760.996,78

85,8

87,8

3.357.858,47

3.522.066,66

3.226.163,73

96,1

91,6

4130 Tekoči transferi občinam

86.500,00

88.710,91

79.026,25

91,4

89,1

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

25.000,00

25.000,00

22.012,56

88,1

88,1

4132 Tekoči transferi v javne sklade

17.000,00

15.965,99

15.000,00

88,2

94,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

3.156.358,47

3.292.842,14

3.055.720,89

96,8

92,8

73.000,00

99.547,62

54.404,03

74,5

54,7

4119 Drugi transferi posameznikom

413 Drugi tekoči domači transferi

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

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

20.025.875,17

19.840.792,00

14.268.902,42

71,3

71,9

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

20.025.875,17

19.840.792,00

14.268.902,42

71,3

71,9

4200 Nakup zgradb in prostorov

35.000,00

35.637,11

35.637,11

101,8

100,0

4201 Nakup prevoznih sredstev

225.000,00

258.030,51

243.022,97

108,0

94,2

4202 Nakup opreme

708.368,20

704.682,55

613.345,64

86,6

87,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
Indeks

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Indeks

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

121.800,00

193.309,87

181.653,19

149,1

94,0

14.809.188,49

13.662.252,20

9.374.330,53

63,3

68,6

2.255.404,85

3.139.898,73

2.822.350,19

125,1

89,9

738.590,00

717.568,38

509.187,19

68,9

71,0

5.000,00

5.460,72

5.460,72

109,2

100,0

1.127.523,63

1.123.951,93

483.914,88

42,9

43,1

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.727.598,24

2.803.584,01

2.728.726,67

100,0

97,3

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

2.656.598,24

2.541.109,00

2.476.540,91

93,2

97,5

191.980,00

203.178,10

203.178,10

105,8

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

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

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4320 Investicijski transferi občinam
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam

4323 Investicijski transferi javnim zavodom
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173.000,00

64.568,09

0,00

0,0

0,0

2.291.618,24

2.273.362,81

2.273.362,81

99,2

100,0

71.000,00

262.475,01

252.185,76

355,2

96,1

0,00

88.328,34

88.328,34

---

100,0

1.000,00

697,02

334,77

33,5

48,0

70.000,00

173.449,65

163.522,65

233,6

94,3
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
Indeks

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)

Indeks

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

-7.380.000,00

-7.380.000,00

-3.133.708,33

42,5

42,5

-7.240.500,00

-7.254.500,00

-3.079.847,39

42,5

42,5

5.024.539,24

4.907.243,74

(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)

8.026.820,50 159,8 163,6

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

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(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)

550.000,00

550.000,00

0,00

0,0

0,0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

550.000,00

550.000,00

0,00

0,0

0,0

751 Prodaja kapitalskih deležev

550.000,00

550.000,00

0,00

0,0

0,0

550.000,00

550.000,00

0,00

0,0

0,0

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

180.000,00

180.000,00

180.000,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

180.000,00

180.000,00

180.000,00

100,0

100,0

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

180.000,00

180.000,00

180.000,00

100,0

100,0

180.000,00

180.000,00

180.000,00

100,0

100,0

370.000,00

370.000,00

-180.000,00

---

---

4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin

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

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
Indeks

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

Indeks

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

2.950.000,00

2.950.000,00

2.000.000,00

67,8

67,8

50 ZADOLŽEVANJE

2.950.000,00

2.950.000,00

2.000.000,00

67,8

67,8

500 Domače zadolževanje

2.950.000,00

2.950.000,00

2.000.000,00

67,8

67,8

2.950.000,00

2.950.000,00

2.000.000,00

67,8

67,8

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

1.400.000,00

1.400.000,00

1.393.654,22

99,6

99,6

55 ODPLAČILA DOLGA

1.400.000,00

1.400.000,00

1.393.654,22

99,6

99,6

550 Odplačila domačega dolga

1.400.000,00

1.400.000,00

1.393.654,22

99,6

99,6

1.154.000,00

1.154.000,00

1.149.412,88

99,6

99,6

246.000,00

246.000,00

244.241,34

99,3

99,3

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

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

-5.460.000,00

-5.460.000,00

-2.707.362,55

49,6

49,6

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.550.000,00

1.550.000,00

606.345,78

39,1

39,1

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

7.380.000,00

7.380.000,00

3.133.708,33

42,5

42,5

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

5.460.000,00

11

5.460.000,00

5.469.221,02
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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA LETO 2021
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Občine Brežice za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000

Indeks

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

OBČINSKI SVET

160.000,00

160.000,00

147.809,32

92,4

92,4

01

POLITIČNI SISTEM

160.000,00

160.000,00

147.809,32

92,4

92,4

0101

Politični sistem

160.000,00

160.000,00

147.809,32

92,4

92,4

159.000,00

159.000,00

147.809,32

93,0

93,0

39.000,00

39.000,00

38.942,40

99,9

99,9

39.000,00

39.000,00

38.942,40

99,9

99,9

00002 Stroški delovanja občinskega sveta

120.000,00

120.000,00

108.866,92

90,7

90,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

20.966,50

1.308,47

409,92

2,0

31,3

0,00

12.805,12

12.805,12

---

100,0
100,0

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

4021 Posebni material in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja

33,50

232,28

232,28

693,4

99.000,00

105.449,17

95.214,64

96,2

90,3

0,00

204,96

204,96

---

100,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

900,00

900,00

0,00

0,0

0,0

4029 Drugi operativni odhodki
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
00003 Volitve
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A. Bilanca odhodkov
2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000

Indeks

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

NADZORNI ODBOR

13.000,00

13.000,00

12.775,58

98,3

98,3

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

13.000,00

13.000,00

12.775,58

98,3

98,3

0203

Fiskalni nadzor

13.000,00

13.000,00

12.775,58

98,3

98,3

13.000,00

13.000,00

12.775,58

98,3

98,3

13.000,00

13.000,00

12.775,58

98,3

98,3

13.000,00

13.000,00

12.775,58

98,3

98,3

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
00004 Stroški delovanja nadzornega odbora
4029 Drugi operativni odhodki
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A. Bilanca odhodkov
3000 - ŽUPAN

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000

Indeks

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

ŽUPAN

510.000,00

115.461,86

42.000,00

8,2

36,4

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

510.000,00

115.461,86

42.000,00

8,2

36,4

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

60.000,00

60.000,00

42.000,00

70,0

70,0

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

40.000,00

40.000,00

40.000,00

100,0

100,0

20.000,00

20.000,00

2.000,00

10,0

10,0

20.000,00

20.000,00

2.000,00

10,0

10,0

18.000,00

18.000,00

0,00

0,0

0,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

100,0

Splošna proračunska rezervacija

450.000,00

55.461,86

0,00

0,0

0,0

450.000,00

55.461,86

0,00

0,0

0,0

450.000,00

55.461,86

0,00

0,0

0,0

450.000,00

55.461,86

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
SP2021

VP2021

REZR2021

(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
4021 Posebni material in storitve
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Indeks

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

867.283,00

872.981,10

805.083,69

92,8

92,2

35.000,00

34.434,00

27.691,84

79,1

80,4

35.000,00

34.434,00

27.691,84

79,1

80,4

35.000,00

34.434,00

27.691,84

79,1

80,4

35.000,00

34.434,00

27.691,84

79,1

80,4

32.930,00

30.849,70

26.177,54

79,5

84,9

0,00

884,30

884,30

---

100,0
100,0

0,00

330,00

330,00

---

2.070,00

2.070,00

0,00

0,0

0,0

0,00

300,00

300,00

---

100,0

72.000,00

67.066,00

56.875,54

79,0

84,8

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401

Kadrovska uprava

5.000,00

3.000,00

3.000,00

60,0

100,0

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

5.000,00

3.000,00

3.000,00

60,0

100,0

5.000,00

3.000,00

3.000,00

60,0

100,0

5.000,00

3.000,00

3.000,00

60,0

100,0

67.000,00

64.066,00

53.875,54

80,4

84,1

6.000,00

6.000,00

5.860,00

97,7

97,7

6.000,00

6.000,00

5.860,00

97,7

97,7

6.000,00

6.000,00

5.860,00

97,7

97,7

61.000,00

58.066,00

48.015,54

78,7

82,7

30.000,00

32.566,00

30.643,24

102,1

94,1

24.000,00

12.951,81

12.778,21

53,2

98,7

4021 Posebni material in storitve

0,00

5.723,50

5.723,50

---

100,0

4023 Prevozni stroški in storitve

500,00

0,00

0,00

0,0

---

4029 Drugi operativni odhodki

500,00

0,16

0,00

0,0

0,0

5.000,00

13.890,53

12.141,53

242,8

87,4

00006 Nagrade in priznanja
4119 Drugi transferi posameznikom

0403

Druge skupne administrativne službe

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
00008 Praznovanja
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov
4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

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

Indeks

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

30.000,00

24.500,00

17.199,00

57,3

70,2

0,00

669,00

669,00

---

100,0

29.000,00

22.831,00

16.530,00

57,0

72,4

4133 Tekoči transferi v javne zavode

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

00010 Zlate poroke in ostali jubileji

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.000,00

1.000,00

173,30

17,3

17,3

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

700,00

700,00

173,30

24,8

24,8

4029 Drugi operativni odhodki

300,00

300,00

0,00

0,0

0,0

203.000,00

203.000,00

182.839,27

90,1

90,1

203.000,00

203.000,00

182.839,27

90,1

90,1

203.000,00

203.000,00

182.839,27

90,1

90,1

178.000,00

177.431,00

157.270,27

88,4

88,6

15.000,00

5.936,20

5.441,30

36,3

91,7

4.800,00

4.800,00

2.447,13

51,0

51,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

12.000,00

21.063,80

20.131,12

167,8

95,6

4025 Tekoče vzdrževanje

81.300,00

80.839,28

74.300,53

91,4

91,9

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

32.900,00

32.900,00

32.811,11

99,7

99,7

4202 Nakup opreme

27.000,00

26.431,00

16.678,36

61,8

63,1

5.000,00

5.460,72

5.460,72

109,2

100,0

25.000,00

25.569,00

25.569,00

102,3

100,0

25.000,00

25.569,00

25.569,00

102,3

100,0

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

00595 Nabava avtomobilov za pomoč na domu
4201 Nakup prevoznih sredstev
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A. Bilanca odhodkov
4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

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
4021 Posebni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00012 Vaje civilne zaščite
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00013 Nabava sredstev in opreme

Indeks

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

426.283,00

437.481,10

434.437,72 101,9

99,3

426.283,00

437.481,10

434.437,72

101,9

99,3

82.683,00

82.683,00

80.711,16

97,6

97,6

3.000,00

6.959,00

5.158,83

172,0

74,1

2.770,00

5.850,00

4.279,83

154,5

73,2

0,00

580,00

580,00

---

100,0

230,00

230,00

0,00

0,0

0,0

0,00

299,00

299,00

---

100,0

2.500,00

2.440,00

2.440,00

97,6

100,0

2.500,00

2.440,00

2.440,00

97,6

100,0

46.000,00

47.160,00

47.159,54

102,5

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.000,00

2.569,57

2.569,53

128,5

100,0

4021 Posebni material in storitve

3.000,00

97,20

96,80

3,2

99,6

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.000,00

0,00

0,00

0,0

---

4202 Nakup opreme

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

34.000,00

44.493,23

44.493,21

130,9

100,0

500,00

877,67

877,67

175,5

100,0

500,00

877,67

877,67

175,5

100,0

600,00

0,33

0,00

0,0

0,0

600,00

0,33

0,00

0,0

0,0

1.000,00

63,00

62,16

6,2

98,7

1.000,00

63,00

62,16

6,2

98,7

4.083,00

4.083,00

4.082,96

100,0

100,0

4.083,00

4.083,00

4.082,96

100,0

100,0

2.000,00

2.000,00

1.830,00

91,5

91,5

2.000,00

2.000,00

1.830,00

91,5

91,5

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

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

17

Stran: 6 od 97

A. Bilanca odhodkov
4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00530 Vadbišče sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska vas

Indeks

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

23.000,00

19.100,00

19.100,00

83,0

100,0

23.000,00

17.300,00

17.300,00

75,2

100,0

0,00

1.800,00

1.800,00

---

100,0

343.600,00

354.798,10

353.726,56

103,0

99,7

62.000,00

70.198,10

70.198,10

113,2

100,0

62.000,00

70.198,10

70.198,10

113,2

100,0

202.540,00

205.540,00

205.540,00

101,5

100,0

112.560,00

112.560,00

112.560,00

100,0

100,0

89.980,00

92.980,00

92.980,00

103,3

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

15.000,00

15.000,00

13.928,46

92,9

92,9

15.000,00

15.000,00

13.928,46

92,9

92,9

4.000,00

4.000,00

4.000,00

100,0

100,0

4.000,00

4.000,00

4.000,00

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

41.000,00

41.000,00

20.639,12

50,3

50,3

41.000,00

41.000,00

20.639,12

50,3

50,3

35.000,00

35.000,00

18.799,12

53,7

53,7

35.000,00

35.000,00

18.799,12

53,7

53,7

28.500,00

28.450,00

14.249,12

50,0

50,1

4029 Drugi operativni odhodki

2.000,00

2.000,00

0,00

0,0

0,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4.500,00

4.550,00

4.550,00

101,1

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

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

00456 Vzdrževanje objektov namenjenih za opravljanje gasilske službe
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

00603 Nakup opreme za potrebe CZ in GD
4310 Investicijski 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
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A. Bilanca odhodkov
4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

6.000,00

6.000,00

1.840,00

30,7

30,7

6.000,00

6.000,00

1.840,00

30,7

30,7

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

1.840,00

36,8

36,8

90.000,00

90.000,00

82.600,20

91,8

91,8

68.000,00

68.000,00

62.890,10

92,5

92,5

68.000,00

68.000,00

62.890,10

92,5

92,5

68.000,00

68.000,00

62.890,10

92,5

92,5

68.000,00

68.000,00

62.890,10

92,5

92,5

22.000,00

22.000,00

19.710,10

89,6

89,6

14.000,00

14.000,00

11.710,10

83,6

83,6

14.000,00

14.000,00

11.710,10

83,6

83,6

14.000,00

14.000,00

11.710,10

83,6

83,6

8.000,00

8.000,00

8.000,00

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

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

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

1804

Indeks

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

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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(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4200

ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

2.659.265,00

2.666.765,00

50.000,00

61.300,00

50.000,00

61.300,00

51.535,88

103,1

84,1

50.000,00

61.300,00

51.535,88

103,1

84,1

50.000,00

61.300,00

51.535,88

103,1

84,1

4027 Kazni in odškodnine

20.000,00

29.701,50

28.359,48

141,8

95,5

4029 Drugi operativni odhodki

30.000,00

30.521,59

22.099,49

73,7

72,4

4130 Tekoči transferi občinam

0,00

1.076,91

1.076,91

---

100,0

2.164.285,00

2.160.485,00

1.961.748,51

90,6

90,8

2.164.285,00

2.160.485,00

1.961.748,51

90,6

90,8

2.164.285,00

2.160.485,00

1.961.748,51

90,6

90,8

1.558.630,00

1.558.630,00

1.423.625,49

91,3

91,3

1.515.000,00

1.507.078,60

1.381.259,62

91,2

91,7

4003 Sredstva za delovno uspešnost

33.630,00

38.836,42

29.650,89

88,2

76,4

4004 Sredstva za nadurno delo

10.000,00

5.611,99

5.611,99

56,1

100,0

4009 Drugi izdatki zaposlenim

0,00

6.499,27

6.499,27

---

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

603,72

603,72

---

100,0

00035 Drugi osebni prejemki

179.955,00

179.955,00

151.255,76

84,1

84,1

4001 Regres za letni dopust

64.400,00

64.400,00

59.798,48

92,9

92,9

4002 Povračila in nadomestila

112.600,00

106.725,54

83.344,96

74,0

78,1

4009 Drugi izdatki zaposlenim

2.955,00

8.829,46

8.112,32

274,5

91,9

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

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
00034 Plače in dodatki
4000 Plače in dodatki

00036 Prispevki delodajalca

2.419.851,90

Indeks

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

91,0

90,7

51.535,88 103,1

84,1

270.700,00

270.700,00

250.214,51

92,4

92,4

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

136.900,00

136.900,00

123.375,39

90,1

90,1

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

105.000,00

105.000,00

100.450,26

95,7

95,7

4012 Prispevek za zaposlovanje

1.000,00

1.000,00

849,91

85,0

85,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo

1.500,00

1.500,00

1.416,90

94,5

94,5

26.300,00

26.300,00

24.122,05

91,7

91,7

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
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(2)

(3)
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00037 Izdatki za blago in storitev

Indeks

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

150.000,00

144.200,00

131.529,15

87,7

91,2

79.700,00

63.926,79

60.713,88

76,2

95,0

6.000,00

5.564,20

5.472,68

91,2

98,4

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

21.000,00

29.013,14

28.879,01

137,5

99,5

4023 Prevozni stroški in storitve

12.400,00

7.050,85

6.030,18

48,6

85,5

4024 Izdatki za službena potovanja

9.500,00

5.832,14

2.373,17

25,0

40,7

4025 Tekoče vzdrževanje

1.200,00

1.085,00

200,62

16,7

18,5

17.200,00

24.016,03

23.147,76

134,6

96,4

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

2.050,00

2.050,00

---

100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

0,00

123,42

123,42

---

100,0

4201 Nakup prevoznih sredstev

0,00

2.224,01

2.224,01

---

100,0

3.000,00

3.314,42

314,42

10,5

9,5

5.000,00

7.000,00

5.123,60

102,5

73,2

5.000,00

7.000,00

5.123,60

102,5

73,2

444.980,00

444.980,00

406.567,51

91,4

91,4

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

4029 Drugi operativni odhodki

4202 Nakup opreme

00516 Promocija zdravja na delovnem mestu
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

14.980,00

14.980,00

0,00

0,0

0,0

16039003 Objekti za rekreacijo

14.980,00

14.980,00

0,00

0,0

0,0

14.980,00

14.980,00

0,00

0,0

0,0

14.980,00

14.980,00

0,00

0,0

0,0

430.000,00

430.000,00

406.567,51

94,6

94,6

30.000,00

27.000,00

18.512,73

61,7

68,6

30.000,00

27.000,00

18.512,73

61,7

68,6

0,00

203,87

203,87

---

100,0

30.000,00

26.316,13

17.828,86

59,4

67,8

0,00

480,00

480,00

---

100,0

00567 "Moja skupnost-sodelujem!":Igrišče Trobentica
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

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
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16069002 Nakup zemljišč

Indeks

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

400.000,00

403.000,00

388.054,78

97,0

96,3

400.000,00

403.000,00

388.054,78

97,0

96,3

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

7.358,12

7.358,12

---

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

1.322,06

1.298,88

---

98,3

400.000,00

394.319,82

379.397,78

94,9

96,2

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

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
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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
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00623 Pokrivanje stroškov po pogodbi JZP-energ.sanac.
4021 Posebni material in storitve

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti
00043 Javna dela

Indeks

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

10.751.186,72

10.692.141,42

9.391.826,27

87,4

87,8

401.000,00

399.000,00

378.294,96

94,3

94,8

401.000,00

399.000,00

378.294,96

94,3

94,8

15.000,00

13.000,00

9.731,16

64,9

74,9

15.000,00

13.000,00

9.731,16

64,9

74,9

13.000,00

7.344,32

6.281,16

48,3

85,5

2.000,00

1.081,13

0,00

0,0

0,0

0,00

4.574,55

3.450,00

---

75,4

386.000,00

386.000,00

368.563,80

95,5

95,5

386.000,00

386.000,00

368.563,80

95,5

95,5

386.000,00

386.000,00

368.563,80

95,5

95,5

105.000,00

105.000,00

70.246,60

66,9

66,9

105.000,00

105.000,00

70.246,60

66,9

66,9

105.000,00

105.000,00

70.246,60

66,9

66,9

105.000,00

105.000,00

70.246,60

66,9

66,9

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

10.000,00

10.000,00

2.869,63

28,7

28,7

4133 Tekoči transferi v javne zavode

95.000,00

95.000,00

67.376,97

70,9

70,9

238.150,00

249.380,00

223.674,33

93,9

89,7

193.150,00

201.597,00

177.550,36

91,9

88,1

39.550,00

51.997,00

47.342,40

119,7

91,1

4.550,00

150,00

15,22

0,3

10,2

4.500,00

100,00

15,22

0,3

15,2

50,00

50,00

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

23

Stran: 12 od 97

A. Bilanca odhodkov
4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks
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00144 Promocija kmetijstva in pridelovalcev

Indeks

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

15.000,00

12.217,00

9.727,81

64,9

79,6

5.000,00

8.227,81

8.227,81

164,6

100,0

10.000,00

3.989,19

1.500,00

15,0

37,6

10.000,00

33.230,00

32.599,37

326,0

98,1

10.000,00

33.230,00

32.599,37

326,0

98,1

10.000,00

6.400,00

5.000,00

50,0

78,1

10.000,00

6.400,00

5.000,00

50,0

78,1

153.600,00

149.600,00

130.207,96

84,8

87,0

3.000,00

3.000,00

2.757,71

91,9

91,9

3.000,00

3.000,00

2.757,71

91,9

91,9

20.000,00

16.000,00

10.856,74

54,3

67,9

20.000,00

16.000,00

10.856,74

54,3

67,9

120.000,00

120.000,00

109.245,65

91,0

91,0

120.000,00

120.000,00

109.245,65

91,0

91,0

5.600,00

5.600,00

5.547,86

99,1

99,1

5.600,00

5.600,00

5.547,86

99,1

99,1

5.000,00

5.000,00

1.800,00

36,0

36,0

5.000,00

3.200,00

0,00

0,0

0,0

0,00

1.800,00

1.800,00

---

100,0

45.000,00

47.783,00

46.123,97

102,5

96,5

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

45.000,00

47.783,00

46.123,97

102,5

96,5

00150 Pomoč za zapuščene živali

40.000,00

42.783,00

41.124,19

102,8

96,1

40.000,00

37.547,83

35.889,02

89,7

95,6

0,00

5.235,17

5.235,17

---

100,0

5.000,00

5.000,00

4.999,78

100,0

100,0

5.000,00

5.000,00

4.999,78

100,0

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00477 Melioracije(osuševanje,namakanje in agromelioracije)
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

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

00596 Članarina LAS Posavje
4029 Drugi operativni odhodki

00622 Celostna ureditev vseh vasi na Podgorjanski vinski cesti
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

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

00151 Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
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13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1304

Letalski promet in infrastruktura

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

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

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

Indeks

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

7.600,00

7.600,00

7.600,00 100,0 100,0

7.600,00

7.600,00

7.600,00

100,0

100,0

7.600,00

7.600,00

7.600,00

100,0

100,0

7.600,00

7.600,00

7.600,00

100,0

100,0

7.600,00

7.600,00

7.600,00

100,0

100,0

964.623,00

937.993,83

766.635,59

79,5

81,7

332.109,50

333.826,65

271.197,81

81,7

81,2

332.109,50

333.826,65

271.197,81

81,7

81,2

54.000,00

54.000,00

43.397,80

80,4

80,4

53.000,00

53.302,98

43.063,03

81,3

80,8

1.000,00

697,02

334,77

33,5

48,0

14.000,00

22.500,00

15.517,19

110,8

69,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

1.151,61

1.151,61

---

100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

0,00

2.204,20

2.204,20

---

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

0,00

8.500,00

5.817,09

---

68,4

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

0,00

6.344,29

6.344,29

---

100,0

14.000,00

4.299,90

0,00

0,0

0,0

100.000,00

120.000,00

119.999,97

120,0

100,0

100.000,00

120.000,00

119.999,97

120,0

100,0

57.109,50

58.273,84

53.475,04

93,6

91,8

57.109,50

58.273,84

53.475,04

93,6

91,8

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

4133 Tekoči transferi v javne zavode

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

00219 Plače-podjetništvo
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00223 Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo
4133 Tekoči transferi v javne zavode
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00224 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme -podjetništvo
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00406 Razvojni projekti
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

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

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

00597 Področni forumi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00611 Sredstva za spodbujanje podjetništva po COVID-19
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

1403

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

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
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Indeks

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

2.000,00

7.000,00

7.000,00

350,0

100,0

2.000,00

7.000,00

7.000,00

350,0

100,0

25.000,00

17.052,81

16.807,81

67,2

98,6

20.000,00

7.052,81

6.807,81

34,0

96,5

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

0,00

10.000,00

10.000,00

---

100,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

50.000,00

30.000,00

0,00

0,0

0,0

50.000,00

30.000,00

0,00

0,0

0,0

632.513,50

604.167,18

495.437,78

78,3

82,0

121.000,00

113.000,00

112.168,12

92,7

99,3

110.000,00

110.000,00

109.998,12

100,0

100,0

110.000,00

110.000,00

109.998,12

100,0

100,0

11.000,00

3.000,00

2.170,00

19,7

72,3

11.000,00

3.000,00

2.170,00

19,7

72,3

511.513,50

491.167,18

383.269,66

74,9

78,0

156.513,50

128.666,90

127.162,27

81,3

98,8

156.513,50

128.666,90

127.162,27

81,3

98,8

35.000,00

35.000,00

35.000,00

100,0

100,0

35.000,00

35.000,00

35.000,00

100,0

100,0

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
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(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00237 Izvajanje strategije na področju turizma
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00238 Projekti turistič.infrastrukture LTO
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

00488 Turistična promocija vinorodnih okolišev
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

00543 "Slovenia Green-akcijski načrt"
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve

00571 "Moja skupnost-sodelujem!":Razgledna ploščad na Svetem Vidu
4029 Drugi operativni odhodki
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1703

Bolnišnično varstvo

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

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

55.700,00

55.700,00

32.171,92

57,8

55.700,00

29.655,14

6.127,06

11,0

57,8
20,7

0,00

26.044,86

26.044,86

---

100,0

110.000,00

117.500,28

107.500,28

97,7

91,5

100.000,00

104.500,28

104.500,28

104,5

100,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

0,00

3.000,00

3.000,00

---

100,0

25.000,00

25.000,00

22.984,91

91,9

91,9

25.000,00

25.000,00

22.984,91

91,9

91,9

20.000,00

20.000,00

18.261,84

91,3

91,3

20.000,00

20.000,00

18.261,84

91,3

91,3

10.000,00

10.000,00

9.906,09

99,1

99,1

10.000,00

10.000,00

9.906,09

99,1

99,1

44.300,00

44.300,00

6.305,59

14,2

14,2

44.300,00

37.994,41

0,00

0,0

0,0

0,00

6.305,59

6.305,59

---

100,0

45.000,00

45.000,00

13.976,76

31,1

31,1

0,00

129,76

129,76

---

100,0

45.000,00

44.870,24

13.847,00

30,8

30,9

175.000,00

169.258,08

115.816,27

66,2

68,4

50.000,00

50.000,00

40.073,00

80,2

80,2

50.000,00

50.000,00

40.073,00

80,2

80,2

50.000,00

50.000,00

40.073,00

80,2

80,2

50.000,00

50.000,00

40.073,00

80,2

80,2
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(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
1706

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

00420 Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja
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
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

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

28

Indeks

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

55.000,00

52.600,00

37.293,99

67,8

70,9

55.000,00

52.600,00

37.293,99

67,8

70,9

22.000,00

19.600,00

17.760,00

80,7

90,6

17.000,00

8.800,00

7.920,00

46,6

90,0

5.000,00

10.800,00

9.840,00

196,8

91,1

8.000,00

8.000,00

4.490,28

56,1

56,1

8.000,00

8.000,00

4.490,28

56,1

56,1

25.000,00

25.000,00

15.043,71

60,2

60,2

25.000,00

25.000,00

15.043,71

60,2

60,2

70.000,00

66.658,08

38.449,28

54,9

57,7

25.000,00

25.000,00

22.012,56

88,1

88,1

25.000,00

25.000,00

22.012,56

88,1

88,1

25.000,00

25.000,00

22.012,56

88,1

88,1

45.000,00

41.658,08

16.436,72

36,5

39,5

35.000,00

31.658,08

11.686,92

33,4

36,9

35.000,00

31.658,08

11.686,92

33,4

36,9

10.000,00

10.000,00

4.749,80

47,5

47,5

10.000,00

10.000,00

4.749,80

47,5

47,5
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

Indeks

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

1.778.499,42

1.790.906,20

1.570.924,72

88,3

87,7

194.800,00

194.800,00

169.087,24

86,8

86,8

47.000,00

47.000,00

21.287,24

45,3

45,3

35.000,00

35.000,00

20.045,24

57,3

57,3

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

29.000,00

29.000,00

19.750,00

68,1

68,1

5.000,00

5.000,00

295,24

5,9

5,9

12.000,00

12.000,00

1.242,00

10,4

10,4

2.000,00

758,00

0,00

0,0

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

0,00

1.242,00

1.242,00

---

100,0

18029002 Premična kulturna dediščina

147.800,00

147.800,00

147.800,00

100,0

100,0

00055 Programska sredstva-PMB

32.000,00

32.000,00

32.000,00

100,0

100,0

32.000,00

32.000,00

32.000,00

100,0

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

79.800,00

79.800,00

79.800,00

100,0

100,0

79.800,00

79.800,00

79.800,00

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

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,0

100,0

0,00

5.364,57

5.364,57

---

100,0

10.000,00

0,00

0,00

0,0

---

0,00

4.635,43

4.635,43

---

100,0

18029001 Nepremična kulturna dediščina
00051 Urejanje spomenikov in obeležij
4025 Tekoče vzdrževanje
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

00445 Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje
4133 Tekoči transferi v javne zavode

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
4133 Tekoči transferi v javne zavode
4202 Nakup opreme
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
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1803

Indeks

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

Programi v kulturi

703.779,18

703.779,18

648.561,18

92,2

92,2

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

516.821,37

516.821,37

516.821,37

100,0

100,0

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

39.000,00

39.000,00

108,3

100,0

36.000,00

39.000,00

39.000,00

108,3

100,0

378.640,00

369.414,88

369.414,88

97,6

100,0

378.640,00

369.414,88

369.414,88

97,6

100,0

61.000,00

67.225,12

67.225,12

110,2

100,0

61.000,00

67.225,12

67.225,12

110,2

100,0

5.340,00

5.340,00

5.340,00

100,0

100,0

5.340,00

5.340,00

5.340,00

100,0

100,0

33.341,37

33.341,37

33.341,37

100,0

100,0

33.341,37

33.341,37

33.341,37

100,0

100,0

48.777,00

48.777,00

26.478,00

54,3

54,3

10.000,00

10.000,00

4.500,00

45,0

45,0

10.000,00

10.000,00

4.500,00

45,0

45,0

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

21.777,00

21.777,00

4.978,00

22,9

22,9

21.777,00

20.694,00

3.895,00

17,9

18,8

0,00

1.083,00

1.083,00

---

100,0

138.180,81

138.180,81

105.261,81

76,2

76,2

16.800,00

16.800,00

13.875,40

82,6

82,6

16.800,00

16.800,00

13.875,40

82,6

82,6

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

00063 Nakup knjižnega 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

00540 Posavska potujoča knjižnica
4133 Tekoči transferi v javne zavode

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
4021 Posebni material in storitve

18039003 Ljubiteljska kultura
00073 Delovanje JSKD OI BREŽICE
4133 Tekoči transferi v javne zavode
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(1)

(2)
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Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00074 Programi ljubiteljske kulture

89.000,00

89.000,00

82.198,11

92,4

92,4

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

69.000,00

69.000,00

65.821,27

95,4

95,4

4132 Tekoči transferi v javne sklade

17.000,00

15.965,99

15.000,00

88,2

94,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

3.000,00

4.034,01

1.376,84

45,9

34,1

29.380,81

29.380,81

9.188,30

31,3

31,3

29.380,81

29.380,81

9.188,30

31,3

31,3

3.000,00

3.000,00

0,00

0,0

0,0

3.000,00

3.000,00

0,00

0,0

0,0

20.000,00

20.000,00

7.146,90

35,7

35,7

20.000,00

20.000,00

7.146,90

35,7

35,7

20.000,00

20.000,00

7.146,90

35,7

35,7

20.000,00

14.903,10

2.050,00

10,3

13,8

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

0,00

133,97

133,97

---

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

4.962,93

4.962,93

---

100,0

859.920,24

872.327,02

746.129,40

86,8

85,5

612.902,98

606.127,78

525.541,71

85,8

86,7

00542 Drugi programi s področja ljubiteljske kulture
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00598 Spodbujanje ljubiteljske kulture
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1804

Podpora posebnim skupinam

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim
00613 Strategija romske populacije v občini Brežice-izdelava in izvedba
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1805

Indeks

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

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
00023 Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije

50.000,00

50.000,00

46.979,88

94,0

94,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

37.748,75

37.748,75

---

100,0

4024 Izdatki za službena potovanja

0,00

457,90

457,90

---

100,0

50.000,00

10.255,13

7.235,01

14,5

70,6

0,00

1.538,22

1.538,22

---

100,0

242.610,00

242.610,00

218.685,79

90,1

90,1

220.000,00

220.000,00

210.415,80

95,6

95,6

22.610,00

22.610,00

8.269,99

36,6

36,6

23,5

4029 Drugi operativni odhodki
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00076 Šolska športna tekmovanja

11.387,67

11.387,67

2.676,13

23,5

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.250,00

2.250,00

0,00

0,0

0,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

9.137,67

9.137,67

2.676,13

29,3

29,3
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(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00077 Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje

Indeks

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

5.500,00

5.500,00

4.911,09

89,3

89,3

5.500,00

5.500,00

4.911,09

89,3

89,3

15.000,00

30.000,00

30.000,00

200,0

100,0

15.000,00

0,00

0,00

0,0

---

0,00

30.000,00

30.000,00

---

100,0

10.775,20

4.000,00

3.770,09

35,0

94,3

10.775,20

4.000,00

3.770,09

35,0

94,3

15.000,00

0,00

0,00

0,0

---

15.000,00

0,00

0,00

0,0

---

138.133,39

138.133,39

134.022,05

97,0

97,0

138.133,39

138.133,39

134.022,05

97,0

97,0

84.496,72

84.496,72

84.496,68

100,0

100,0

84.496,72

84.496,72

84.496,68

100,0

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

18059002 Programi za mladino

247.017,26

266.199,24

220.587,69

89,3

82,9

00083 Programi za mlade

28.000,00

28.000,00

26.373,21

94,2

94,2

0,00

634,46

634,46

---

100,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

12.000,00

12.567,55

12.567,55

104,7

100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

16.000,00

14.797,99

13.171,20

82,3

89,0

73.426,50

92.608,48

88.943,25

121,1

96,0

73.426,50

92.608,48

88.943,25

121,1

96,0

47.290,76

47.290,76

47.290,76

100,0

100,0

47.290,76

47.290,76

47.290,76

100,0

100,0

37.500,00

37.500,00

37.499,97

100,0

100,0

37.500,00

37.500,00

37.499,97

100,0

100,0

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

00548 Sredstva za plače in dr.izdat.zaposl.program športa-Zavod za šport Brežice
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00549 Materialni stroški program športa-Zavod za šport Brežice
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00626 Športne aktivnosti občank in občanov
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00084 Plače Mladinski center
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00088 Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00089 Programska sredstva MC
4133 Tekoči transferi v javne zavode
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(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00090 Rezervacija sredstev za programe

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

5.800,00

5.800,00

100,0

100,0

5.800,00

5.800,00

5.800,00

100,0

100,0

15.000,00

15.000,00

14.680,50

97,9

97,9

15.000,00

11.641,44

11.321,94

75,5

97,3

4021 Posebni material in storitve

0,00

1.041,00

1.041,00

---

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

1.837,56

1.837,56

---

100,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

480,00

480,00

---

100,0

5.772.364,30

5.718.311,39

5.127.176,38

88,8

89,7

3.875.345,24

3.888.655,85

3.569.815,42

92,1

91,8

3.875.345,24

3.888.655,85

3.569.815,42

92,1

91,8

3.801.345,24

3.796.376,82

3.479.967,82

91,6

91,7

3.801.345,24

3.796.376,82

3.479.967,82

91,6

91,7

54.000,00

74.000,00

73.826,36

136,7

99,8

54.000,00

74.000,00

73.826,36

136,7

99,8

20.000,00

18.279,03

16.021,24

80,1

87,7

20.000,00

18.279,03

16.021,24

80,1

87,7

1.007.819,06

1.018.008,35

952.822,93

94,5

93,6

997.819,06

1.013.008,35

950.641,82

95,3

93,8

511.826,16

543.326,16

502.758,04

98,2

92,5

511.826,16

543.326,16

502.758,04

98,2

92,5

340.080,00

340.080,00

324.317,02

95,4

95,4

340.080,00

340.080,00

324.317,02

95,4

95,4

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

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

00599 Spremljevalec v razvojnem oddelku
4133 Tekoči transferi v javne zavode

1903

Indeks

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

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
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Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00100 Materialni stroški-poslovanja zavodov
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

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

00110 Drugi programi v OŠ
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00550 Sredstva za plače in drug.izdatke zaposl.program izobražev.-Zavod za šport Brežice
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00551 Materialni stroški program izobraž.-Zavod za šport Brežice
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00600 Romski spremljevalec
4133 Tekoči transferi v javne zavode

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

1904

Terciarno izobraževanje

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

1905

Drugi izobraževalni programi

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

34

Indeks

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

25.000,00

10.968,32

10.246,29

41,0

93,4

25.000,00

10.968,32

10.246,29

41,0

93,4

15.000,00

10.500,00

9.313,21

62,1

88,7

15.000,00

10.500,00

9.313,21

62,1

88,7

15.000,00

15.500,00

15.476,10

103,2

99,9

15.000,00

15.500,00

15.476,10

103,2

99,9

47.101,02

47.101,02

42.998,43

91,3

91,3

47.101,02

47.101,02

42.998,43

91,3

91,3

28.811,88

28.811,88

28.811,76

100,0

100,0

28.811,88

28.811,88

28.811,76

100,0

100,0

15.000,00

16.720,97

16.720,97

111,5

100,0

15.000,00

16.720,97

16.720,97

111,5

100,0

10.000,00

5.000,00

2.181,11

21,8

43,6

10.000,00

5.000,00

2.181,11

21,8

43,6

10.000,00

5.000,00

2.181,11

21,8

43,6

30.000,00

30.000,00

15.335,01

51,1

51,1

30.000,00

30.000,00

15.335,01

51,1

51,1

30.000,00

30.000,00

15.335,01

51,1

51,1

30.000,00

30.000,00

15.335,01

51,1

51,1

50.000,00

46.447,19

35.574,71

71,2

76,6

10.000,00

9.447,19

0,00

0,0

0,0

10.000,00

9.447,19

0,00

0,0

0,0

10.000,00

9.447,19

0,00

0,0

0,0
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
19059002 Druge oblike izobraževanja

40.000,00

37.000,00

35.574,71

88,9

96,2

25.000,00

22.000,00

21.383,98

85,5

97,2

25.000,00

616,02

0,00

0,0

0,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

21.191,83

21.191,83

---

100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

0,00

192,15

192,15

---

100,0

15.000,00

15.000,00

14.190,73

94,6

94,6

15.000,00

13.988,21

13.178,94

87,9

94,2

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

300,79

300,79

---

100,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

500,00

500,00

---

100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

0,00

211,00

211,00

---

100,0

809.200,00

735.200,00

553.628,31

68,4

75,3

802.000,00

725.000,00

543.428,31

67,8

75,0

802.000,00

725.000,00

543.428,31

67,8

75,0

4119 Drugi transferi posameznikom

771.000,00

694.000,00

525.842,64

68,2

75,8

4133 Tekoči transferi v javne zavode

31.000,00

31.000,00

17.585,67

56,7

56,7

7.200,00

10.200,00

10.200,00

141,7

100,0

7.200,00

10.200,00

10.200,00

141,7

100,0

7.200,00

10.200,00

10.200,00

141,7

100,0

1.308.950,00

1.314.691,92

1.131.457,42

86,4

86,1

00114 Razvojno izobraževalni programi
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00489 Evropski teden mobilnosti
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1906

Indeks

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

Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
00115 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo

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

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

72.750,00

72.750,00

51.241,99

70,4

70,4

20029001 Drugi programi v pomoč družini

72.750,00

72.750,00

51.241,99

70,4

70,4

57.750,00

57.750,00

51.241,99

88,7

88,7

0,00

1.241,99

1.241,99

---

100,0

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

57.750,00

56.508,01

50.000,00

86,6

88,5

00612 Decembrska obdaritev predšolskih otrok

15.000,00

15.000,00

0,00

0,0

0,0

15.000,00

15.000,00

0,00

0,0

0,0

00117 Denarna pomoč ob rojstvu otroka
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4119 Drugi transferi posameznikom
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
2004

Izvajanje programov socialnega varstva

Indeks

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

1.236.200,00

1.241.941,92

1.080.215,43

87,4

87,0

250.000,00

250.000,00

208.909,95

83,6

83,6

250.000,00

250.000,00

208.909,95

83,6

83,6

250.000,00

250.000,00

208.909,95

83,6

83,6

20049003 Socialno varstvo starih

707.173,74

675.939,19

592.453,32

83,8

87,7

00119 Oskrbnine v zavodih

620.000,00

588.765,45

552.225,16

89,1

93,8

620.000,00

588.765,45

552.225,16

89,1

93,8

40.000,00

40.000,00

39.999,98

100,0

100,0

40.000,00

40.000,00

39.999,98

100,0

100,0

5.000,00

5.000,00

228,18

4,6

4,6

5.000,00

5.000,00

228,18

4,6

4,6

15.000,00

15.000,00

0,00

0,0

0,0

15.000,00

15.000,00

0,00

0,0

0,0

27.173,74

27.173,74

0,00

0,0

0,0

27.173,74

27.173,74

0,00

0,0

0,0

223.800,00

255.034,55

221.813,10

99,1

87,0

175.000,00

206.234,55

206.234,55

117,9

100,0

175.000,00

206.234,55

206.234,55

117,9

100,0

20049002 Socialno varstvo invalidov
00118 Družinski pomočnik
4119 Drugi transferi posameznikom

4119 Drugi transferi posameznikom

00448 Program Sopotnik
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00531 E-oskrba starejših
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

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

48.800,00

48.800,00

15.578,55

31,9

31,9

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

48.800,00

48.800,00

15.578,55

31,9

31,9

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

55.226,26

60.968,18

57.039,06

103,3

93,6

39.000,00

41.400,00

41.212,79

105,7

99,6

39.000,00

21.332,20

21.321,00

54,7

100,0

0,00

20.067,80

19.891,79

---

99,1

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

36

Stran: 25 od 97

A. Bilanca odhodkov
4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

400,00

400,00

0,00

0,0

0,0

400,00

400,00

0,00

0,0

0,0

15.826,26

19.168,18

15.826,27

100,0

82,6

15.826,26

19.168,18

15.826,27

100,0

82,6

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00124 Drugi nepredvideni stroški
4133 Tekoči transferi v javne zavode

00447 Programi društev upokojencev
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

37

Indeks

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

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4400

Indeks

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

ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

9.824.836,40

10.066.823,71

9.701.805,02

98,8

96,4

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

4.801.729,64

4.787.516,22

4.710.648,02

98,1

98,4

0403

Druge skupne administrativne službe

4.801.729,64

4.787.516,22

4.710.648,02

98,1

98,4

4.801.729,64

4.787.516,22

4.710.648,02

98,1

98,4

20.000,00

566,36

0,00

0,0

0,0

20.000,00

566,36

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

417,55

41,8

41,8

1.000,00

582,45

0,00

0,0

0,0

0,00

417,55

417,55

---

100,0

00127 Materialni stroški-poslovni prostori

180.000,00

184.367,12

162.065,70

90,0

87,9

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

52.000,00

50.428,75

46.705,90

89,8

92,6

0,00

1.750,91

1.750,91

---

100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

73.000,00

72.286,52

71.846,41

98,4

99,4

4025 Tekoče vzdrževanje

55.000,00

59.900,94

41.762,48

75,9

69,7

40.000,00

41.347,94

41.347,47

103,4

100,0

10.000,00

6.849,00

6.849,00

68,5

100,0

4202 Nakup opreme

0,00

5.984,10

5.984,10

---

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

5.990,00

5.990,00

---

100,0

30.000,00

16.193,04

16.192,57

54,0

100,0

0,00

6.331,80

6.331,80

---

100,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00125 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00126 Vložki v poslovne prostore
4025 Tekoče vzdrževanje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4021 Posebni material in storitve

00128 Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice
4025 Tekoče vzdrževanje

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

00130 Vzdrževanje poslovnih prostorov

20.000,00

18.032,88

17.220,30

86,1

95,5

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

5.000,00

3.632,53

2.949,33

59,0

81,2

4025 Tekoče vzdrževanje

8.000,00

7.597,21

7.529,10

94,1

99,1

4202 Nakup opreme

2.000,00

3.429,57

3.429,57

171,5

100,0

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00133 Vzdrževanje objektov v Slovenski vasi
4025 Tekoče vzdrževanje

38

0,00

3.312,30

3.312,30

---

100,0

5.000,00

61,27

0,00

0,0

0,0

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---
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00134 Dom krajanov Kapele

Indeks

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

32.000,00

32.241,17

32.241,17

100,8

100,0

0,00

3.135,40

3.135,40

---

100,0

32.000,00

29.105,77

29.105,77

91,0

100,0

20.000,00

36.263,70

36.147,56

180,7

99,7

0,00

20.093,51

20.093,51

---

100,0

20.000,00

12.890,19

12.774,05

63,9

99,1

0,00

3.280,00

3.280,00

---

100,0

00417 Večnamenski dom v Velikih Malencah

380.000,00

354.768,00

354.282,45

93,2

99,9

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

380.000,00

351.623,00

351.137,45

92,4

99,9

0,00

3.145,00

3.145,00

---

100,0

860.000,00

795.793,04

783.886,99

91,2

98,5

840.000,00

4.391,04

0,00

0,0

0,0

0,00

780.364,26

775.192,00

---

99,3

20.000,00

11.037,74

8.694,99

43,5

78,8

4025 Tekoče vzdrževanje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00138 Obnova doma krajanov Pečice
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

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

00418 Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

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

00421 Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem

15.000,00

15.000,00

11.370,87

75,8

75,8

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

3.000,00

775,69

249,14

8,3

32,1

4021 Posebni material in storitve

2.000,00

2.713,70

2.450,40

122,5

90,3

10.000,00

11.503,29

8.664,01

86,6

75,3

0,00

7,32

7,32

---

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

00438 Dom krajanov Mrzlava vas

18.000,00

21.545,00

20.255,42

112,5

94,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

18.000,00

21.545,00

20.255,42

112,5

94,0

00439 Energetska sanacija ZP Bizeljsko

5.000,00

4.388,40

4.388,40

87,8

100,0

5.000,00

4.388,40

4.388,40

87,8

100,0

5.000,00

8.296,00

8.296,00

165,9

100,0

5.000,00

8.296,00

8.296,00

165,9

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

00440 Obnova stare OŠ Bušeča vas
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00462 Dom kulture Brežice

10.000,00

16.800,00

16.279,84

162,8

96,9

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

601,58

601,58

---

100,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

0,00

15.678,26

15.678,26

---

100,0

10.000,00

520,16

0,00

0,0

0,0

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

00465 Večnamenski dom Pišece
4202 Nakup opreme

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00498 Banova domačija

Indeks

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

30.000,00

30.000,00

29.461,70

98,2

98,2

30.000,00

30.000,00

29.461,70

98,2

98,2

40.000,00

40.315,54

39.638,09

99,1

98,3

0,00

9.932,75

9.932,75

---

100,0

40.000,00

30.382,79

29.705,34

74,3

97,8

41.501,40

38.188,72

38.188,72

92,0

100,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

41.501,40

38.188,72

38.188,72

92,0

100,0

00501 Energetska obnova objektov-JZP

2.309.308,24

2.291.052,83

2.291.052,81

99,2

100,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

0,00

17.690,02

17.690,00

---

100,0

17.690,00

0,00

0,00

0,0

---

2.291.618,24

2.273.362,81

2.273.362,81

99,2

100,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem

00526 Vodovodni stolp

505.000,00

493.737,00

463.960,75

91,9

94,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

400.000,00

403.046,74

374.130,09

93,5

92,8

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

105.000,00

90.690,26

89.830,66

85,6

99,1

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

150.000,00

268.255,41

267.079,03

178,1

99,6

0,00

365,55

365,55

---

100,0

150.000,00

267.889,86

266.713,48

177,8

99,6

00546 Večnamenski dom Cerklje ob Krki

40.000,00

20.000,00

17.898,88

44,8

89,5

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

40.000,00

20.000,00

17.898,88

44,8

89,5

10.000,00

10.000,00

9.957,26

99,6

99,6

10.000,00

42,74

0,00

0,0

0,0

0,00

9.957,26

9.957,26

---

100,0

14.920,00

14.920,00

14.913,26

100,0

100,0

14.920,00

14.920,00

14.913,26

100,0

100,0

00527 Sofinanciranje materialnih stroškov objektov KS
4025 Tekoče vzdrževanje

00545 Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb
4025 Tekoče vzdrževanje
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00573 "Moja skupnost- sodelujem!":Akustika v Večnamenski dvorani Skopice
4202 Nakup opreme

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00581 "Moja skupnost-sodelujem!":Rehabilitacijski in rekreacijski studio v stari OŠ v Pečicah
4202 Nakup opreme
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00614 Večnamenski dom Arnovo selo
4200 Nakup zgradb in prostorov

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)

35.000,00

35.637,11

35.637,11

101,8

100,0

35.000,00

35.637,11

35.637,11

101,8

100,0

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

358.100,00

368.244,00

279.916,52

78,2

76,0

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

153.100,00

132.744,00

51.871,49

33,9

39,1

16039003 Objekti za rekreacijo

153.100,00

132.744,00

51.871,49

33,9

39,1

100.000,00

80.000,00

0,00

0,0

0,0

100.000,00

80.000,00

0,00

0,0

0,0

14.568,00

14.568,00

14.496,81

99,5

99,5

14.568,00

1.100,89

1.029,70

7,1

93,5

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

0,00

13.101,11

13.101,11

---

100,0

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

0,00

366,00

366,00

---

100,0

6.693,00

6.693,00

6.203,29

92,7

92,7

0,00

1.201,17

1.201,17

---

100,0

6.693,00

5.491,83

5.002,12

74,7

91,1

00502 Veslaška steza na Savi
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00568 "Moja skupnost-sodelujem!":Rekreativna tekaška steza Atletski stadion Brežice
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00572 "Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev otrošk.igrišča in postav.igral ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi
4025 Tekoče vzdrževanje
4202 Nakup opreme
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00576 "Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski park Sela

Indeks

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

13.974,20

13.974,20

13.711,13

98,1

98,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

61,00

61,00

---

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

0,00

1.886,12

1.886,12

---

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

150,39

150,39

---

100,0

13.974,20

6.363,07

6.100,00

43,7

95,9

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

0,00

5.460,96

5.460,96

---

100,0

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

0,00

52,66

52,66

---

100,0

00582 "Moja skupnost-sodelujem!":Travnato igrišče na prostem Dolenja Pirošica

9.664,80

9.664,80

9.616,26

99,5

99,5

0,00

300,79

300,79

---

100,0

9.664,80

9.364,01

9.315,47

96,4

99,5

8.200,00

7.844,00

7.844,00

95,7

100,0

8.200,00

7.844,00

7.844,00

95,7

100,0

Spodbujanje stanovanjske gradnje

205.000,00

235.500,00

228.045,03

111,2

96,8

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

50.000,00

68.200,00

67.818,99

135,6

99,4

50.000,00

68.200,00

67.818,99

135,6

99,4

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

280,00

280,00

---

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

61.630,38

61.488,99

---

99,8

42.000,00

0,00

0,00

0,0

---

8.000,00

6.289,62

6.050,00

75,6

96,2

155.000,00

167.300,00

160.226,04

103,4

95,8

150.000,00

166.000,00

159.732,16

106,5

96,2

5.000,00

1.554,99

0,00

0,0

0,0

0,00

3.265,00

3.265,00

---

100,0

4202 Nakup opreme

4029 Drugi operativni odhodki

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00592 Poligon "Pump-Track"
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

1605

00286 Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

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

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
4119 Drugi transferi posameznikom

42

4.000,00

4.153,04

3.556,17

88,9

85,6

140.000,00

156.026,97

152.910,99

109,2

98,0

1.000,00

827,19

0,00

0,0

0,0

0,00

172,81

0,00

---

0,0
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00288 Vpis etažne lastnine in ureditve energet.izkaznic-za stanovanja

Indeks

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

5.000,00

1.300,00

493,88

9,9

38,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.200,00

1.063,12

357,00

29,8

33,6

4021 Posebni material in storitve

1.800,00

100,00

0,00

0,0

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

2.000,00

136,88

136,88

6,8

100,0

350.000,00

434.437,03

417.260,36 119,2

96,1

350.000,00

434.437,03

417.260,36

119,2

96,1

350.000,00

434.437,03

417.260,36

119,2

96,1

350.000,00

434.437,03

417.260,36

119,2

96,1

170.000,00

215.229,96

215.229,96

126,6

100,0

4202 Nakup opreme

30.000,00

22.590,72

11.155,74

37,2

49,4

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

29.000,00

0,00

0,00

0,0

---

100.000,00

128.537,96

128.537,96

128,5

100,0

21.000,00

41.176,41

35.434,72

168,7

86,1

0,00

26.901,98

26.901,98

---

100,0

311.000,00

360.062,60

352.749,78 113,4

98,0

175.000,00

223.916,40

223.402,41

127,7

99,8

175.000,00

223.916,40

223.402,41

127,7

99,8

150.000,00

186.293,94

186.091,38

124,1

99,9

110.000,00

173.835,31

173.835,31

158,0

100,0

0,00

6.230,93

6.176,57

---

99,1

40.000,00

6.227,70

6.079,50

15,2

97,6

25.000,00

37.622,46

37.311,03

149,2

99,2

0,00

5.000,00

5.000,00

---

100,0

25.000,00

25.041,27

24.729,84

98,9

98,8

0,00

7.581,19

7.581,19

---

100,0

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

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

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
00054 Grad Brežice
4202 Nakup opreme
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00594 Spomenik osamosvojitvi Slovenije
4029 Drugi operativni odhodki
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
1803

Programi v kulturi

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

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

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

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

00422 Vzdrževanje in obnova objektov-šport

Indeks

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

16.000,00

13.000,00

12.830,05

80,2

98,7

16.000,00

13.000,00

12.830,05

80,2

98,7

16.000,00

13.000,00

12.830,05

80,2

98,7

1.000,00

12.820,00

12.820,00

---

100,0

0,00

10,05

10,05

---

100,0

15.000,00

169,95

0,00

0,0

0,0

120.000,00

123.146,20

116.517,32

97,1

94,6

100.000,00

106.775,20

102.353,73

102,4

95,9

50.000,00

42.951,92

42.951,92

85,9

100,0

50.000,00

40.890,12

40.890,12

81,8

100,0

0,00

2.061,80

2.061,80

---

100,0

50.000,00

63.823,28

59.401,81

118,8

93,1

4025 Tekoče vzdrževanje

5.000,00

2.710,26

2.710,26

54,2

100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

5.000,00

1.903,62

1.283,03

25,7

67,4

40.000,00

13.930,88

10.130,00

25,3

72,7

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

0,00

36.734,28

36.734,28

---

100,0

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

0,00

8.544,24

8.544,24

---

100,0

20.000,00

16.371,00

14.163,59

70,8

86,5

20.000,00

16.371,00

14.163,59

70,8

86,5

20.000,00

16.371,00

14.163,59

70,8

86,5

3.869.006,76

3.973.363,86

3.798.157,32

98,2

95,6

64.994,19

80.494,29

57.446,52

88,4

71,4

64.994,19

80.494,29

57.446,52

88,4

71,4

34.994,19

34.994,19

15.084,12

43,1

43,1

34.994,19

24.787,02

4.876,95

13,9

19,7

0,00

10.207,17

10.207,17

---

100,0

4202 Nakup opreme

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
4133 Tekoči transferi v javne zavode
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00423 Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci
4025 Tekoče vzdrževanje
4133 Tekoči transferi v javne zavode
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

30.000,00

45.500,10

42.362,40

141,2

15.000,00

6.150,51

6.001,10

40,0

93,1
97,6

0,00

8.849,49

8.849,49

---

100,0

15.000,00

8.147,29

5.159,00

34,4

63,3

0,00

22.352,81

22.352,81

---

100,0

3.794.012,57

3.882.869,57

3.734.833,71

98,4

96,2

3.794.012,57

3.882.869,57

3.734.833,71

98,4

96,2

250.000,00

288.000,00

263.989,33

105,6

91,7

70.000,00

46.291,92

37.882,38

54,1

81,8

0,00

601,58

300,79

---

50,0

5.000,00

20.384,46

20.384,46

407,7

100,0

4201 Nakup prevoznih sredstev

30.000,00

15.007,54

0,00

0,0

0,0

4202 Nakup opreme

10.000,00

20.191,48

20.191,48

201,9

100,0
100,0

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

1903

Indeks

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

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

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

5.856,00

5.856,00

---

115.000,00

119.455,83

119.163,03

103,6

99,8

0,00

2.196,00

2.196,00

---

100,0

20.000,00

58.015,19

58.015,19

290,1

100,0

1.952.000,00

1.960.500,00

1.960.291,34

100,4

100,0

0,00

620,40

620,40

---

100,0

170.000,00

200.003,14

200.003,14

117,7

100,0

1.742.000,00

1.716.599,62

1.716.599,62

98,5

100,0

40.000,00

43.276,84

43.068,18

107,7

99,5

142.012,57

142.012,57

25.650,37

18,1

18,1

142.012,57

141.711,78

25.349,58

17,9

17,9

0,00

300,79

300,79

---

100,0

00413 OŠ Dobova-vrtec

1.330.000,00

1.372.357,00

1.371.572,86

103,1

99,9

4202 Nakup opreme

90.000,00

90.000,00

89.216,80

99,1

99,1

1.195.000,00

1.237.170,13

1.237.170,12

103,5

100,0

45.000,00

45.186,87

45.185,94

100,4

100,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

00106 OŠ Artiče
4021 Posebni material in storitve
4202 Nakup opreme
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

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
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00606 OŠ Velika Dolina

120.000,00

120.000,00

113.329,81

94,4

4202 Nakup opreme

20.000,00

1.670,19

0,00

0,0

0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

95.000,00

113.329,81

113.329,81

119,3

100,0

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

10.000,00

10.000,00

5.877,09

58,8

58,8

10.000,00

10.000,00

5.877,09

58,8

58,8

10.000,00

10.000,00

5.877,09

58,8

58,8

10.000,00

1.700,80

0,00

0,0

0,0

0,00

8.299,20

5.877,09

---

70,8

130.000,00

143.200,00

143.073,02 110,1

99,9

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

94,4

20

SOCIALNO VARSTVO

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

130.000,00

143.200,00

143.073,02

110,1

99,9

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

130.000,00

143.200,00

143.073,02

110,1

99,9

130.000,00

143.200,00

143.073,02

110,1

99,9

0,00

1,60

1,60

---

100,0

130.000,00

143.198,40

143.071,42

110,1

99,9

00293 Subvencije neprofitnih najemnin
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4119 Drugi transferi posameznikom
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4500

ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE

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
4029 Drugi operativni odhodki
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
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

47

Indeks

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

14.949.402,40

15.130.998,53

9.748.889,80

65,2

64,4

90.000,00

90.000,00

18.823,54

20,9

20,9

90.000,00

90.000,00

18.823,54

20,9

20,9

90.000,00

90.000,00

18.823,54

20,9

20,9

90.000,00

90.000,00

18.823,54

20,9

20,9

0,00

154,74

154,74

---

100,0

90.000,00

88.639,46

17.463,00

19,4

19,7

0,00

1.205,80

1.205,80

---

100,0

86.500,00

86.500,00

76.815,34

88,8

88,8

86.500,00

86.500,00

76.815,34

88,8

88,8

86.500,00

86.500,00

76.815,34

88,8

88,8

86.500,00

86.500,00

76.815,34

88,8

88,8

86.500,00

86.500,00

76.815,34

88,8

88,8

6.000,00

6.000,00

4.896,90

81,6

81,6

6.000,00

6.000,00

4.896,90

81,6

81,6

6.000,00

6.000,00

4.896,90

81,6

81,6

6.000,00

6.000,00

4.896,90

81,6

81,6

6.000,00

6.000,00

4.896,90

81,6

81,6
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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
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
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
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Indeks

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

40.000,00

40.000,00

39.552,87

98,9

98,9

40.000,00

40.000,00

39.552,87

98,9

98,9

40.000,00

40.000,00

39.552,87

98,9

98,9

40.000,00

40.000,00

39.552,87

98,9

98,9

40.000,00

40.000,00

39.552,87

98,9

98,9

10.958.445,23

11.147.815,88

7.682.108,21

70,1

68,9

10.956.445,23

11.145.815,88

7.682.108,21

70,1

68,9

1.415.000,00

1.472.988,04

1.461.935,81

103,3

99,3

110.000,00

207.814,04

204.662,96

186,1

98,5

0,00

375,84

375,84

---

100,0

110.000,00

207.438,20

204.287,12

185,7

98,5

100.000,00

80.000,00

80.000,00

80,0

100,0

100.000,00

80.000,00

80.000,00

80,0

100,0

600.000,00

551.232,00

551.042,37

91,8

100,0

600.000,00

551.232,00

551.042,37

91,8

100,0

600.000,00

628.942,00

626.230,48

104,4

99,6

600.000,00

628.942,00

626.230,48

104,4

99,6

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

5.505.461,09

5.555.375,70

4.243.392,78

77,1

76,4

20.000,00

40.000,00

39.885,71

199,4

99,7

20.000,00

114,29

0,00

0,0

0,0

0,00

39.885,71

39.885,71

---

100,0
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00161 Pločnik Velike Malence-Krška vas
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00162 Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko
4021 Posebni material in storitve
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

00164 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas
4021 Posebni material in storitve
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

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

00173 Pločnik Trdinova ulica
4021 Posebni material in storitve
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00176 Obnova cest v mestu Brežice(Stara kolonija))
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

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

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

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

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

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

6.000,00

6.000,00

2.324,51

38,7

38,7

6.000,00

5.652,34

2.202,85

36,7

39,0

0,00

347,66

121,66

---

35,0

60.000,00

70.000,00

68.787,47

114,7

98,3

0,00

948,00

948,00

---

100,0

60.000,00

68.058,80

67.839,47

113,1

99,7

0,00

993,20

0,00

---

0,0

20.000,00

22.500,00

22.425,50

112,1

99,7

0,00

1.634,80

1.634,80

---

100,0

20.000,00

20.865,20

20.790,70

104,0

99,6

60.000,00

80.000,00

79.771,97

133,0

99,7

60.000,00

80.000,00

79.771,97

133,0

99,7

170.000,00

170.000,00

112.976,68

66,5

66,5

0,00

1.157,20

1.157,20

---

100,0

170.000,00

168.630,52

111.607,20

65,7

66,2

0,00

212,28

212,28

---

100,0

25.000,00

8.000,00

0,00

0,0

0,0

25.000,00

8.000,00

0,00

0,0

0,0

25.000,00

34.516,38

34.237,83

137,0

99,2

25.000,00

34.516,38

34.237,83

137,0

99,2

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

80.000,00

94.178,29

94.178,29

117,7

100,0

80.000,00

94.178,29

94.178,29

117,7

100,0

15.000,00

9.000,00

4.835,97

32,2

53,7

15.000,00

9.000,00

4.835,97

32,2

53,7
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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

00185 Modernizacija JP v KS Križe
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

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

00252 Infrastruktura ob hidroelektrarni
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00442 Modernizacija cest v KS Pečice
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00451 Obnova odseka LC Velike Malence-Vrhovska vas
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

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

00469 Pločnik Vrhje
4029 Drugi operativni odhodki
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

00490 Pločnik v KS Velika Dolina
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

50

Indeks

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

173.461,09

173.461,09

171.206,74

98,7

98,7

173.461,09

173.461,09

171.206,74

98,7

98,7

50.000,00

57.500,00

57.149,02

114,3

99,4

50.000,00

57.500,00

57.149,02

114,3

99,4

40.000,00

46.912,35

46.912,35

117,3

100,0

40.000,00

46.912,35

46.912,35

117,3

100,0

50.000,00

52.794,61

52.794,44

105,6

100,0

50.000,00

52.794,61

52.794,44

105,6

100,0

1.200.000,00

1.248.668,00

1.246.383,58

103,9

99,8

1.200.000,00

1.248.668,00

1.246.383,58

103,9

99,8

50.000,00

40.100,00

9.059,66

18,1

22,6

50.000,00

40.100,00

9.059,66

18,1

22,6

20.000,00

8.369,74

8.369,74

41,9

100,0

20.000,00

8.369,74

8.369,74

41,9

100,0

217.500,00

257.500,00

252.358,15

116,0

98,0

217.500,00

257.500,00

252.358,15

116,0

98,0

50.000,00

70.000,00

69.996,65

140,0

100,0

50.000,00

70.000,00

69.996,65

140,0

100,0

150.000,00

140.000,00

49.689,73

33,1

35,5

0,00

521,52

521,52

---

100,0

150.000,00

135.057,69

44.747,42

29,8

33,1

0,00

4.420,79

4.420,79

---

100,0

40.000,00

20.000,00

18.543,02

46,4

92,7

40.000,00

20.000,00

18.543,02

46,4

92,7

Stran: 39 od 97

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

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00503 Ulica Bratov Gerjovič-odcep Loče

Indeks

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

100.000,00

80.000,00

21.093,17

21,1

26,4

0,00

251,66

251,66

---

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

80.000,00

60.000,00

20.349,59

25,4

33,9

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

20.000,00

19.748,34

491,92

2,5

2,5

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

530.000,00

560.000,00

558.935,38

105,5

99,8

530.000,00

560.000,00

558.935,38

105,5

99,8

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

30.000,00

30.000,00

0,00

0,0

0,0

30.000,00

30.000,00

0,00

0,0

0,0

300.000,00

303.500,00

165.088,78

55,0

54,4

300.000,00

303.474,18

165.088,78

55,0

54,4

0,00

25,82

0,00

---

0,0

200.000,00

200.000,00

76.453,75

38,2

38,2

0,00

1.407,30

1.407,30

---

100,0

200.000,00

198.592,70

75.046,45

37,5

37,8

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

100.000,00

80.000,00

6.679,50

6,7

8,4

100.000,00

80.000,00

6.679,50

6,7

8,4

50.000,00

50.000,00

49.992,75

100,0

100,0

50.000,00

50.000,00

49.992,75

100,0

100,0

20.000,00

20.000,00

0,00

0,0

0,0

20.000,00

20.000,00

0,00

0,0

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

00504 Most Boršt
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00505 Obnova LC024051 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00506 Prehod za pešce R1 219-Lidl
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00507 Obnova Cvetne ulice v Dobovi
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00508 Obnova Ceste bratov Milavcev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00509 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti
4021 Posebni material in storitve
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00517 Ureditev križišča v naselju Črešnjice
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

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

00557 Obnova lokalne ceste LC Cirnik
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00560 Obnova LC 024011 Cerklje -Črešnjice in izgradnja pločnika
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
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00564 Izgradnja pločnika Pišece
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00565 Modernizacija JP Skopice
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00584 Modernizacija ceste Bizeljska vas - grad
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00590 Pločnik Žejno
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00607 Modernizacija javne poti JP 527915-Janeževa gorca
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00615 Modernizacija lokalne ceste Gaberje -Sela
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00616 Sanacija in zaščita skalnega podora ob JP525062 Slov.vas-Filipač
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00618 Ureditev križišča in AP Boršt
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00619 Vzhodna obvoznica Brežice-most Sava
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

00620 Modernizacija ulic v mestu-KS Šentlenart
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00621 Modernizacija ulic v mestu-KS ZBT
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00625 Pločnik Mali vrh
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
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Indeks

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

50.000,00

41.263,53

18.289,00

36,6

50.000,00

22.944,64

0,00

0,0

44,3
0,0

0,00

18.318,89

18.289,00

---

99,8

72.500,00

72.500,00

72.137,50

99,5

99,5

72.500,00

72.500,00

72.137,50

99,5

99,5

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

15.000,00

15.000,00

0,00

0,0

0,0

15.000,00

15.000,00

0,00

0,0

0,0

25.000,00

33.600,00

33.336,38

133,4

99,2

25.000,00

33.600,00

33.336,38

133,4

99,2

80.000,00

80.000,00

79.617,20

99,5

99,5

80.000,00

80.000,00

79.617,20

99,5

99,5

1.000.000,00

929.011,71

407.256,71

40,7

43,8

1.000.000,00

929.011,71

407.256,71

40,7

43,8

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

70.000,00

70.000,00

12.699,29

18,1

18,1

70.000,00

54.070,34

0,00

0,0

0,0

0,00

15.929,66

12.699,29

---

79,7

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

99.926,36

99,9

99,9

100.000,00

100.000,00

99.926,36

99,9

99,9

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0
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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

00198 Vzpostavitev katastra
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni 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

Indeks

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

341.000,00

355.608,00

313.297,00

91,9

88,1

25.000,00

43.000,00

42.817,55

171,3

99,6

25.000,00

43.000,00

42.817,55

171,3

99,6

80.000,00

82.000,00

81.573,00

102,0

99,5

80.000,00

82.000,00

81.573,00

102,0

99,5

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

50.000,00

60.000,00

55.861,91

111,7

93,1

50.000,00

59.428,00

55.289,91

110,6

93,0

0,00

572,00

572,00

---

100,0

20.000,00

1.708,00

1.708,00

8,5

100,0

20.000,00

1.708,00

1.708,00

8,5

100,0

30.000,00

36.000,00

35.311,59

117,7

98,1

30.000,00

36.000,00

35.311,59

117,7

98,1

50.000,00

46.900,00

32.172,17

64,3

68,6

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

13.776,73

13.776,73

---

100,0

4202 Nakup opreme

0,00

9.834,70

9.834,70

---

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

40.000,00

13.288,57

0,00

0,0

0,0

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

10.000,00

10.000,00

8.560,74

85,6

85,6

85.000,00

85.000,00

63.852,78

75,1

75,1

85.000,00

85.000,00

63.852,78

75,1

75,1

500.000,00

583.860,00

582.887,63

116,6

99,8

150.000,00

180.000,00

179.952,32

120,0

100,0

150.000,00

180.000,00

179.952,32

120,0

100,0

200.000,00

226.860,00

226.758,26

113,4

100,0

200.000,00

226.860,00

226.758,26

113,4

100,0

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

13029004 Cestna razsvetljava
00203 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave
4025 Tekoče vzdrževanje

00204 Tokovina javne razsvetljave
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
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00205 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice
4025 Tekoče vzdrževanje
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00585 Javna razsvetljava Velike Malence, Jereslavec
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00212 Pločnik Župelevec
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00213 Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje

Indeks

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

100.000,00

117.000,00

116.776,07

116,8

99,8

0,00

3.645,36

3.645,36

---

100,0

100.000,00

113.354,64

113.130,71

113,1

99,8

50.000,00

60.000,00

59.400,98

118,8

99,0

50.000,00

60.000,00

59.400,98

118,8

99,0

3.194.984,14

3.177.984,14

1.080.594,99

33,8

34,0

20.000,00

20.000,00

0,00

0,0

0,0

20.000,00

20.000,00

0,00

0,0

0,0

25.000,00

25.000,00

23.280,00

93,1

93,1

0,00

23.280,00

23.280,00

---

100,0

25.000,00

1.720,00

0,00

0,0

0,0

280.000,00

260.000,00

132.483,17

47,3

51,0

4021 Posebni material in storitve

0,00

4.618,23

4.618,23

---

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

311,62

311,62

---

100,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

255.000,00

234.688,38

116.298,56

45,6

49,6

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

25.000,00

20.381,77

11.254,76

45,0

55,2

1.000,00

1.000,00

320,76

32,1

32,1

1.000,00

1.000,00

320,76

32,1

32,1

25.000,00

28.000,00

13.879,94

55,5

49,6

25.000,00

28.000,00

13.879,94

55,5

49,6

00214 Pločnik v Trebežu R3-676
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00436 Pločnik ob R2 420 Brežice - Rigonce
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00452 Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

400.000,00

400.000,00

296.098,32

74,0

74,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

0,00

6,80

6,80

---

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

307,32

307,32

---

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

16.699,63

16.699,63

---

100,0

400.000,00

377.332,92

273.431,24

68,4

72,5

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

0,00

4.544,77

4.544,77

---

100,0

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

0,00

1.108,56

1.108,56

---

100,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
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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
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

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

00485 Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)

Indeks

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

20.000,00

20.000,00

0,00

0,0

0,0

20.000,00

20.000,00

0,00

0,0

0,0

120.000,00

120.000,00

0,00

0,0

0,0

100.000,00

100.000,00

0,00

0,0

0,0

20.000,00

17.339,77

0,00

0,0

0,0

0,00

2.660,23

0,00

---

0,0

0,6

981.867,64

981.867,64

5.979,78

0,6

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

36.282,10

0,00

---

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

354,31

354,31

---

100,0
100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

0,00

1.547,60

1.547,60

---

981.867,64

910.783,56

0,00

0,0

0,0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

0,00

2.241,24

2.241,24

---

100,0

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

0,00

30.658,83

1.836,63

---

6,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00486 Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova

1.132.116,50

1.132.116,50

523.989,39

46,3

46,3

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

13,20

13,20

---

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

907,14

859,85

---

94,8

4133 Tekoči transferi v javne zavode

0,00

1.193,90

1.193,90

---

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

933.782,87

916.026,86

470.334,03

50,4

51,4

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

150.000,00

149.079,66

42.761,73

28,5

28,7

48.333,63

64.895,74

8.826,68

18,3

13,6

10.000,00

10.000,00

4.524,52

45,3

45,3

10.000,00

10.000,00

4.524,52

45,3

45,3

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

00487 Pločnik Kapele
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

00524 Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh

150.000,00

150.000,00

75.363,46

50,2

50,2

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

314,76

314,76

---

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

115.167,40

42.666,24

---

37,1

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

0,00

49,17

49,17

---

100,0

150.000,00

34.468,67

32.333,29

21,6

93,8

30.000,00

30.000,00

4.675,65

15,6

15,6

30.000,00

23.790,20

4.675,65

15,6

19,7

0,00

6.209,80

0,00

---

0,0

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

00587 Pločnik Ribnica
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
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1306

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

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
4130 Tekoči transferi občinam

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
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00244 Taksa-finan.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini

Indeks

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

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

2.000,00

2.000,00

0,00

0,0

0,0

3.000,00

3.000,00

1.134,00

37,8

37,8

3.000,00

3.000,00

1.134,00

37,8

37,8

3.000,00

3.000,00

1.134,00

37,8

37,8

3.000,00

3.000,00

1.134,00

37,8

37,8

0,00

366,00

0,00

---

0,0

3.000,00

1.500,00

0,00

0,0

0,0

0,00

1.134,00

1.134,00

---

100,0

1.441.934,00

1.439.379,26

706.818,11

49,0

49,1

1.371.934,00

1.384.379,26

689.614,57

50,3

49,8

236.300,00

228.250,00

152.116,25

64,4

66,6

20.000,00

11.950,00

6.781,81

33,9

56,8

20.000,00

11.950,00

6.781,81

33,9

56,8

30.000,00

30.000,00

23.680,37

78,9

78,9

30.000,00

26.385,06

20.065,43

66,9

76,1

0,00

3.614,94

3.614,94

---

100,0

173.000,00

173.000,00

108.431,91

62,7

62,7

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

0,00

14.400,02

14.400,02

---

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

5.703,55

5.703,55

---

100,0

173.000,00

64.568,09

0,00

0,0

0,0

0,00

88.328,34

88.328,34

---

100,0

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
4320 Investicijski transferi občinam
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00579 "Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev ekoloških otokov v KS Bizeljsko
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
00246 Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda

13.300,00

13.300,00

13.222,16

99,4

13.300,00

77,84

0,00

0,0

99,4
0,0

0,00

13.222,16

13.222,16

---

100,0

1.135.634,00

1.156.129,26

537.498,32

47,3

46,5

50.000,00

70.495,26

68.184,83

136,4

96,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

2.914,80

2.914,80

---

100,0

4202 Nakup opreme

0,00

6.676,77

6.676,77

---

100,0

50.000,00

60.903,69

58.593,26

117,2

96,2

41,8

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

00248 Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice

1.010.634,00

1.010.634,00

422.427,96

41,8

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

139.526,35

4.341,00

---

3,1

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

42,00

42,00

---

100,0
100,0

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

0,00

3.623,28

3.623,28

---

1.010.634,00

761.489,22

378.524,61

37,5

49,7

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

0,00

17.224,51

17.224,51

---

100,0

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

0,00

88.728,64

18.672,56

---

21,0

50.000,00

50.000,00

46.885,53

93,8

93,8

0,00

8.352,51

8.352,51

---

100,0

50.000,00

41.647,49

38.533,02

77,1

92,5

25.000,00

25.000,00

0,00

0,0

0,0

0,00

24.400,00

0,00

---

0,0

25.000,00

213,24

0,00

0,0

0,0

0,00

386,76

0,00

---

0,0

50.000,00

35.000,00

10.079,42

20,2

28,8

50.000,00

35.000,00

10.079,42

20,2

28,8

50.000,00

35.000,00

10.079,42

20,2

28,8

50.000,00

34.034,44

9.152,55

18,3

26,9

4021 Posebni material in storitve

0,00

884,87

884,87

---

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

80,69

42,00

---

52,1

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00249 Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN)
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

00510 Meteorna kanalizacija Brežice
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

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
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
1506

Splošne okoljevarstvene storitve

Indeks

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

20.000,00

20.000,00

7.124,12

35,6

35,6

20.000,00

20.000,00

7.124,12

35,6

35,6

20.000,00

20.000,00

7.124,12

35,6

35,6

20.000,00

20.000,00

7.124,12

35,6

35,6

2.323.523,17

2.318.303,39

1.218.740,83

52,5

52,6

2.242.523,17

2.232.566,92

1.169.129,45

52,1

52,4

1.838.677,17

1.810.887,30

838.027,02

45,6

46,3

330.000,00

301.675,39

196.011,53

59,4

65,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

14.516,80

9.109,50

---

62,8

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

410,06

346,60

---

84,5

330.000,00

282.758,53

182.565,43

55,3

64,6

0,00

3.990,00

3.990,00

---

100,0

70.000,00

55.304,74

22.776,80

32,5

41,2

0,00

4.816,24

180,43

---

3,8

70.000,00

26.831,87

7.290,40

10,4

27,2

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

0,00

15.305,97

15.305,97

---

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

8.350,66

0,00

---

0,0

80,9

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
00558 Vzpostavitev sistema merjenja kakovosti zraka in drugih vplivov na življenje
4202 Nakup opreme

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
00253 Vodovod Križe

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

00254 Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4202 Nakup opreme

00259 Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje

100.000,00

110.000,00

88.947,06

89,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

3.782,00

0,00

---

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

218,00

218,00

---

100,0

100.000,00

106.000,00

88.729,06

88,7

83,7

25.000,00

22.000,00

1.422,60

5,7

6,5

0,00

1.422,60

1.422,60

---

100,0

25.000,00

20.577,40

0,00

0,0

0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00260 Vodovod Cerklje III.faza
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
00261 Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave

Indeks

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

50.000,00

30.900,00

0,00

0,0

0,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

1.067,00

0,00

---

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

12.139,00

0,00

---

0,0

50.000,00

17.694,00

0,00

0,0

0,0

25.000,00

25.000,00

14.375,05

57,5

57,5

25.000,00

25.000,00

14.375,05

57,5

57,5

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

50.000,00

50.000,00

36.955,61

73,9

73,9

0,00

1.289,14

1.245,14

---

96,6

50.000,00

40.291,06

27.290,67

54,6

67,7

0,00

8.419,80

8.419,80

---

100,0

722.677,17

722.677,17

35.539,59

4,9

4,9

0,00

48.648,36

7.553,59

---

15,5

722.677,17

646.042,81

0,00

0,0

0,0

0,00

27.986,00

27.986,00

---

100,0

10.000,00

0,00

0,00

0,0

---

10.000,00

0,00

0,00

0,0

---

99,0

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

00430 Vodovod Bizeljsko
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00472 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00473 Obnova vodovoda Sromlje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00474 Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture

100.000,00

85.000,00

84.118,18

84,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

869,00

0,00

---

0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

78.907,14

78.899,16

---

100,0

100.000,00

1.273,86

1.269,02

1,3

99,6

0,00

3.950,00

3.950,00

---

100,0

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

00511 Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

50.000,00

46.330,00

23.574,86

47,2

50,9

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

107,72

107,72

---

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

44,00

44,00

---

100,0

50.000,00

46.178,28

23.423,14

46,9

50,7

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
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00563 Obnova vodovodnih omrežij
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00609 Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja
4025 Tekoče vzdrževanje

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
00265 GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00467 Sofinanciranje obnov mrliških vežic
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

00561 Obnova mrliške vežice v Orešju
4029 Drugi operativni odhodki
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00624 Ureditev pokopališča Pišece
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16039003 Objekti za rekreacijo
00267 Vzdrževanje zelenih površin
4025 Tekoče vzdrževanje

00270 Ureditev otroških igrišč
4025 Tekoče vzdrževanje
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

16039004 Praznično urejanje naselij
00580 "Moja skupnost-sodelujem!":Praznično novoletna okrasitev vasi Pišece
4202 Nakup opreme
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Indeks

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

280.000,00

336.000,00

334.305,74

119,4

99,5

0,00

4.930,00

4.930,00

---

100,0

280.000,00

274.012,13

273.861,33

97,8

99,9

0,00

57.057,87

55.514,41

---

97,3

21.000,00

21.000,00

0,00

0,0

0,0

21.000,00

21.000,00

0,00

0,0

0,0

80.000,00

83.400,00

53.294,84

66,6

63,9

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

15.000,00

12.844,64

6.844,64

45,6

53,3

0,00

6.844,64

6.844,64

---

100,0

15.000,00

6.000,00

0,00

0,0

0,0

50.000,00

41.400,00

22.326,20

44,7

53,9

0,00

102,48

102,48

---

100,0

50.000,00

41.297,52

22.223,72

44,5

53,8

10.000,00

24.155,36

24.124,00

241,2

99,9

10.000,00

24.155,36

24.124,00

241,2

99,9

140.000,00

149.350,00

149.350,00

106,7

100,0

120.000,00

129.350,00

129.350,00

107,8

100,0

120.000,00

129.350,00

129.350,00

107,8

100,0

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100,0

100,0

0,00

20.000,00

20.000,00

---

100,0

20.000,00

0,00

0,00

0,0

---

13.000,00

33.000,00

32.085,51

246,8

97,2

3.000,00

3.000,00

2.993,13

99,8

99,8

3.000,00

3.000,00

2.993,13

99,8

99,8
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00591 Urejanje trgov in ulic v mestu Brežice

10.000,00

30.000,00

29.092,38

290,9

97,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

10.000,00

30.000,00

29.092,38

290,9

97,0

170.846,00

155.929,62

96.372,08

56,4

61,8

8.346,00

8.346,00

8.346,00

100,0

100,0

8.346,00

0,00

0,00

0,0

---

0,00

8.346,00

8.346,00

---

100,0

45.000,00

45.000,00

39.396,24

87,6

87,6

45.000,00

45.000,00

39.396,24

87,6

87,6

10.000,00

483,62

0,00

0,0

0,0

10.000,00

483,62

0,00

0,0

0,0

12,0

16039005 Druge komunalne dejavnosti
00271 Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

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

00274 Obnova vaškega središča Čatež
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00275 Polnilnica za električna vozila

2.500,00

2.500,00

298,90

12,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.500,00

1.500,00

0,00

0,0

0,0

4025 Tekoče vzdrževanje

1.000,00

1.000,00

298,90

29,9

29,9

50.000,00

43.500,00

16.311,40

32,6

37,5

50.000,00

43.500,00

16.311,40

32,6

37,5

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

14.335,00

71,7

71,7

20.000,00

20.000,00

14.335,00

71,7

71,7

67,8

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

00433 Vzdrževalna dela tržnica Brežice
4025 Tekoče vzdrževanje

00601 Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

00617 Javni sistem izposoje koles BRŽKOLO-vzdrževanje

25.000,00

26.100,00

17.684,54

70,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

1.100,00

0,00

---

0,0

4021 Posebni material in storitve

0,00

1.830,00

1.830,00

---

100,0

25.000,00

23.170,00

15.854,54

63,4

68,4

4025 Tekoče vzdrževanje
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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
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve

4029 Drugi operativni odhodki
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

62

Indeks

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

81.000,00

85.736,47

49.611,38

61,3

57,9

81.000,00

85.736,47

49.611,38

61,3

57,9

30.000,00

34.736,47

11.279,68

37,6

32,5

30.000,00

30.293,23

6.836,44

22,8

22,6

0,00

4.443,24

4.443,24

---

100,0

51.000,00

51.000,00

38.331,70

75,2

75,2

0,00

0,01

0,01

---

100,0

15.000,00

49.521,63

38.331,69

255,5

77,4

300,00

300,00

0,00

0,0

0,0

35.700,00

1.178,36

0,00

0,0

0,0
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A. Bilanca odhodkov
4600 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4600

Indeks

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

ODDELEK ZA PROSTOR

607.000,00

607.000,00

200.990,33

33,1

33,1

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

577.000,00

577.000,00

177.840,83

30,8

30,8

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

350.000,00

350.000,00

132.700,48

37,9

37,9

350.000,00

350.000,00

132.700,48

37,9

37,9

50.000,00

50.000,00

17.378,16

34,8

34,8

50.000,00

50.000,00

17.378,16

34,8

34,8

60.000,00

60.000,00

56.304,22

93,8

93,8

60.000,00

7.497,30

3.801,52

6,3

50,7

0,00

52.502,70

52.502,70

---

100,0

60.000,00

60.000,00

42.914,10

71,5

71,5

60.000,00

46.356,74

29.270,84

48,8

63,1

0,00

13.643,26

13.643,26

---

100,0

30.000,00

30.000,00

16.104,00

53,7

53,7

30.000,00

30.000,00

16.104,00

53,7

53,7

150.000,00

150.000,00

0,00

0,0

0,0

150.000,00

150.000,00

0,00

0,0

0,0

Komunalna dejavnost

207.000,00

207.000,00

43.102,80

20,8

20,8

16039003 Objekti za rekreacijo

187.000,00

187.000,00

29.326,00

15,7

15,7

150.000,00

150.000,00

29.326,00

19,6

19,6

150.000,00

150.000,00

29.326,00

19,6

19,6

7.000,00

7.000,00

0,00

0,0

0,0

7.000,00

7.000,00

0,00

0,0

0,0

30.000,00

30.000,00

0,00

0,0

0,0

30.000,00

30.000,00

0,00

0,0

0,0

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
4021 Posebni material in storitve

00283 Občinski prostorski izvedbeni akti
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve

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

00610 Izvennivojsko križanje Brezina(Intermarket)-projekt.dokumentacija
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1603

00552 Vodni center Brežice-projek.dokum.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

00553 Vrbinske rekreacijske površine-projek.dokum.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

00554 Veslaška steza na Savi-projek.dokum.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
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A. Bilanca odhodkov
4600 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
16039005 Druge komunalne dejavnosti
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

4021 Posebni material in storitve

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
00555 Ureditve zahodne fasade mesta Brežice-projek.dokum.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

64

Indeks

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

20.000,00

20.000,00

13.776,80

68,9

68,9

20.000,00

20.000,00

13.776,80

68,9

68,9

20.000,00

20.000,00

13.776,80

68,9

68,9

20.000,00

20.000,00

2.037,55

10,2

10,2

20.000,00

20.000,00

2.037,55

10,2

10,2

20.000,00

20.000,00

2.037,55

10,2

10,2

20.000,00

17.962,45

0,00

0,0

0,0

0,00

2.037,55

2.037,55

---

100,0

30.000,00

30.000,00

23.149,50

77,2

77,2

30.000,00

30.000,00

23.149,50

77,2

77,2

30.000,00

30.000,00

23.149,50

77,2

77,2

30.000,00

30.000,00

23.149,50

77,2

77,2

30.000,00

30.000,00

23.149,50

77,2

77,2
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A. Bilanca odhodkov
4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4700

ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

187.254,63

212.254,63

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

47.254,63

86.254,63

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

47.254,63

86.254,63

81.578,88

172,6

94,6

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

47.254,63

86.254,63

81.578,88

172,6

94,6

00294 Stroški plačilnega prometa

47.254,63

86.254,63

81.578,88

172,6

94,6

47.254,63

86.254,63

81.578,88

172,6

94,6

140.000,00

126.000,00

53.914,10

38,5

42,8

140.000,00

126.000,00

53.914,10

38,5

42,8

140.000,00

126.000,00

53.914,10

38,5

42,8

140.000,00

126.000,00

53.914,10

38,5

42,8

140.000,00

126.000,00

53.914,10

38,5

42,8

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

65

135.492,98

Indeks

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

72,4

63,8

81.578,88 172,6

94,6

Stran: 54 od 97

A. Bilanca odhodkov
5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5001

Indeks

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

KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

67.476,00

67.476,00

50.601,06

75,0

75,0

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

16.786,00

16.786,00

12.240,16

72,9

72,9

0403

Druge skupne administrativne službe

16.786,00

16.786,00

12.240,16

72,9

72,9

16.786,00

16.786,00

12.240,16

72,9

72,9

8.886,00

8.886,00

7.632,83

85,9

85,9

3.300,00

2.813,13

2.768,14

83,9

98,4

500,00

437,00

0,00

0,0

0,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

3.800,00

4.349,87

4.049,49

106,6

93,1

4025 Tekoče vzdrževanje

1.086,00

1.086,00

815,20

75,1

75,1

200,00

200,00

0,00

0,0

0,0

7.900,00

7.900,00

4.607,33

58,3

58,3

130,00

399,65

399,65

307,4

100,0

50,00

10,00

0,00

0,0

0,0

320,00

489,91

469,91

146,9

95,9

7.400,00

7.000,44

3.737,77

50,5

53,4

4.190,00

4.190,00

2.301,98

54,9

54,9

4.190,00

4.190,00

2.301,98

54,9

54,9

4.190,00

4.190,00

2.301,98

54,9

54,9

4.190,00

4.190,00

2.301,98

54,9

54,9

1.220,00

1.633,86

1.425,26

116,8

87,2

50,00

50,00

0,00

0,0

0,0

1.400,00

986,14

866,59

61,9

87,9

20,00

20,00

10,13

50,7

50,7

1.500,00

1.500,00

0,00

0,0

0,0

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

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

00298 Sredstva za Banovo domačijo
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve

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

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00299 Sredstva za delovanje KS Artiče
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4029 Drugi operativni odhodki
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

66
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A. Bilanca odhodkov
5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(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
00300 Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče

Indeks

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

26.000,00

26.000,00

25.073,66

96,4

96,4

26.000,00

26.000,00

25.073,66

96,4

96,4

26.000,00

26.000,00

25.073,66

96,4

96,4

26.000,00

26.000,00

25.073,66

96,4

96,4

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

91,56

91,56

---

100,0

4021 Posebni material in storitve

0,00

250,41

250,41

---

100,0

26.000,00

19.878,03

18.952,30

72,9

95,3

0,00

5.780,00

5.779,39

---

100,0

1.800,00

1.800,00

1.343,56

74,6

74,6

1.800,00

1.800,00

1.343,56

74,6

74,6

1.800,00

1.800,00

1.343,56

74,6

74,6

1.800,00

1.800,00

1.343,56

74,6

74,6

300,00

300,00

148,84

49,6

49,6

1.500,00

1.500,00

1.194,72

79,7

79,7

18.700,00

18.700,00

9.641,70

51,6

51,6

18.700,00

18.700,00

9.641,70

51,6

51,6

18.700,00

18.700,00

9.641,70

51,6

51,6

4025 Tekoče vzdrževanje
4202 Nakup opreme

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
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

18.700,00

18.700,00

9.641,70

51,6

51,6

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.100,00

2.100,00

635,07

30,2

30,2

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

2.100,00

2.100,00

1.195,93

57,0

57,0

4025 Tekoče vzdrževanje

9.500,00

9.500,00

7.810,70

82,2

82,2

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0
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A. Bilanca odhodkov
5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5002

KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

125.944,04

125.944,04

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

100,0

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

100,0

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

100,0

1.000,00

0,00

0,00

0,0

---

0,00

1.000,00

1.000,00

---

100,0

13.145,00

13.145,00

9.674,91

73,6

73,6

13.145,00

13.145,00

9.674,91

73,6

73,6

13.145,00

13.145,00

9.674,91

73,6

73,6

13.145,00

13.145,00

9.674,91

73,6

73,6

4.030,00

2.770,54

1.952,61

48,5

70,5

200,00

200,00

0,00

0,0

0,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

7.500,00

6.555,74

4.507,60

60,1

68,8

4025 Tekoče vzdrževanje

1.000,00

603,72

603,72

60,4

100,0

15,00

15,00

10,98

73,2

73,2

0,00

2.600,00

2.600,00

---

100,0

400,00

400,00

0,00

0,0

0,0

81.024,38

81.024,38

70.820,66

87,4

87,4

81.024,38

81.024,38

70.820,66

87,4

87,4

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

81.024,38

81.024,38

70.820,66

87,4

87,4

00305 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko

81.024,38

81.024,38

70.820,66

87,4

87,4

1.567,91

1.567,91

337,24

21,5

21,5

79.456,47

79.456,47

70.483,42

88,7

88,7

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
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

4029 Drugi operativni odhodki
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4202 Nakup opreme

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje

68

90.579,50

Indeks

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

71,9

71,9

1.000,00 100,0 100,0

Stran: 57 od 97

A. Bilanca odhodkov
5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Indeks

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

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

100,0

100,0

1.200,00

1.200,00

1.200,00

100,0

100,0

1.200,00

1.200,00

1.200,00

100,0

100,0

1.200,00

39,90

39,90

3,3

100,0

0,00

1.160,10

1.160,10

---

100,0

29.574,66

29.574,66

7.883,93

26,7

26,7

29.574,66

29.574,66

7.883,93

26,7

26,7

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

29.574,66

29.574,66

7.883,93

26,7

26,7

00308 Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

29.574,66

29.574,66

7.883,93

26,7

26,7

2.390,00

2.155,00

1.679,53

70,3

77,9

0,00

283,16

283,16

---

100,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00306 Urejanje krajev KS Bizeljsko
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
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje

4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

69

1.200,00 100,0 100,0

3.100,00

3.051,84

2.035,48

65,7

66,7

11.834,66

11.834,66

3.885,76

32,8

32,8

150,00

150,00

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

11.100,00

11.100,00

0,00

0,0

0,0

Stran: 58 od 97

A. Bilanca odhodkov
5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5003

KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

Indeks

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

32.619,52

32.619,52

12.828,33

39,3

39,3

3.000,00

3.000,00

776,68

25,9

25,9

3.000,00

3.000,00

776,68

25,9

25,9

3.000,00

3.000,00

776,68

25,9

25,9

3.000,00

3.000,00

776,68

25,9

25,9

3.000,00

3.000,00

776,68

25,9

25,9

8.269,52

8.269,52

1.921,65

23,2

23,2

8.269,52

8.269,52

1.921,65

23,2

23,2

8.269,52

8.269,52

1.921,65

23,2

23,2

8.269,52

8.269,52

1.921,65

23,2

23,2

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

5.405,66

5.478,13

215,55

4,0

3,9

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.788,86

1.716,39

1.002,27

56,0

58,4

4025 Tekoče vzdrževanje

170,00

170,00

0,00

0,0

0,0

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

900,00

900,00

702,38

78,0

78,0

5,00

5,00

1,45

29,0

29,0

18.350,00

18.350,00

8.910,00

48,6

48,6

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

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

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00310 Sredstva za delovanje KS Brežice

4029 Drugi operativni odhodki

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

18.350,00

18.350,00

8.910,00

48,6

48,6

16039005 Druge komunalne dejavnosti

18.350,00

18.350,00

8.910,00

48,6

48,6

18.350,00

18.350,00

8.910,00

48,6

48,6

0,00

917,50

917,50

---

100,0

18.350,00

17.432,50

7.992,50

43,6

45,9

00539 Urejanje mesta Brežice
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
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A. Bilanca odhodkov
5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

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

71

Indeks

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

3.000,00

3.000,00

1.220,00

40,7

40,7

3.000,00

3.000,00

1.220,00

40,7

40,7

3.000,00

3.000,00

1.220,00

40,7

40,7

3.000,00

3.000,00

1.220,00

40,7

40,7

3.000,00

3.000,00

1.220,00

40,7

40,7

Stran: 60 od 97

A. Bilanca odhodkov
5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(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
00323 Sredstva za delovanje KS Cerklje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Indeks

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

108.349,06

108.349,06

47.365,95

43,7

43,7

58.915,00

58.915,00

7.650,91

13,0

13,0

58.915,00

58.915,00

7.650,91

13,0

13,0

58.915,00

58.915,00

7.650,91

13,0

13,0

58.915,00

58.915,00

7.650,91

13,0

13,0

6.470,00

6.470,00

4.099,42

63,4

63,4

0,00

140,91

140,91

---

100,0
61,0

4.850,00

4.709,09

2.874,31

59,3

4025 Tekoče vzdrževanje

780,00

780,00

0,00

0,0

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

815,00

815,00

536,27

65,8

65,8

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

72

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

45.000,00

45.000,00

0,00

0,0

0,0

34.334,06

34.334,06

30.905,41

90,0

90,0

34.334,06

34.334,06

30.905,41

90,0

90,0

34.334,06

34.334,06

30.905,41

90,0

90,0

34.334,06

34.334,06

30.905,41

90,0

90,0

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

33.834,06

33.834,06

30.905,41

91,3

91,3

3.100,00

3.100,00

2.783,99

89,8

89,8

3.100,00

3.100,00

2.783,99

89,8

89,8

3.100,00

3.100,00

2.783,99

89,8

89,8

3.100,00

3.100,00

2.783,99

89,8

89,8

2.600,00

1.564,36

1.248,35

48,0

79,8

0,00

35,64

35,64

---

100,0

500,00

1.500,00

1.500,00

300,0

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

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(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)

9.000,00

9.000,00

3.381,98

37,6

37,6

9.000,00

9.000,00

3.381,98

37,6

37,6

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

9.000,00

9.000,00

3.381,98

37,6

37,6

00327 Vzdrževanje pokopališča Cerklje

9.000,00

9.000,00

3.381,98

37,6

37,6

340,00

431,94

431,94

127,0

100,0

2.560,00

2.004,26

1.986,24

77,6

99,1

500,00

963,80

963,80

192,8

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje
4202 Nakup opreme
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

73

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

5.500,00

5.500,00

0,00

0,0

0,0

3.000,00

3.000,00

2.643,66

88,1

88,1

3.000,00

3.000,00

2.643,66

88,1

88,1

3.000,00

3.000,00

2.643,66

88,1

88,1

3.000,00

3.000,00

2.643,66

88,1

88,1

0,00

272,70

272,70

---

100,0

3.000,00

2.727,30

2.370,96

79,0

86,9

Stran: 62 od 97

A. Bilanca odhodkov
5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5005

Indeks

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

KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

43.680,68

43.680,68

37.306,45

85,4

85,4

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

10.007,55

10.007,55

7.703,48

77,0

77,0

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

10.007,55

10.007,55

7.703,48

77,0

77,0

10.007,55

10.007,55

7.703,48

77,0

77,0

10.007,55

10.007,55

7.703,48

77,0

77,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.000,00

3.307,90

3.255,55

162,8

98,4

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4.960,00

4.031,36

3.615,93

72,9

89,7

4025 Tekoče vzdrževanje

3.037,55

2.658,29

822,20

27,1

30,9

10,00

10,00

9,80

98,0

98,0

25.923,13

25.923,13

22.839,49

88,1

88,1

25.923,13

25.923,13

22.839,49

88,1

88,1

25.923,13

25.923,13

22.839,49

88,1

88,1

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00329 Sredstva za delovanje KS Čatež

4029 Drugi operativni odhodki

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

25.923,13

25.923,13

22.839,49

88,1

88,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

330,50

330,50

---

100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

0,00

242,61

242,61

---

100,0

25.923,13

25.350,02

22.266,38

85,9

87,8

750,00

750,00

750,00 100,0 100,0

750,00

750,00

750,00

100,0

100,0

750,00

750,00

750,00

100,0

100,0

750,00

750,00

750,00

100,0

100,0

0,00

500,03

500,03

---

100,0

750,00

249,97

249,97

33,3

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

74
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A. Bilanca odhodkov
5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(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

6.000,00

5.213,48

86,9

86,9

6.000,00

6.000,00

5.213,48

86,9

86,9

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6.000,00

6.000,00

5.213,48

86,9

86,9

00333 Urejanje pokopališča in MV Čatež

6.000,00

6.000,00

5.213,48

86,9

86,9

600,00

600,00

536,69

89,5

89,5

4025 Tekoče vzdrževanje

3.900,00

4.676,79

4.676,79

119,9

100,0

4202 Nakup opreme

1.500,00

723,21

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

800,00

80,0

80,0

1.000,00

1.000,00

800,00

80,0

80,0

1.000,00

1.000,00

800,00

80,0

80,0

1.000,00

1.000,00

800,00

80,0

80,0

1.000,00

1.000,00

800,00

80,0

80,0

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

75
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A. Bilanca odhodkov
5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5006

Indeks

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

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

94.180,93

94.180,93

71.984,16

76,4

76,4

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

31.155,00

29.755,00

24.330,75

78,1

81,8

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

31.155,00

29.755,00

24.330,75

78,1

81,8

31.155,00

29.755,00

24.330,75

78,1

81,8

31.155,00

29.755,00

24.330,75

78,1

81,8

8.470,00

5.539,88

5.100,96

60,2

92,1

0,00

443,87

346,31

---

78,0

5.730,00

6.271,21

5.766,87

100,6

92,0

600,00

129,48

0,00

0,0

0,0

4025 Tekoče vzdrževanje

6.900,00

6.313,78

4.166,70

60,4

66,0

4029 Drugi operativni odhodki

4.055,00

4.056,78

3.781,66

93,3

93,2

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

4202 Nakup opreme

2.300,00

1.161,64

429,89

18,7

37,0

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

1.000,00

2.510,76

2.510,76

251,1

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

1.000,00

2.227,60

2.227,60

222,8

100,0

34.125,93

30.125,93

24.380,03

71,4

80,9

34.125,93

30.125,93

24.380,03

71,4

80,9

34.125,93

30.125,93

24.380,03

71,4

80,9

34.125,93

30.125,93

24.380,03

71,4

80,9

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

318,51

318,51

---

100,0

4021 Posebni material in storitve

0,00

974,65

974,65

---

100,0

34.125,93

28.832,77

23.086,87

67,7

80,1

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00335 Sredstva za delovanje KS Dobova
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve

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

4025 Tekoče vzdrževanje

76
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A. Bilanca odhodkov
5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(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

2.703,54

67,6

67,6

4.000,00

4.000,00

2.703,54

67,6

67,6

4.000,00

4.000,00

2.703,54

67,6

67,6

4.000,00

4.000,00

2.703,54

67,6

67,6

0,00

614,18

614,18

---

100,0

4.000,00

3.385,82

2.089,36

52,2

61,7

20.000,00

26.000,00

17.642,47

88,2

67,9

20.000,00

26.000,00

17.642,47

88,2

67,9

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

20.000,00

26.000,00

17.642,47

88,2

67,9

00338 Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

20.000,00

26.000,00

17.642,47

88,2

67,9

200,00

7.773,19

7.773,19

---

100,0

1.900,00

1.900,00

1.313,32

69,1

69,1

11.900,00

10.326,81

5.302,22

44,6

51,3

4202 Nakup opreme

3.000,00

2.746,26

0,00

0,0

0,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

3.000,00

2.277,74

2.277,74

75,9

100,0

0,00

976,00

976,00

---

100,0

4.900,00

4.300,00

2.927,37

59,7

68,1

4.900,00

4.300,00

2.927,37

59,7

68,1

4.900,00

4.300,00

2.927,37

59,7

68,1

4.900,00

4.300,00

2.927,37

59,7

68,1

4.800,00

1.476,50

203,87

4,3

13,8

0,00

2.723,50

2.723,50

---

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 Urejanje vaških skupnosti KS Dobova
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

77
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A. Bilanca odhodkov
5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5007

Indeks

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

KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

59.188,30

59.188,30

36.866,69

62,3

62,3

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

11.100,00

11.100,00

6.057,60

54,6

54,6

0403

Druge skupne administrativne službe

11.100,00

11.100,00

6.057,60

54,6

54,6

11.100,00

11.100,00

6.057,60

54,6

54,6

11.100,00

11.100,00

6.057,60

54,6

54,6

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

500,00

737,02

690,05

138,0

93,6

4021 Posebni material in storitve

500,00

209,95

0,00

0,0

0,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

5.900,00

5.953,03

5.367,55

91,0

90,2

4025 Tekoče vzdrževanje

1.200,00

1.200,00

0,00

0,0

0,0

4202 Nakup opreme

3.000,00

3.000,00

0,00

0,0

0,0

10.144,80

10.144,78

7.601,54

74,9

74,9

10.144,80

10.144,78

7.601,54

74,9

74,9

10.144,80

10.144,78

7.601,54

74,9

74,9

10.144,80

10.144,78

7.601,54

74,9

74,9

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.974,80

2.354,34

671,74

22,6

28,5

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

3.450,00

2.960,00

2.116,77

61,4

71,5

4025 Tekoče vzdrževanje

1.000,00

1.980,00

1.976,79

197,7

99,8

4029 Drugi operativni odhodki

1.720,00

1.230,00

1.215,80

70,7

98,9

0,00

954,60

954,60

---

100,0

1.000,00

665,84

665,84

66,6

100,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00340 Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00341 Sredstva za delovanje KS Globoko

4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
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A. Bilanca odhodkov
5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(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
4025 Tekoče vzdrževanje
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

79

Indeks

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

33.014,05

33.014,05

20.414,65

61,8

61,8

33.014,05

33.014,05

20.414,65

61,8

61,8

33.014,05

33.014,05

20.414,65

61,8

61,8

33.014,05

33.014,05

20.414,65

61,8

61,8

0,00

450,00

450,00

---

100,0

33.014,05

32.564,05

19.964,65

60,5

61,3

2.529,45

2.529,45

392,88

15,5

15,5

2.529,45

2.529,45

392,88

15,5

15,5

2.529,45

2.529,45

392,88

15,5

15,5

2.529,45

2.529,45

392,88

15,5

15,5

300,00

300,00

26,88

9,0

9,0

2.229,45

2.229,45

366,00

16,4

16,4

2.400,00

2.400,02

2.400,00

2.400,02

2.400,02

100,0

100,0

2.400,00

2.400,02

2.400,02

100,0

100,0

2.400,00

2.400,02

2.400,02

100,0

100,0

0,00

342,86

342,86

---

100,0

2.400,00

2.057,16

2.057,16

85,7

100,0

2.400,02 100,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov
5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5008

KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

Indeks

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

45.587,30

45.587,30

26.834,29

58,9

58,9

8.156,80

8.156,80

1.222,96

15,0

15,0

8.156,80

8.156,80

1.222,96

15,0

15,0

1.400,00

1.400,00

1.222,96

87,4

87,4

1.400,00

1.400,00

1.222,96

87,4

87,4

1.400,00

417,19

240,15

17,2

57,6

4021 Posebni material in storitve

0,00

961,74

961,74

---

100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

0,00

21,07

21,07

---

100,0

6.756,80

6.756,80

0,00

0,0

0,0

6.756,80

6.756,80

0,00

0,0

0,0

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

70,00

70,00

0,00

0,0

0,0

4025 Tekoče vzdrževanje

4.186,80

4.186,80

0,00

0,0

0,0

4202 Nakup opreme

2.000,00

2.000,00

0,00

0,0

0,0

10.291,14

10.291,14

6.729,04

65,4

65,4

10.291,14

10.291,14

6.729,04

65,4

65,4

10.291,14

10.291,14

6.729,04

65,4

65,4

10.291,14

10.291,14

6.729,04

65,4

65,4

3.950,00

4.661,72

3.814,27

96,6

81,8

500,00

597,60

97,60

19,5

16,3

4.070,00

3.734,93

2.595,46

63,8

69,5

961,14

486,89

61,57

6,4

12,7

10,00

10,00

6,29

62,9

62,9

800,00

800,00

153,85

19,2

19,2

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00345 Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol.
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
00346 Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.
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

80

Stran: 69 od 97

A. Bilanca odhodkov
5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(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)

15.250,37

15.250,37

13.064,92

85,7

85,7

15.250,37

15.250,37

13.064,92

85,7

85,7

15.250,37

15.250,37

13.064,92

85,7

85,7

15.250,37

15.250,37

13.064,92

85,7

85,7

15.250,37

15.250,37

13.064,92

85,7

85,7

1.258,99

1.258,99

637,01

50,6

50,6

1.258,99

1.258,99

637,01

50,6

50,6

1.258,99

1.258,99

637,01

50,6

50,6

1.258,99

1.258,99

637,01

50,6

50,6

0,00

637,01

637,01

---

100,0

1.258,99

621,98

0,00

0,0

0,0

8.130,00

8.130,00

2.680,36

33,0

33,0

8.130,00

8.130,00

2.680,36

33,0

33,0

8.130,00

8.130,00

2.680,36

33,0

33,0

8.130,00

8.130,00

2.680,36

33,0

33,0

1.800,00

1.800,00

268,24

14,9

14,9

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.700,00

1.803,50

887,06

52,2

49,2

4025 Tekoče vzdrževanje

3.630,00

3.526,50

1.525,06

42,0

43,3

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

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
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
00348 Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve

4202 Nakup opreme

81
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A. Bilanca odhodkov
5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(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

82

Indeks

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

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

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

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,0

100,0

Stran: 71 od 97

A. Bilanca odhodkov
5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5009

Indeks

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

KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

72.808,36

72.808,36

42.322,50

58,1

58,1

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

21.847,00

21.847,00

11.352,37

52,0

52,0

0403

Druge skupne administrativne službe

21.847,00

21.847,00

11.352,37

52,0

52,0

21.847,00

21.847,00

11.352,37

52,0

52,0

21.847,00

21.847,00

11.352,37

52,0

52,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.400,00

1.013,50

409,00

29,2

40,4

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

5.400,00

5.785,85

5.438,96

100,7

94,0

4025 Tekoče vzdrževanje

1.300,00

4.115,40

4.115,40

316,6

100,0
100,0

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

4029 Drugi operativni odhodki

0,00

0,65

0,65

---

300,00

300,00

0,00

0,0

0,0

0,00

1.388,36

1.388,36

---

100,0

13.447,00

9.243,24

0,00

0,0

0,0

10.926,72

10.926,72

2.715,22

24,9

24,9

10.926,72

10.926,72

2.715,22

24,9

24,9

10.926,72

10.926,72

2.715,22

24,9

24,9

10.926,72

10.926,72

2.715,22

24,9

24,9

5.411,72

5.133,12

1.768,65

32,7

34,5

0,00

278,60

278,60

---

100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

2.900,00

2.900,00

660,87

22,8

22,8

4025 Tekoče vzdrževanje

2.600,00

2.600,00

0,00

0,0

0,0

15,00

15,00

7,10

47,3

47,3

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

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

4029 Drugi operativni odhodki

83
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A. Bilanca odhodkov
5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(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)

27.984,64

27.984,64

24.738,50

88,4

88,4

27.984,64

27.984,64

24.738,50

88,4

88,4

27.984,64

27.984,64

24.738,50

88,4

88,4

27.984,64

27.984,64

24.738,50

88,4

88,4

0,00

70,76

70,76

---

100,0

27.984,64

27.913,88

24.667,74

88,2

88,4

9.550,00

9.550,00

1.164,33

12,2

12,2

9.550,00

9.550,00

1.164,33

12,2

12,2

9.550,00

9.550,00

1.164,33

12,2

12,2

9.550,00

9.550,00

1.164,33

12,2

12,2

600,00

600,00

55,80

9,3

9,3

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.550,00

1.550,00

309,43

20,0

20,0

4025 Tekoče vzdrževanje

6.400,00

6.400,00

799,10

12,5

12,5

4202 Nakup opreme

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

2.500,00

2.500,00

2.352,08

94,1

94,1

2.500,00

2.500,00

2.352,08

94,1

94,1

2.500,00

2.500,00

2.352,08

94,1

94,1

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00352 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele
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
00353 Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00492 Sofinanciranje društev Ks Kapele

2.500,00

2.500,00

2.352,08

94,1

94,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

352,08

352,08

---

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

0,00

800,00

800,00

---

100,0

2.500,00

1.347,92

1.200,00

48,0

89,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

84
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A. Bilanca odhodkov
5010 - KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5010

KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

Indeks

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

14.359,38

14.359,38

12.997,60

90,5

90,5

3.517,00

2.517,00

1.670,73

47,5

66,4

3.517,00

2.517,00

1.670,73

47,5

66,4

3.517,00

2.517,00

1.670,73

47,5

66,4

3.517,00

2.517,00

1.670,73

47,5

66,4

1.712,00

1.371,34

747,07

43,6

54,5

4021 Posebni material in storitve

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

800,00

940,46

921,11

115,1

97,9

4025 Tekoče vzdrževanje

400,00

0,00

0,00

0,0

---

5,00

5,20

2,55

51,0

49,0

500,00

100,00

0,00

0,0

0,0

10.342,38

11.842,38

11.326,87 109,5

95,7

10.342,38

11.842,38

11.326,87

109,5

95,7

10.342,38

11.842,38

11.326,87

109,5

95,7

10.342,38

11.842,38

11.326,87

109,5

95,7

10.342,38

11.842,38

11.326,87

109,5

95,7

500,00

0,00

0,00

0,0

---

500,00

0,00

0,00

0,0

---

500,00

0,00

0,00

0,0

---

500,00

0,00

0,00

0,0

---

500,00

0,00

0,00

0,0

---

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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

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
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: 74 od 97

A. Bilanca odhodkov
5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5011

KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

Indeks

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

22.305,22

22.305,22

12.722,69

57,0

57,0

4.540,00

4.540,00

1.371,33

30,2

30,2

4.540,00

4.540,00

1.371,33

30,2

30,2

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4.540,00

4.540,00

1.371,33

30,2

30,2

00357 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas

4.540,00

4.540,00

1.371,33

30,2

30,2

680,00

680,00

30,06

4,4

4,4

3.050,00

3.050,00

1.340,57

44,0

44,0

4025 Tekoče vzdrževanje

300,00

300,00

0,00

0,0

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

310,00

310,00

0,70

0,2

0,2

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

200,00

200,00

0,00

0,0

0,0

2.787,00

2.787,00

1.519,53

54,5

54,5

2.787,00

2.787,00

1.519,53

54,5

54,5

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

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

2.787,00

2.787,00

1.519,53

54,5

54,5

00358 Sredstva za delovanje KS Krška vas

2.787,00

2.787,00

1.519,53

54,5

54,5

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

800,00

306,66

0,00

0,0

0,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

380,00

380,00

5,00

1,3

1,3

0,00

218,00

218,00

---

100,0

1.207,00

1.482,34

1.296,53

107,4

87,5

400,00

400,00

0,00

0,0

0,0

2.800,17

4.479,00

2.800,17

4.479,00

4.479,00

160,0

100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2.800,17

4.479,00

4.479,00

160,0

100,0

00359 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas

2.800,17

4.479,00

4.479,00

160,0

100,0

2.800,17

4.479,00

4.479,00

160,0

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

4025 Tekoče vzdrževanje

86

4.479,00 160,0 100,0

Stran: 75 od 97

A. Bilanca odhodkov
5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Indeks

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

6.298,05

4.619,22

1.534,76

24,4

33,2

6.298,05

4.619,22

1.534,76

24,4

33,2

6.298,05

4.619,22

1.534,76

24,4

33,2

6.298,05

4.619,22

1.534,76

24,4

33,2

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

4025 Tekoče vzdrževanje

2.798,05

2.798,05

1.534,76

54,9

54,9

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

3.000,00

1.321,17

0,00

0,0

0,0

5.380,00

5.380,00

3.318,07

61,7

61,7

5.380,00

5.380,00

3.318,07

61,7

61,7

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

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.380,00

5.380,00

3.318,07

61,7

61,7

00361 Vzdrževanje pokopališča Krška vas

5.380,00

5.380,00

3.318,07

61,7

61,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

400,00

400,00

0,00

0,0

0,0

4021 Posebni material in storitve

200,00

200,00

0,00

0,0

0,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.480,00

1.480,00

534,41

36,1

36,1

4025 Tekoče vzdrževanje

3.300,00

3.300,00

2.783,66

84,4

84,4

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

100,0

100,0

500,00

500,00

500,00

100,0

100,0

500,00

500,00

500,00

100,0

100,0

500,00

500,00

500,00

100,0

100,0

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

87

500,00 100,0 100,0

Stran: 76 od 97

A. Bilanca odhodkov
5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5012

KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

Indeks

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

15.754,41

15.754,41

14.003,53

88,9

88,9

5.558,71

2.958,71

2.889,39

52,0

97,7

5.558,71

2.958,71

2.889,39

52,0

97,7

5.558,71

2.958,71

2.889,39

52,0

97,7

5.558,71

2.958,71

2.889,39

52,0

97,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

241,33

241,33

---

100,0

4021 Posebni material in storitve

0,00

231,80

231,80

---

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

2.558,71

1.842,86

1.842,86

72,0

100,0

4202 Nakup opreme

1.000,00

616,12

573,40

57,3

93,1

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

2.000,00

26,60

0,00

0,0

0,0

1.500,00

1.500,00

1.396,98

93,1

93,1

1.500,00

1.500,00

1.396,98

93,1

93,1

1.500,00

1.500,00

1.396,98

93,1

93,1

1.500,00

1.500,00

1.396,98

93,1

93,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

500,00

139,56

97,08

19,4

69,6

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

800,00

1.295,99

1.295,99

162,0

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

200,00

60,54

0,00

0,0

0,0

0,00

3,91

3,91

---

100,0

6.795,70

9.895,70

8.317,16 122,4

84,1

6.795,70

9.895,70

8.317,16

122,4

84,1

6.795,70

9.895,70

8.317,16

122,4

84,1

6.795,70

9.895,70

8.317,16

122,4

84,1

1.395,00

6.858,04

6.858,04

491,6

100,0

0,00

1.459,12

1.459,12

---

100,0

5.400,70

1.578,54

0,00

0,0

0,0

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

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

4029 Drugi operativni odhodki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00365 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas
4025 Tekoče vzdrževanje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

88
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A. Bilanca odhodkov
5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

500,00

0,00

0,00

0,0

---

500,00

0,00

0,00

0,0

---

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

500,00

0,00

0,00

0,0

---

00366 Urejanje krajev KS Mrzlava vas

500,00

0,00

0,00

0,0

---

500,00

0,00

0,00

0,0

---

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

100,0

100,0

1.400,00

1.400,00

1.400,00

100,0

100,0

1.400,00

1.400,00

1.400,00

100,0

100,0

0,00

200,00

200,00

---

100,0

1.400,00

1.200,00

1.200,00

85,7

100,0

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00367 Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas
4021 Posebni material in storitve
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

89

Indeks

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

1.400,00 100,0 100,0

Stran: 78 od 97

A. Bilanca odhodkov
5013 - KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5013

KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

Indeks

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

12.442,48

12.442,48

8.833,23

71,0

71,0

7.495,01

7.495,01

4.880,39

65,1

65,1

7.495,01

7.495,01

4.880,39

65,1

65,1

7.495,01

7.495,01

4.880,39

65,1

65,1

7.495,01

7.495,01

4.880,39

65,1

65,1

2.536,49

763,13

287,65

11,3

37,7

500,00

125,00

55,86

11,2

44,7

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.550,00

1.550,00

1.132,30

73,1

73,1

4025 Tekoče vzdrževanje

1.703,52

3.851,88

3.401,88

199,7

88,3

4029 Drugi operativni odhodki

705,00

705,00

2,70

0,4

0,4

4202 Nakup opreme

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

4.747,47

4.747,47

3.952,84

83,3

83,3

4.747,47

4.747,47

3.952,84

83,3

83,3

4.747,47

4.747,47

3.952,84

83,3

83,3

4.747,47

4.747,47

3.952,84

83,3

83,3

4.747,47

4.747,47

3.952,84

83,3

83,3

200,00

200,00

0,00

0,0

0,0

200,00

200,00

0,00

0,0

0,0

200,00

200,00

0,00

0,0

0,0

200,00

200,00

0,00

0,0

0,0

200,00

200,00

0,00

0,0

0,0

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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

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

90

Stran: 79 od 97

A. Bilanca odhodkov
5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(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
4025 Tekoče vzdrževanje

Indeks

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

82.230,53

82.230,53

70.014,46

85,1

85,1

4.329,00

3.804,59

3.552,49

82,1

93,4

4.329,00

3.804,59

3.552,49

82,1

93,4

4.329,00

3.804,59

3.552,49

82,1

93,4

4.329,00

3.804,59

3.552,49

82,1

93,4

0,00

195,34

195,34

---

100,0

800,00

60,74

0,00

0,0

0,0

2.960,00

3.006,05

2.974,94

100,5

99,0

0,00

160,46

160,46

---

100,0

569,00

382,00

221,75

39,0

58,1

6.601,00

6.601,00

6.346,27

96,1

96,1

6.601,00

6.601,00

6.346,27

96,1

96,1

6.601,00

6.601,00

6.346,27

96,1

96,1

6.601,00

6.601,00

6.346,27

96,1

96,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.300,00

2.412,77

2.358,48

102,5

97,8

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

2.710,00

2.373,12

2.295,69

84,7

96,7

4023 Prevozni stroški in storitve

300,00

72,23

0,00

0,0

0,0

4025 Tekoče vzdrževanje

600,00

519,91

519,91

86,7

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

260,00

105,37

54,59

21,0

51,8

4202 Nakup opreme

431,00

1.117,60

1.117,60

259,3

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00371 Sredstva za delovanje KS Pišece
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Stran: 80 od 97

A. Bilanca odhodkov
5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(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
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

Indeks

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

35.157,96

36.182,37

36.135,27 102,8

99,9

35.157,96

36.182,37

36.135,27

102,8

99,9

35.157,96

36.182,37

36.135,27

102,8

99,9

35.157,96

36.182,37

36.135,27

102,8

99,9

7.157,96

36.135,27

36.135,27

504,8

100,0

28.000,00

47,10

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

100,0

1.000,00 100,0 100,0

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

100,0

00373 Urejanje krajev KS Pišece

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

100,0

4021 Posebni material in storitve

0,00

700,00

700,00

---

100,0

1.000,00

300,00

300,00

30,0

100,0

34.642,57

34.642,57

22.980,43

66,3

66,3

34.642,57

34.642,57

22.980,43

66,3

66,3

34.642,57

34.642,57

22.980,43

66,3

66,3

34.642,57

34.642,57

22.980,43

66,3

66,3

8.422,57

6.108,46

445,37

5,3

7,3

0,00

255,00

255,00

---

100,0

86,2

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
4021 Posebni material in storitve

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.120,00

2.346,85

2.022,97

180,6

4025 Tekoče vzdrževanje

3.200,00

13.339,10

13.139,10

410,6

98,5

4029 Drugi operativni odhodki

1.900,00

2.732,26

2.732,26

143,8

100,0
100,0

4202 Nakup opreme

0,00

966,24

966,24

---

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

17.000,00

5.475,17

0,00

0,0

0,0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

3.000,00

3.419,49

3.419,49

114,0

100,0

92

Stran: 81 od 97

A. Bilanca odhodkov
5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

500,00

0,00

0,00

0,0

---

500,00

0,00

0,00

0,0

---

500,00

0,00

0,00

0,0

---

500,00

0,00

0,00

0,0

---

500,00

0,00

0,00

0,0

---

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

93

Indeks

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

Stran: 82 od 97

A. Bilanca odhodkov
5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5015

KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

Indeks

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

16.352,07

16.352,07

6.933,36

42,4

42,4

4.110,00

4.110,00

127,53

3,1

3,1

4.110,00

4.110,00

127,53

3,1

3,1

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4.110,00

4.110,00

127,53

3,1

3,1

00376 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice

4.110,00

4.110,00

127,53

3,1

3,1

400,00

400,00

127,53

31,9

31,9

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

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

3.000,00

3.000,00

0,00

0,0

0,0

4025 Tekoče vzdrževanje

410,00

410,00

0,00

0,0

0,0

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

300,00

300,00

0,00

0,0

0,0

5.557,60

5.557,60

5.042,03

90,7

90,7

5.557,60

5.557,60

5.042,03

90,7

90,7

5.557,60

5.557,60

5.042,03

90,7

90,7

5.557,60

5.557,60

5.042,03

90,7

90,7

2.122,60

527,53

261,31

12,3

49,5

200,00

200,00

140,91

70,5

70,5

2.825,00

3.599,72

3.417,31

121,0

94,9

0,00

1.220,20

1.220,20

---

100,0

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
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
00378 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice
4025 Tekoče vzdrževanje

94

10,00

10,15

2,30

23,0

22,7

400,00

0,00

0,00

0,0

---

3.300,18

3.300,18

1.288,00

39,0

39,0

3.300,18

3.300,18

1.288,00

39,0

39,0

3.300,18

3.300,18

1.288,00

39,0

39,0

3.300,18

3.300,18

1.288,00

39,0

39,0

3.300,18

3.300,18

1.288,00

39,0

39,0

Stran: 83 od 97

A. Bilanca odhodkov
5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(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

95

Indeks

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

3.384,29

3.384,29

475,80

14,1

14,1

3.384,29

3.384,29

475,80

14,1

14,1

3.384,29

3.384,29

475,80

14,1

14,1

3.384,29

3.384,29

475,80

14,1

14,1

3.384,29

3.384,29

475,80

14,1

14,1

Stran: 84 od 97

A. Bilanca odhodkov
5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5016

KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

Indeks

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

39.620,69

39.620,69

37.419,22

94,4

94,4

9.541,57

9.541,57

9.409,57

98,6

98,6

9.541,57

9.541,57

9.409,57

98,6

98,6

9.541,57

9.541,57

9.409,57

98,6

98,6

9.541,57

9.541,57

9.409,57

98,6

98,6

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.427,45

1.410,85

1.406,28

98,5

99,7

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

5.350,88

7.860,32

7.788,30

145,6

99,1

900,00

207,16

157,99

17,6

76,3

13,24

13,24

7,00

52,9

52,9

0,00

50,00

50,00

---

100,0

1.850,00

0,00

0,00

0,0

---

25.529,12

25.529,12

25.375,53

99,4

99,4

25.529,12

25.529,12

25.375,53

99,4

99,4

25.529,12

25.529,12

25.375,53

99,4

99,4

25.529,12

25.529,12

25.375,53

99,4

99,4

25.529,12

25.529,12

25.375,53

99,4

99,4

600,00

600,00

459,50

76,6

76,6

600,00

600,00

459,50

76,6

76,6

600,00

600,00

459,50

76,6

76,6

600,00

600,00

459,50

76,6

76,6

600,00

600,00

459,50

76,6

76,6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
00380 Sredstva za delovanje KS Sromlje

4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

4133 Tekoči transferi v javne zavode
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
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

96
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A. Bilanca odhodkov
5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(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

3.050,00

1.274,62

41,8

41,8

3.050,00

3.050,00

1.274,62

41,8

41,8

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.050,00

3.050,00

1.274,62

41,8

41,8

00383 Vzdrževanje pokopališča Sromlje

41,8

3.050,00

3.050,00

1.274,62

41,8

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

150,00

107,25

36,60

24,4

34,1

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

250,00

518,22

518,22

207,3

100,0

2.350,00

2.124,53

719,80

30,6

33,9

300,00

300,00

0,00

0,0

0,0

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

100,0

100,0

900,00

900,00

900,00

100,0

100,0

900,00

900,00

900,00

100,0

100,0

900,00

900,00

900,00

100,0

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje
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

97

900,00 100,0 100,0

Stran: 86 od 97

A. Bilanca odhodkov
5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5017

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

Indeks

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

32.333,61

32.333,61

23.477,28

72,6

72,6

3.243,01

3.243,01

2.808,87

86,6

86,6

3.243,01

3.243,01

2.808,87

86,6

86,6

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

3.243,01

3.243,01

2.808,87

86,6

86,6

00385 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart

3.243,01

3.243,01

2.808,87

86,6

86,6

623,01

433,02

0,00

0,0

0,0

0,00

189,99

189,99

---

100,0
99,9

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.520,00

973,00

971,88

63,9

4025 Tekoče vzdrževanje

600,00

0,00

0,00

0,0

---

4202 Nakup opreme

500,00

1.647,00

1.647,00

329,4

100,0

11.507,86

7.507,86

2.623,47

22,8

34,9

11.507,86

7.507,86

2.623,47

22,8

34,9

11.507,86

7.507,86

2.623,47

22,8

34,9

11.507,86

7.507,86

2.623,47

22,8

34,9

2.927,86

2.827,86

542,00

18,5

19,2

600,00

600,00

167,76

28,0

28,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.800,00

1.800,00

883,21

49,1

49,1

4025 Tekoče vzdrževanje

1.750,00

1.750,00

1.026,70

58,7

58,7

20,00

20,00

3,80

19,0

19,0

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

3.910,00

10,00

0,00

0,0

0,0

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
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Stran: 87 od 97

A. Bilanca odhodkov
5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(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

17.582,74

13.582,74

17.582,74

16.422,94

120,9

93,4

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13.582,74

17.582,74

16.422,94

120,9

93,4

00387 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart

13.582,74

17.582,74

16.422,94

120,9

93,4

0,00

56,12

56,12

---

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

9.926,99

16.366,82

16.366,82

164,9

100,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

3.655,75

1.159,80

0,00

0,0

0,0

4.000,00

4.000,00

1.622,00

40,6

40,6

4.000,00

4.000,00

1.622,00

40,6

40,6

4.000,00

4.000,00

1.622,00

40,6

40,6

4.000,00

4.000,00

1.622,00

40,6

40,6

4.000,00

4.000,00

1.622,00

40,6

40,6

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

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

99

16.422,94 120,9

93,4

Stran: 88 od 97

A. Bilanca odhodkov
5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5018

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

Indeks

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

51.006,17

51.006,17

40.668,79

79,7

79,7

2.900,00

2.900,00

2.698,19

93,0

93,0

2.900,00

2.900,00

2.698,19

93,0

93,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

400,00

400,00

212,39

53,1

53,1

00538 Prireditve v KS Velika Dolina

400,00

400,00

212,39

53,1

53,1

400,00

400,00

212,39

53,1

53,1

2.500,00

2.500,00

2.485,80

99,4

99,4

2.500,00

2.500,00

2.485,80

99,4

99,4

200,00

0,00

0,00

0,0

---

1.900,00

2.500,00

2.485,80

130,8

99,4

400,00

0,00

0,00

0,0

---

6.430,00

6.985,51

5.834,16

90,7

83,5

6.430,00

6.985,51

5.834,16

90,7

83,5

6.430,00

6.985,51

5.834,16

90,7

83,5

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

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
00388 Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

6.430,00

6.985,51

5.834,16

90,7

83,5

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.520,00

2.249,81

1.699,11

67,4

75,5

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

3.500,00

3.281,70

3.083,90

88,1

94,0

0,00

1.044,00

1.044,00

---

100,0

10,00

10,00

7,15

71,5

71,5

400,00

400,00

0,00

0,0

0,0

4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

100
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A. Bilanca odhodkov
5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(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)

27.352,09

27.352,09

25.902,42

94,7

94,7

27.352,09

27.352,09

25.902,42

94,7

94,7

27.352,09

27.352,09

25.902,42

94,7

94,7

27.352,09

27.352,09

25.902,42

94,7

94,7

0,00

562,01

562,01

---

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

11.252,09

25.340,41

25.340,41

225,2

100,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

16.100,00

1.449,67

0,00

0,0

0,0

12.324,08

11.768,57

4.334,02

35,2

36,8

12.324,08

11.768,57

4.334,02

35,2

36,8

1.800,00

1.244,49

1.244,49

69,1

100,0

1.800,00

1.244,49

1.244,49

69,1

100,0

1.800,00

1.244,49

1.244,49

69,1

100,0

10.524,08

10.524,08

3.089,53

29,4

29,4

10.524,08

10.524,08

3.089,53

29,4

29,4

1.950,00

1.950,00

169,93

8,7

8,7

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.700,00

1.700,00

1.002,15

59,0

59,0

4025 Tekoče vzdrževanje

2.074,08

2.074,08

1.917,45

92,5

92,5

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

4.300,00

4.300,00

0,00

0,0

0,0

2.000,00

2.000,00

1.900,00

95,0

95,0

2.000,00

2.000,00

1.900,00

95,0

95,0

2.000,00

2.000,00

1.900,00

95,0

95,0

2.000,00

2.000,00

1.900,00

95,0

95,0

2.000,00

2.000,00

1.900,00

95,0

95,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00389 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

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
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
00392 Sofinanciranje društev KS Velika Dolina
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov
5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

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

(3)/(1) (3)/(2)
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A. Bilanca odhodkov
5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5019

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

Indeks

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

19.059,11

19.059,11

10.959,90

57,5

57,5

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

4.000,00

1.188,97

29,7

29,7

4.000,00

4.000,00

1.188,97

29,7

29,7

4.000,00

4.000,00

1.188,97

29,7

29,7

4.000,00

4.000,00

1.188,97

29,7

29,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.400,00

1.342,38

296,60

21,2

22,1

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.060,00

1.117,62

890,22

84,0

79,7

4025 Tekoče vzdrževanje

1.500,00

1.500,00

0,00

0,0

0,0

40,00

40,00

2,15

5,4

5,4

12.259,11

12.259,11

8.894,97

72,6

72,6

12.259,11

12.259,11

8.894,97

72,6

72,6

11.759,11

11.759,11

8.894,97

75,6

75,6

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
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

11.759,11

11.759,11

8.894,97

75,6

75,6

4025 Tekoče vzdrževanje

4.476,19

8.894,97

8.894,97

198,7

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

7.282,92

2.864,14

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

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
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A. Bilanca odhodkov
5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Indeks

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

2.000,00

2.000,00

875,96

43,8

43,8

2.000,00

2.000,00

875,96

43,8

43,8

2.000,00

2.000,00

875,96

43,8

43,8

2.000,00

2.000,00

875,96

43,8

43,8

4021 Posebni material in storitve

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

4025 Tekoče vzdrževanje

1.000,00

1.000,00

875,96

87,6

87,6

700,00

700,00

0,00

0,0

0,0

700,00

700,00

0,00

0,0

0,0

700,00

700,00

0,00

0,0

0,0

700,00

700,00

0,00

0,0

0,0

700,00

700,00

0,00

0,0

0,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00397 Urejanje krajev KS Velike Malence

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
00398 Sofinanciranje društev KS Velike Malence
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov
5020 - KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5020

KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

Indeks

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

42.167,04

42.167,04

20.066,33

47,6

47,6

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

2.000,00

2.000,00

0,00

0,0

0,0

2.000,00

2.000,00

0,00

0,0

0,0

4.893,84

4.893,84

1.028,20

21,0

21,0

4.893,84

4.893,84

1.028,20

21,0

21,0

4.893,84

4.893,84

1.028,20

21,0

21,0

4.893,84

4.893,84

1.028,20

21,0

21,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.050,00

1.025,14

217,26

20,7

21,2

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.340,00

1.364,86

808,94

60,4

59,3

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

3,84

3,84

2,00

52,1

52,1

2.000,00

2.000,00

0,00

0,0

0,0

28.773,20

24.440,20

8.805,13

30,6

36,0

28.773,20

24.440,20

8.805,13

30,6

36,0

28.773,20

24.440,20

8.805,13

30,6

36,0

28.773,20

24.440,20

8.805,13

30,6

36,0

4025 Tekoče vzdrževanje

18.773,20

18.773,20

8.805,13

46,9

46,9

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

10.000,00

5.667,00

0,00

0,0

0,0

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

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

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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

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

105

Stran: 94 od 97

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

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(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

9.333,00

Komunalna dejavnost

5.000,00

9.333,00

9.333,00

186,7

100,0

16039003 Objekti za rekreacijo

5.000,00

9.333,00

9.333,00

186,7

100,0

5.000,00

9.333,00

9.333,00

186,7

100,0

5.000,00

0,00

0,00

0,0

---

0,00

9.333,00

9.333,00

---

100,0

1.500,00

1.500,00

900,00

60,0

60,0

1.500,00

1.500,00

900,00

60,0

60,0

1.500,00

1.500,00

900,00

60,0

60,0

1.500,00

1.500,00

900,00

60,0

60,0

1.500,00

1.500,00

900,00

60,0

60,0

41.526.693,05

41.534.891,15

33.281.310,21

80,1

80,1

00402 Ureditev igrišč in rekreac.prostorov KS Zakot-Bukošek -Trnje
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

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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B. Račun finančnih terjatev in naložb
4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4500

Indeks

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

ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE

180.000,00

180.000,00

180.000,00 100,0 100,0

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

180.000,00

180.000,00

180.000,00 100,0 100,0

1603

Komunalna dejavnost

180.000,00

180.000,00

180.000,00

100,0

100,0

16039005 Druge komunalne dejavnosti

180.000,00

180.000,00

180.000,00

100,0

100,0

180.000,00

180.000,00

180.000,00

100,0

100,0

180.000,00

180.000,00

180.000,00

100,0

100,0

180.000,00

180.000,00

180.000,00

100,0

100,0

00562 Dokapitalizacija JP Komunala Brežice
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin

Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb
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C. Račun financiranja
4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR
SP2021

VP2021

REZR2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4700

Indeks

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

ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

1.400.000,00

1.400.000,00

1.393.654,22

99,6

99,6

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1.400.000,00

1.400.000,00

1.393.654,22

99,6

99,6

2201

Servisiranje javnega dolga

1.400.000,00

1.400.000,00

1.393.654,22

99,6

99,6

1.400.000,00

1.400.000,00

1.393.654,22

99,6

99,6

1.400.000,00

1.400.000,00

1.393.654,22

99,6

99,6

1.154.000,00

1.154.000,00

1.149.412,88

99,6

99,6

246.000,00

246.000,00

244.241,34

99,3

99,3

1.400.000,00

1.400.000,00

1.393.654,22

99,6

99,6

43.106.693,05

43.114.891,15

34.854.964,43

80,9

80,8

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
Skupaj:
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III.NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021-2024
Skupaj pred letom 2021+2021-2024

Leto 2021

PU

PK

NRP

Opis

Začetek-konec NRP

VrPROJ v EUR

1

2

3

4

5

6

4100
0603
06039002

KABINET ŽUPANA
Dejavnost občinske uprave

1102
11029001

14029001

1403
14039002

83,26

85,11
71,70

70,17

OB009-20-0011 Nabava avtomobilov za pomoč na domu

01.01.2020 - 31.12.2021

50.569,00

50.588,94

25.000,00

25.569,00

25.569,00

0,00

102,28

100,00

932.082,50

230.980,00

247.671,33

247.671,31

-0,02

107,23

100,00

90.472,66

39.000,00

44.493,23

44.493,21

-0,02

114,09

100,00

90.472,66

39.000,00

44.493,23

44.493,21

-0,02

114,09

100,00

841.609,84

191.980,00

203.178,10

203.178,10

0,00

105,83

100,00

01.01.2010 - 31.12.2026

174.852,93

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB009-14-0005 Požarna taksa-inv.transfer Gasilski zvezi Brežice

01.01.2014 - 31.12.2026

730.943,14

374.669,84

62.000,00

70.198,10

70.198,10

0,00

113,22

100,00

OB009-19-0002 Sof. nakupa gasilskih vozil

01.04.2019 - 31.12.2026

887.840,00

279.940,00

89.980,00

92.980,00

92.980,00

0,00

103,33

100,00

OB009-20-0022 Nakup opreme za potrebe CZ in GD

01.01.2021 - 31.12.2023

120.000,00

ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
Dejavnost občinske uprave
Administracija občinske uprave
01.01.2010 - 31.12.2026

367.192,39

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Nakup zemljišč
01.01.2011 - 31.12.2026

1.905.610,81

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ
Program reforme kmetijstva in živilstva
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
01.01.2019 - 30.06.2023

745.599,37

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
01.01.2010 - 31.12.2024

1.074.317,49

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB009-10-0089 Sredstva za vzpodbujanje podjetništva

01.01.2010 - 31.12.2024

1.278.310,45

OB009-19-0036 Sofin.nabave opreme za RRA

01.01.2019 - 31.12.2023

4.276,95

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

100,00

100,00

859.420,50
3.027,91

417.980,00
3.000,00

424.007,91
6.027,91

391.082,69
3.027,91

-32.925,22
-3.000,00

93,56
100,93

92,23
50,23

3.027,91

3.000,00

6.027,91

3.027,91

-3.000,00

100,93

50,23

3.027,91

3.000,00

6.027,91

3.027,91

-3.000,00

100,93

50,23

856.392,59

400.000,00

403.000,00

388.054,78

-14.945,22

97,01

96,29

852.010,23

400.000,00

403.000,00

388.054,78

-14.945,22

97,01

96,29

852.010,23

400.000,00

403.000,00

388.054,78

-14.945,22

97,01

96,29

1.907.887,31
624.755,49

396.000,00
130.000,00

422.230,00
153.230,00

329.532,50
141.845,02

-92.697,50
-11.384,98

83,22
109,11

78,05
92,57

52.532,86

10.000,00

33.230,00

32.599,37

-630,63

325,99

98,10

52.532,86

10.000,00

33.230,00

32.599,37

-630,63

325,99

98,10

572.222,63

120.000,00

120.000,00

109.245,65

-10.754,35

91,04

91,04

572.222,63

120.000,00

120.000,00

109.245,65

-10.754,35

91,04

91,04

971.004,56

151.000,00

151.000,00

120.637,72

-30.362,28

79,89

79,89

971.004,56

151.000,00

151.000,00

120.637,72

-30.362,28

79,89

79,89

770.845,55

100.000,00

120.000,00

119.999,97

-0,03

120,00

100,00

1.857,33

1.000,00

1.000,00

637,75

-362,25

63,78

63,78

40.203,35

55.000,00

58.000,00

16.976,76

-41.023,24

30,87

29,27
29,27

40.203,35

55.000,00

58.000,00

16.976,76

-41.023,24

30,87

OB009-19-0037 Nabava opreme za hortikulturno ureditev mesta Brežice

01.01.2019 - 31.12.2023

43.000,00

20.904,08

10.000,00

13.000,00

3.000,00

-10.000,00

30,00

23,08

OB009-19-0077 "Moja skupnost-sodelujem!":Razgledna ploščad na Svetem Vidu

01.01.2020 - 31.12.2022

115.976,76

14.220,76

45.000,00

45.000,00

13.976,76

-31.023,24

31,06

31,06

150.073,00

50.000,00

50.000,00

40.073,00

-9.927,00

80,15

80,15

150.073,00

50.000,00

50.000,00

40.073,00

-9.927,00

80,15

80,15

150.073,00

50.000,00

50.000,00

40.073,00

-9.927,00

80,15

80,15

61.879,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

100,00

100,00

61.879,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

100,00

100,00

61.879,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

100,00

100,00

26.492.834,94
8.333.112,21

8.977.829,64
4.557.729,64

9.221.967,07
4.552.185,36

9.039.882,90
4.502.920,78

-182.084,17
-49.264,58

100,69
98,80

98,03
98,92

8.333.112,21

4.557.729,64

4.552.185,36

4.502.920,78

-49.264,58

98,80

98,92

117.722,31

30.000,00

34.647,78

34.647,31

-0,47

115,49

100,00
100,00

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB009-19-0040 Sofinanciranje nakupa opreme v Splošni bolnišnici Brežice

01.01.2019 - 31.12.2023

170.073,00

Ohranjanje kulturne dediščine
Premična kulturna dediščina
OB009-18-0013 Opremljanje prostorov in Viteške dvorane gradu Brežice

04039003

96,81
83,26

-9.752,64

Investicijska vlaganja v bolnišnice

0403

102,85
85,11

-9.752,64

Bolnišnično varstvo

4400

-9.752,66
-9.752,64

22.944,03

17039001

18029002

296.184,34
48.513,03
48.513,03

1703

1802

305.937,00
58.265,67
32.696,67

OB009-10-0084 Razvojni programi kmetij

1402

13

287.980,00
57.000,00

58.265,67

OB009-18-0033 Melioracije (osuševanje,namakanje,agromelioracije)

11029002

12

1.166.421,93
234.339,43

32.000,00

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

4300

Indeks 10:8 Indeks 10:9

57.000,00

OB009-10-0120 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

16069002

11

183.750,49

OB009-10-0123 Nabava sred.in opreme za obč.sistem ZRP

1606

Razlika

10

234.339,43

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

06039001

RE ZR2021

9

367.192,39

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0603

VP 2021

8

01.01.2010 - 31.12.2026

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

07039001

4200

SP 2021

OB009-10-0120 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

0703

07039002

NRP do 2021 + realiz.2021
Real VrProj
7

01.01.2018 - 31.12.2021

61.879,00

ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA
Druge skupne administrativne službe
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB009-10-0083 Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini Brežice

01.01.2013 - 31.12.2026

239.412,51

OB009-10-0090 Investicijski vložki v poslovne prostore

01.01.2010 - 31.12.2021

47.035,44

50.665,90

0,00

417,55

417,55

0,00

-

OB009-11-0014 Obnova doma krajanov Pečice

01.01.2011 - 31.12.2022

207.877,33

167.360,67

20.000,00

36.263,70

36.147,56

-116,14

180,74

99,68

469.513,98

467.085,54

380.000,00

354.768,00

354.282,45

-485,55

93,23

99,86

OB009-12-0002 Večnamenski dom v Velikih Malencah

01.01.2012 - 31.12.2022

OB009-15-0003 Vzdrževanje poslovnih prostorov

01.01.2015 - 31.12.2026

234.880,14

112.965,92

7.000,00

9.707,28

9.646,01

-61,27

137,80

99,37

OB009-15-0040 Dom krajanov Kapele

01.01.2015 - 31.12.2026

419.677,70

125.943,91

32.000,00

32.241,17

32.241,17

0,00

100,75

100,00

OB009-17-0023 Dom krajanov Mrzlava vas

01.01.2018 - 31.12.2024

128.389,05

106.063,50

18.000,00

21.545,00

20.255,42

-1.289,58

112,53

94,01

OB009-17-0024 Obnova stare OŠ Bušeča vas

01.01.2018 - 31.12.2026

249.924,79

32.924,79

5.000,00

8.296,00

8.296,00

0,00

165,92

100,00

OB009-18-0001 Dom kulture Brežice

01.01.2018 - 31.12.2026

938.060,04

100.726,02

10.000,00

16.198,42

15.678,26

-520,16

156,78

96,79

OB009-18-0003 Dom krajanov Sromlje

01.01.2018 - 31.12.2021

369.041,69

325.905,13

30.000,00

30.000,00

29.461,70

-538,30

98,21

98,21

109

OB009-18-0004 Večnamenski dom Pišece

01.01.2018 - 31.12.2022

212.511,86

165.294,34

40.000,00

40.315,54

39.638,09

-677,45

99,10

98,32

OB009-18-0026 Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev Brežice

01.01.2018 - 31.12.2023

1.861.213,20

1.814.028,81

860.000,00

795.793,04

783.886,99

-11.906,05

91,15

98,50

OB009-19-0041 OŠ Dobova-celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

709.975,44

379.466,52

375.576,52

375.576,52

375.576,52

0,00

100,00

100,00

OB009-19-0042 ŠD Dobova- celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

587.040,43

287.863,35

285.767,64

284.327,37

284.327,36

-0,01

99,50

100,00

OB009-19-0043 OŠ Globoko- celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

524.994,80

270.390,94

267.561,94

267.561,94

267.561,94

0,00

100,00

100,00

OB009-19-0044 OŠ Pišece- celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

657.636,53

325.211,78

325.235,48

321.675,80

321.675,79

-0,01

98,91

100,00

OB009-19-0045 Glasbena šola Brežice- celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

207.811,33

108.311,70

107.604,70

107.604,70

107.604,70

0,00

100,00

100,00

OB009-19-0046 Stadion Brežice- celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

326.116,54

164.867,20

164.708,62

163.453,20

163.453,20

0,00

99,24

100,00

OB009-19-0047 Knjižnica Brežice- celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

437.309,97

210.529,89

213.054,89

208.054,89

208.054,89

0,00

97,65

100,00

OB009-19-0048 OŠ Bizeljsko-celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

307.996,64

163.276,37

162.215,37

162.215,37

162.215,37

0,00

100,00

100,00

OB009-19-0049 OŠ Artiče samo telovadnica-celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

421.032,43

207.889,16

207.414,17

205.414,16

205.414,16

0,00

99,04

100,00

OB009-19-0050 ŠD Brežice-celovita energetska sanacija objekta

01.01.2020 - 31.12.2021

433.231,08

197.645,88

200.168,91

195.168,88

195.168,88

0,00

97,50

100,00

OB009-19-0053 Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

01.01.2020 - 31.12.2021

366.713,48

350.168,42

150.000,00

267.889,86

266.713,48

-1.176,38

177,81

99,56

OB009-19-0054 Večnamenski dom Cerklje ob Krki

01.01.2020 - 31.12.2024

1.067.898,88

17.898,88

40.000,00

20.000,00

17.898,88

-2.101,12

44,75

89,49

OB009-19-0056 Vodovodni stolp

01.01.2020 - 31.12.2023

2.783.960,75

635.026,66

505.000,00

493.737,00

463.960,75

-29.776,25

91,87

93,97

OB009-19-0079 "Moja skupnost- sodelujem!":Akustika v Večnamenski dvorani Skopice

01.01.2020 - 31.12.2021

9.957,26

9.957,26

10.000,00

10.000,00

9.957,26

-42,74

99,57

99,57

OB009-19-0087 "Moja skupnost-sodelujem!":Rehabilitacijski in rekreacijski studio v stari OŠ v Pečicah

01.01.2021 - 31.12.2021

14.913,26

14.913,26

14.920,00

14.920,00

14.913,26

-6,74

99,95

99,95

OB009-21-0002 Večnamenski dom Arnovo selo

01.01.2021 - 31.12.2025

205.637,11

35.637,11

35.000,00

35.637,11

35.637,11

0,00

101,82

100,00

38.188,72

38.188,72

41.501,40

38.188,72

38.188,72

0,00

92,02

100,00

490.519,76

153.100,00

131.987,82

51.115,31

-80.872,51

33,39

38,73

490.519,76

153.100,00

131.987,82

51.115,31

-80.872,51

33,39

38,73

OB009-21-0011 Vzdrž.dela na gosp.poslop.,Banova domačija

1603

Komunalna dejavnost

16039003

Objekti za rekreacijo
OB009-19-0074 "Moja skupnost-sodelujem!":Rekreativna tekaška steza Atletski stadion Brežice

01.01.2020 - 31.12.2021

14.496,81

14.496,81

14.568,00

14.568,00

14.496,81

-71,19

99,51

99,51

OB009-19-0078 "Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev otrošk.igrišča in postav.igral ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi

01.01.2020 - 31.12.2021

6.203,29

6.203,29

6.693,00

6.693,00

6.203,29

-489,71

92,68

92,68

OB009-19-0082 "Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski park Sela

01.01.2020 - 31.12.2021

13.781,54

13.780,74

13.974,20

13.518,81

13.255,74

-263,07

94,86

98,05

OB009-19-0088 "Moja skupnost-sodelujem!":Travnato igrišče na prostem Dolenja Pirošica

01.01.2021 - 31.12.2021

9.315,47

9.315,47

9.664,80

9.364,01

9.315,47

-48,54

96,39

99,48

OB009-20-0001 Poligon "Pump-Track"

01.01.2020 - 31.12.2021

77.844,00

66.475,37

8.200,00

7.844,00

7.844,00

0,00

95,66

100,00

421.994,32

50.000,00

68.200,00

67.818,99

-381,01

135,64

99,44

Spodbujanje stanovanjske gradnje

421.994,32

50.000,00

68.200,00

67.818,99

-381,01

135,64

99,44

OB009-10-0094 Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

421.994,32

50.000,00

68.200,00

67.818,99

-381,01

135,64

99,44

1.141.007,04

350.000,00

434.437,03

417.260,36

-17.176,67

119,22

96,05

1.141.007,04

96,05

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002

1702
17029001

1802
18029001

1805
18059001

1902
19029001

19039001

962.241,38

350.000,00

434.437,03

417.260,36

-17.176,67

119,22

OB009-18-0031 Investicije v prostore in opremo za izvaj.programa ZD Brežice

Dejavnost zdravstvenih domov
01.01.2018 - 31.12.2018

380.074,94

373.429,42

130.000,00

181.831,46

170.396,48

-11.434,98

131,07

93,71

OB009-19-0031 Nakup vozil za ZD Brežice

01.01.2019 - 31.12.2023

509.150,30

529.317,37

170.000,00

215.229,96

215.229,96

0,00

126,61

100,00

OB009-19-0032 Dograditev ZD Brežice

01.01.2019 - 31.12.2024

6.029.218,80

Ohranjanje kulturne dediščine

111.888,34

50.000,00

37.375,61

31.633,92

-5.741,69

63,27

84,64

978.253,59

175.000,00

218.916,40

218.402,41

-513,99

124,80

99,77
99,77

978.253,59

175.000,00

218.916,40

218.402,41

-513,99

124,80

OB009-10-0115 Grad Brežice - obnova

01.01.2009 - 31.12.2026

6.107.368,47

375.695,99

145.420,50

185.509,68

185.311,38

-198,30

127,43

99,89

OB009-20-0012 Spomenik osamosvojitvi Slovenije

01.01.2020 - 31.12.2021

37.311,03

32.311,03

25.000,00

32.622,46

32.311,03

-311,43

129,24

99,05

OB009-21-0012 Vzdrž.dela na delu Z trakta, JZ stolpu...-Grad Brežice

01.01.2021 - 31.12.2023

410.780,00

Nepremična kulturna dediščina

Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa
OB009-10-0114 Prenova Nogometnega stadiona Brežice

01.01.2010 - 31.12.2026

1.982.138,62

OB009-18-0032 Vlaganja v športne objekte in naprave

01.01.2018 - 31.12.2023

347.879,78

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrtci
01.01.2020 - 31.12.2026

317.511,81

Primarno in sekundarno izobraževanje

780,00

4.579,50

784,26

780,00

-4,26

17,03

99,46

2.341.416,21

90.000,00

102.161,32

98.360,44

-3.800,88

109,29

96,28

2.244.437,67

90.000,00

102.161,32

98.360,44

-3.800,88

109,29

96,28

1.106.079,52

50.000,00

42.951,92

42.951,92

0,00

85,90

100,00

191.497,06

40.000,00

59.209,40

55.408,52

-3.800,88

138,52

93,58

158.631,87

15.000,00

30.500,10

27.511,81

-2.988,29

183,41

90,20

158.631,87

15.000,00

30.500,10

27.511,81

-2.988,29

183,41

90,20

158.631,87

15.000,00

30.500,10

27.511,81

-2.988,29

183,41

90,20

12.499.868,24

3.577.000,00

3.673.579,04

3.650.615,71

-22.963,33

102,06

99,37
99,37

12.499.868,24

3.577.000,00

3.673.579,04

3.650.615,71

-22.963,33

102,06

OB009-10-0105 Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče

01.01.2010 - 31.12.2026

10.694.064,05

3.078.461,24

1.952.000,00

1.960.500,00

1.960.291,34

-208,66

100,42

99,99

OB009-10-0108 Gradnja vrtca Dobova

01.01.2010 - 31.12.2022

2.911.701,58

1.831.600,55

1.330.000,00

1.372.357,00

1.371.572,86

-784,14

103,13

99,94

OB009-10-0127 Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

01.01.2014 - 31.12.2026

2.019.490,52

988.995,86

175.000,00

220.722,04

205.421,70

-15.300,34

117,38

93,07

OB009-20-0025 OŠ Velika Dolina

01.01.2021 - 31.12.2025

473.329,81

113.329,81

120.000,00

120.000,00

113.329,81

-6.670,19

94,44

94,44

70.894,95

10.000,00

10.000,00

5.877,09

-4.122,91

58,77

58,77

70.894,95

10.000,00

10.000,00

5.877,09

-4.122,91

58,77

58,77

70.894,95

10.000,00

10.000,00

5.877,09

-4.122,91

58,77

58,77

33.446.043,50
164.385,38

12.390.756,40
90.000,00

12.461.433,66
90.000,00

7.257.244,41
18.823,54

-5.204.189,25
-71.176,46

58,57
20,92

58,24
20,92

164.385,38

90.000,00

90.000,00

18.823,54

-71.176,46

20,92

20,92

Osnovno šolstvo

1904

Terciarno izobraževanje

19049002

Visokošolsko izobraževanje
OB009-15-0052 Mednarodni center - turizem

4500

01.01.2010 - 31.12.2026

Primarno zdravstvo

OB009-19-0089 Vzdrževanje in obnova objektov -vrtci

1903

01.01.2021 - 31.12.2021

01.01.2016 - 31.01.2025

0403

ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Druge skupne administrativne službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1.120.894,95

110

OB009-19-0004 Ureditev krajevnega središča Dobova

1302
13029002

13029003

13029004

13029006

1502

01.04.2019 - 31.12.2024

320.237,38

Cestni promet in infrastruktura

164.385,38

90.000,00

90.000,00

18.823,54

-71.176,46

20,92

20,92

21.830.945,24

8.930.445,23

8.989.797,01

5.564.185,75

-3.425.611,26

62,31

61,89
76,38

16.888.563,84

5.505.461,09

5.555.375,70

4.243.392,78

-1.311.982,92

77,08

OB009-10-0014 Izdelava inž.-geol. poročil in proj. za sanacijo

01.01.2009 - 31.12.2026

171.173,59

69.361,16

15.000,00

9.000,00

4.835,97

-4.164,03

32,24

53,73

OB009-10-0015 Interventna sanacija plazov v občini Brežice

01.01.2009 - 31.12.2026

2.476.511,52

1.141.384,48

173.461,09

173.461,09

171.206,74

-2.254,35

98,70

98,70

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB009-10-0027 Asfaltiranje in modernizacije cest KS Bizeljsko

01.01.2010 - 31.12.2026

605.104,66

340.715,55

60.000,00

70.000,00

68.787,47

-1.212,53

114,65

98,27

OB009-10-0040 Modernizacije in preplastitve v KS Čatež

01.01.2010 - 31.12.2026

259.155,73

150.664,23

25.000,00

34.516,38

34.237,83

-278,55

136,95

99,19
100,00

OB009-10-0053 Moder. JP v KS Križe

01.01.2010 - 31.12.2026

667.415,09

213.830,73

50.000,00

52.794,61

52.794,44

-0,17

105,59

OB009-10-0057 Pločnik Vel. Malence - Krška vas

01.01.2009 - 31.12.2021

308.552,90

285.998,94

6.000,00

6.000,00

2.324,51

-3.675,49

38,74

38,74

OB009-10-0061 Modernizacija LC in JP v KS Pišece

01.01.2011 - 31.12.2026

629.315,34

340.410,52

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

100,00

100,00
100,00

OB009-10-0063 Modernizacija cest v KS Sromlje

01.01.2010 - 31.12.2026

721.429,71

371.406,60

80.000,00

94.178,29

94.178,29

0,00

117,72

OB009-10-0064 Moderniz. in prepl.cest v KS Šentlenart

01.01.2010 - 31.12.2021

352.064,88

326.195,12

50.000,00

57.500,00

57.149,02

-350,98

114,30

99,39

OB009-10-0068 Modernizacija cest v KS Vel. Dolina

01.01.2010 - 31.12.2026

585.998,84

338.116,34

20.000,00

40.000,00

39.885,71

-114,29

199,43

99,71

OB009-11-0050 Obnova jekl.mostov preko Save in Krke

31.03.2012 - 31.12.2021

54.097,13

33.430,33

0,00

0,00

-167,43

-167,43

-

-

OB009-12-0005 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

01.01.2012 - 31.12.2026

252.565,53

132.621,71

20.000,00

22.500,00

22.425,50

-74,50

112,13

99,67

OB009-15-0015 Obnova LC Bukošek - Dobova

01.01.2015 - 31.12.2024

860.432,00

621.225,48

60.000,00

80.000,00

79.771,97

-228,03

132,95

99,71

OB009-15-0025 Modernizacija cest v KS Kapele

01.01.2015 - 31.12.2026

519.750,97

284.988,08

40.000,00

46.912,35

46.912,35

0,00

117,28

100,00

OB009-15-0046 Pločnik in kolesarska steza Trdinova ul.

01.01.2015 - 31.12.2023

563.610,06

273.610,06

170.000,00

170.000,00

112.976,68

-57.023,32

66,46

66,46

OB009-16-0005 Infrastruktura ob hidroelektrarni

01.01.2016 - 31.12.2024

205.894,30

79.253,30

50.000,00

40.100,00

9.059,66

-31.040,34

18,12

22,59
100,00

OB009-17-0026 Modernizacija cest v KS Pečice

01.01.2018 - 31.12.2026

306.803,98

208.776,56

20.000,00

8.369,74

8.369,74

0,00

41,85

OB009-17-0031 Obnova odseka LC Velike Malence-Vrhovska vas

01.01.2018 - 31.12.2023

752.158,32

551.600,47

217.500,00

257.500,00

252.358,15

-5.141,85

116,03

98,00

OB009-17-0033 Modernizacija cest v KS Globoko

01.01.2018 - 31.12.2026

548.867,89

291.298,03

50.000,00

70.000,00

69.996,65

-3,35

139,99

100,00

OB009-18-0007 Pločnik Vrhje

01.01.2018 - 31.12.2026

1.079.872,53

258.665,54

150.000,00

140.000,00

49.689,73

-90.310,27

33,13

35,49

OB009-18-0027 Pločnik v KS Velika Dolina-3.faza

01.01.2018 - 31.12.2021

366.496,16

364.875,75

40.000,00

20.000,00

18.543,02

-1.456,98

46,36

92,72

OB009-19-0008 Ulica Bratov Gerjovičev-odcep Loče

01.04.2019 - 31.12.2025

216.074,77

39.000,57

100.000,00

80.000,00

21.093,17

-58.906,83

21,09

26,37

OB009-19-0010 Obnova LC024051 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici

01.01.2019 - 31.12.2022

1.233.258,96

1.032.000,98

530.000,00

560.000,00

558.935,38

-1.064,62

105,46

99,81

OB009-19-0013 Obnova Ceste bratov Milavcev

01.01.2019 - 31.12.2026

1.366.617,78

205.399,82

300.000,00

303.500,00

165.088,78

-138.411,22

55,03

54,39

OB009-19-0014 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti

01.01.2019 - 31.12.2026

686.453,75

83.700,55

200.000,00

200.000,00

76.453,75

-123.546,25

38,23

38,23

OB009-19-0021 Obnova železnega mostu čez Krko v Brežicah

01.01.2019 - 31.12.2023

2.105.692,81

1.422.242,11

1.200.000,00

1.248.668,00

1.246.551,01

-2.116,99

103,88

99,83

OB009-19-0029 Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno

01.01.2019 - 31.12.2026

995.280,50

28.299,58

100.000,00

80.000,00

6.679,50

-73.320,50

6,68

8,35

OB009-19-0064 Obnova lokalne ceste LC Cirnik

01.01.2021 - 31.12.2025

399.992,75

163.578,02

50.000,00

50.000,00

49.992,75

-7,25

99,99

99,99

OB009-19-0070 Izgradnja pločnika Pišece

01.01.2020 - 31.12.2026

378.289,00

33.753,11

50.000,00

41.263,53

18.289,00

-22.974,53

36,58

44,32

OB009-19-0071 Modernizacija JP Skopice

01.01.2021 - 31.12.2022

99.637,50

72.137,50

72.500,00

72.500,00

72.137,50

-362,50

99,50

99,50
100,00

OB009-20-0003 Modernizacija ceste Bizeljska vas-grad

01.01.2020 - 31.12.2026

270.000,00

99.246,76

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

100,00

OB009-20-0026 Modernizacija javne poti JP 527915-Janeževa gorca

01.01.2021 - 31.12.2021

33.336,38

33.336,38

25.000,00

33.600,00

33.336,38

-263,62

133,35

99,22

OB009-21-0003 Modernizacija lokalne ceste Gaberje-Sela

01.01.2021 - 31.12.2026

379.617,20

79.617,20

80.000,00

80.000,00

79.617,20

-382,80

99,52

99,52

OB009-21-0004 Sanacija in zaščita skalnega podora ob JP 525062 Slovenska vas-Filipač

01.01.2021 - 31.12.2021

407.256,71

407.256,71

1.000.000,00

929.011,71

407.256,71

-521.755,00

40,73

43,84

OB009-21-0006 Vzhodna obvoznica Brežice- most Sava

01.01.2021 - 31.12.2024

172.699,29

12.699,29

70.000,00

70.000,00

12.699,29

-57.300,71

18,14

18,14
100,00

OB009-21-0007 Modernizacija ulic v mestu-KS Šentlenart

01.01.2021 - 31.12.2026

450.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100,00

OB009-21-0008 Modernizacija ulic v mestu-KS ZBT

01.01.2021 - 31.12.2025

549.926,36

99.926,36

100.000,00

100.000,00

99.926,36

-73,64

99,93

99,93

584.048,98

80.000,00

82.900,00

67.483,76

-15.416,24

84,35

81,40

Urejanje cestnega prometa
OB009-10-0075 Urejanje AP v občini Brežice

01.01.2009 - 31.12.2026

323.387,81

147.707,32

30.000,00

36.000,00

35.311,59

-688,41

117,71

98,09

OB009-17-0025 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

01.01.2018 - 31.12.2026

390.270,71

97.757,04

50.000,00

46.900,00

32.172,17

-14.727,83

64,34

68,60

830.011,09

150.000,00

177.000,00

176.177,05

-822,95

117,45

99,54

OB009-10-0206 Obnova JR po občini Brežice

01.01.2011 - 31.12.2026

1.290.555,37

729.167,56

100.000,00

117.000,00

116.776,07

-223,93

116,78

99,81

OB009-20-0004 Javna razsvetljava Velike Malence, Jereslavec

01.01.2020 - 31.12.2021

89.400,98

Cestna razsvetljava

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

100.843,53

50.000,00

60.000,00

59.400,98

-599,02

118,80

99,00

3.513.321,33

33,93

3.194.984,14

3.174.521,31

1.077.132,16

-2.097.389,15

33,71

OB009-10-0051 Pločnik Župelevec

01.01.2010 - 31.12.2024

983.440,85

373.888,13

25.000,00

25.000,00

23.280,00

-1.720,00

93,12

93,12

OB009-11-0048 Pločnik v Trebežu R3-676

31.03.2012 - 31.12.2026

535.180,71

173.064,05

1.000,00

1.000,00

320,76

-679,24

32,08

32,08

OB009-17-0012 Pločnik ob R2 420 Brežice-Rigonce

01.03.2017 - 31.12.2023

148.879,94

22.060,03

25.000,00

28.000,00

13.879,94

-14.120,06

55,52

49,57

OB009-17-0032 Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

01.01.2018 - 31.12.2023

895.447,14

473.122,11

400.000,00

400.000,00

296.098,32

-103.901,68

74,02

74,02

OB009-18-0023 Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)

01.01.2018 - 31.12.2023

3.182.737,82

154.309,39

981.867,64

981.867,64

5.979,78

-975.887,86

0,61

0,61

OB009-18-0024 Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova

01.01.2018 - 31.12.2024

2.851.305,32

736.212,11

1.132.116,50

1.132.116,50

523.989,39

-608.127,11

46,28

46,28

OB009-18-0025 Pločnik Kapele

01.01.2018 - 31.12.2025

617.330,52

7.768,86

10.000,00

10.000,00

4.524,52

-5.475,48

45,25

45,25

OB009-19-0030 Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh

01.01.2019 - 31.12.2024

455.363,46

103.955,37

150.000,00

150.000,00

75.363,46

-74.636,54

50,24

50,24

OB009-20-0006 Pločnik Ribnica

01.01.2020 - 31.12.2024

414.675,65

14.560,20

30.000,00

30.000,00

4.675,65

-25.324,35

15,59

15,59

OB009-20-0020 Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš-rondo Črnc

01.01.2020 - 31.12.2025

554.020,34

237.634,49

280.000,00

256.537,17

129.020,34

-127.516,83

46,08

50,29

4.057.841,77

1.351.934,00

1.372.429,26

682.832,76

-689.596,50

50,51

49,75

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

111

15029001

15029002

1506
15069001

300.504,30

216.300,00

216.300,00

145.334,44

-70.965,56

67,19

OB009-10-0093 Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice

01.01.2010 - 31.12.2026

877.210,33

229.997,45

173.000,00

173.000,00

108.431,91

-64.568,09

62,68

62,68

OB009-11-0002 Nabava nadom. OS na področ. kom. odpadkov

01.01.2011 - 31.12.2026

219.778,66

57.284,69

30.000,00

30.000,00

23.680,37

-6.319,63

78,93

78,93

OB009-19-0085 "Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev ekoloških otokov v KS Bizeljsko

01.01.2021 - 31.12.2021

13.222,16

Zbiranje in ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadno vodo

16039001

16039002

16039003

16039005

16069001

4600
1603
16039003

18029001

302.129,67

50.000,00

70.495,26

68.184,83

-2.310,43

136,37

96,72

50.000,00

50.000,00

46.885,53

-3.114,47

93,77

93,77

OB009-15-0018 Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice

01.01.2015 - 31.12.2026

6.249.786,75

3.259.849,36

1.010.634,00

1.010.634,00

422.427,96

-588.206,04

41,80

41,80

7.124,12

20.000,00

20.000,00

7.124,12

-12.875,88

35,62

35,62

7.124,12

20.000,00

20.000,00

7.124,12

-12.875,88

35,62

35,62

7.124,12

20.000,00

20.000,00

7.124,12

-12.875,88

35,62

35,62

6.681.929,51

1.930.677,17

1.916.770,92

943.367,32

-973.403,60

48,86

49,22
46,80

Splošne okoljevarstvene storitve
Informacijski sistem varstva okolja in narave

3.748.593,97

1.787.677,17

1.759.887,30

823.651,97

-936.235,33

46,07

01.01.2007 - 31.12.2026

1.186.617,35

218.034,09

25.000,00

22.000,00

1.422,60

-20.577,40

5,69

6,47

OB009-10-0013 Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje

01.01.2009 - 31.12.2024

689.417,92

115.588,12

100.000,00

110.000,00

88.947,06

-21.052,94

88,95

80,86

Oskrba z vodo

OB009-11-0007 Nabava nadom. OS na področju vodovoda

01.01.2011 - 31.12.2026

504.906,49

184.686,71

70.000,00

55.304,74

22.776,80

-32.527,94

32,54

41,18

OB009-11-0057 Vodovod Križe

31.03.2012 - 31.12.2025

1.679.840,52

362.240,03

330.000,00

301.675,39

196.011,53

-105.663,86

59,40

64,97
73,91

OB009-17-0005 Vodovod Bizeljsko

01.03.2017 - 31.12.2026

463.942,35

266.042,53

50.000,00

50.000,00

36.955,61

-13.044,39

73,91

OB009-18-0010 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2

01.01.2018 - 31.12.2023

7.381.268,48

183.155,04

722.677,17

722.677,17

35.539,59

-687.137,58

4,92

4,92

OB009-18-0012 Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture

01.01.2018 - 31.12.2026

1.012.796,32

460.148,79

100.000,00

85.000,00

84.118,18

-881,82

84,12

98,96

OB009-19-0016 Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

01.01.2019 - 31.12.2023

178.696,62

29.349,83

50.000,00

46.330,00

23.574,86

-22.755,14

47,15

50,88

OB009-19-0069 Obnova vodovodnih omrežij

01.01.2020 - 31.12.2026

2.034.305,74

581.283,98

280.000,00

336.000,00

334.305,74

-1.694,26

119,39

99,50

655.014,01

80.000,00

83.400,00

53.294,84

-30.105,16

66,62

63,90

OB009-18-0005 Sofinanciranje obnov mrliških vežic

01.01.2018 - 31.12.2024

111.448,85

64.576,73

15.000,00

12.844,64

6.844,64

-6.000,00

45,63

53,29

OB009-19-0068 Obnova mrliške vežice v Orešju

01.01.2020 - 31.12.2024

262.326,20

33.612,37

50.000,00

41.400,00

22.326,20

-19.073,80

44,65

53,93

OB009-21-0009 Ureditev pokopališča Pišece

01.01.2020 - 31.12.2023

79.124,00

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Objekti za rekreacijo
159.000,00

24.124,00

10.000,00

24.155,36

24.124,00

-31,36

241,24

99,87

68.195,91

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

100,00

100,00

54.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

100,00

100,00

68.441,21

13.000,00

33.000,00

32.085,51

-914,49

246,81

97,23

OB009-19-0086 "Moja skupnost-sodelujem!":Praznično novoletna okrasitev vasi Pišece

01.01.2021 - 31.12.2021

2.993,13

2.993,13

3.000,00

3.000,00

2.993,13

-6,87

99,77

99,77

OB009-20-0010 Urejanje trgov in ulic v mestu Brežice

01.01.2020 - 31.12.2024

169.092,38

65.448,08

10.000,00

30.000,00

29.092,38

-907,62

290,92

96,97

2.141.684,41

30.000,00

20.483,62

14.335,00

-6.148,62

47,78

69,98

01.01.2020 - 31.12.2024

69.335,00

24.228,28

20.000,00

20.000,00

14.335,00

-5.665,00

71,68

71,68

314.832,03

65.700,00

70.436,47

40.910,92

-29.525,55

62,27

58,08
58,08

Druge komunalne dejavnosti

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

314.832,03

65.700,00

70.436,47

40.910,92

-29.525,55

62,27

OB009-10-0001 Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč

01.01.2010 - 31.12.2026

376.755,92

136.698,19

35.700,00

35.700,00

29.631,24

-6.068,76

83,00

83,00

OB009-12-0019 Komunalno opremljanje zemljišč

01.01.2013 - 31.12.2026

507.597,23

178.133,84

30.000,00

34.736,47

11.279,68

-23.456,79

37,60

32,47

129.789,78
52.811,00

360.000,00
180.000,00

360.000,00
180.000,00

52.475,50
29.326,00

-307.524,50
-150.674,00

14,58
16,29

14,58
16,29

52.811,00

180.000,00

180.000,00

29.326,00

-150.674,00

16,29

16,29

45.613,00

150.000,00

150.000,00

29.326,00

-120.674,00

19,55

19,55

46.299,00

30.000,00

30.000,00

23.149,50

-6.850,50

77,17

77,17

46.299,00

30.000,00

30.000,00

23.149,50

-6.850,50

77,17

77,17

46.299,00

30.000,00

30.000,00

23.149,50

-6.850,50

77,17

77,17

98.982,88
44.959,19

6.700,00
0,00

12.480,00
5.780,00

5.779,39
5.779,39

-6.700,61
-0,61

86,26
-

46,31
99,99

44.959,19

0,00

5.780,00

5.779,39

-0,61

-

99,99

44.959,19

0,00

5.780,00

5.779,39

-0,61

-

99,99

164.236,35
56.246,24

18.350,00
18.350,00

18.350,00
18.350,00

8.910,00
8.910,00

-9.440,00
-9.440,00

48,56
48,56

48,56
48,56

38.920,40

18.350,00

18.350,00

8.910,00

-9.440,00

48,56

48,56

19.502,59

18.350,00

18.350,00

8.910,00

-9.440,00

48,56

48,56

67.068,09
22.423,00

11.300,00
5.300,00

13.416,50
7.416,50

8.840,93
5.587,19

-4.575,57
-1.829,31

78,24
105,42

65,90
75,33

22.423,00

5.300,00

7.416,50

5.587,19

-1.829,31

105,42

75,33

22.423,00

5.300,00

7.416,50

5.587,19

-1.829,31

105,42

75,33

44.645,09

6.000,00

6.000,00

3.253,74

-2.746,26

54,23

54,23

44.645,09

6.000,00

6.000,00

3.253,74

-2.746,26

54,23

54,23

Urejanje občinskih zemljišč

ODDELEK ZA PROSTOR
Komunalna dejavnost
Objekti za rekreacijo
01.01.2015 - 31.12.2025

7.222.989,74

Ohranjanje kulturne dediščine
Nepremična kulturna dediščina
01.01.2014 - 31.12.2021

88.403,50

01.01.2014 - 31.12.2023

41.567,83

KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
OB009-19-0023 Urejanje mesta Brežice

0602

31.03.2012 - 31.12.2026

Praznično urejanje naselij

OB009-13-0034 Modernizacija JP v izvedbi KS Artiče

06029001

72.124,12

OB009-10-0010 Vodovod Cerklje

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5006

01.01.2020 - 31.12.2026

Komunalna dejavnost

1302

1603

99,41

46,49

150.442,40

13029001

16039005

99,41

47,33

526.607,42

KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE
Cestni promet in infrastruktura

5003

-77,84

-618.630,94

571.454,72

OB009-15-0013 Ureditev zahodne fasade mesta Brežice

5001

13.222,16

537.498,32

01.01.2011 - 31.12.2024

OB009-15-0009 Vodni center Brežice

1802

13.300,00

1.156.129,26

01.09.2013 - 31.12.2026

OB009-20-0016 Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih

1606

13.300,00

1.135.634,00

OB009-11-0003 Nabava nado. OS na področ. odpad. voda

OB009-11-0058 Ureditev otroških igrišč

16039004

13.222,16

3.757.337,47

OB009-13-0005 Sofinanciranje MKČN

OB009-19-0065 Naprave za sistem merjenja kakovosti zraka in drugih vplivov na življenje

1603

67,19

01.01.2019 - 31.12.2023

70.101,19

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
OB009-14-0007 Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

01.01.2014 - 31.12.2023

34.024,05
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OB009-14-0008 Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Dobova

5007
0602

KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
OB009-15-0014 Nakup opreme za poslovne prostore KS Globoko

5008
0602
06029001

0403
04039003

0403
04039003

13029001

OB009-13-0016 Nakup opreme v poslov.prostorih KS Pišece

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB009-13-0017 Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece

16039003

15.126,18

01.01.2014 - 31.12.2023

28.133,40

01.01.2014 - 31.12.2023

4.525,69

01.01.2014 - 31.12.2023

71.797,30

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART
Druge skupne administrativne službe
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB009-13-0020 Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Šentlenart

1603

01.01.2015 - 31.12.2023

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Delovanje ožjih delov občin

5020

4.231,22

Cestni promet in infrastruktura

0602

0403

01.03.2017 - 31.12.2023

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06029001

04039003

7.211,65

KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS
Druge skupne administrativne službe

KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

5017

01.01.2015 - 31.12.2023

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB009-13-0031 Modernizacija JP v izvedbi KS Mrzlava vas

5014

4.620,44

KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE
Druge skupne administrativne službe

OB009-15-0021 Nabava opreme v KS Mrzlava vas

1302

01.01.2015 - 31.12.2023

Delovanje ožjih delov občin

OB009-17-0014 Nabava opreme in obnova poslovnih prostorov KS Kapele

5012

61.982,64

KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
OB009-15-0016 Nakup opreme za prostore KS Jesenice/Dol.

5009

01.01.2014 - 31.12.2023

01.01.2014 - 31.12.2023

6.881,98

KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE
Komunalna dejavnost
Objekti za rekreacijo
OB009-14-0011 Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-Bukošek-Trnje

01.01.2014 - 31.12.2023

37.413,71
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43.982,64

6.000,00

6.000,00

3.253,74

-2.746,26

54,23

54,23

5.633,19
1.620,44

4.000,00
1.000,00

4.620,44
1.620,44

1.620,44
1.620,44

-3.000,00
0,00

40,51
162,04

35,07
100,00

1.620,44

1.000,00

1.620,44

1.620,44

0,00

162,04

100,00

1.620,44

1.000,00

1.620,44

1.620,44

0,00

162,04

100,00

36.104,64
2.748,05

3.300,00
800,00

3.300,00
800,00

153,85
153,85

-3.146,15
-646,15

4,66
19,23

4,66
19,23

2.748,05

800,00

800,00

153,85

-646,15

19,23

19,23

2.748,05

800,00

800,00

153,85

-646,15

19,23

19,23

22.938,11
1.831,22

14.747,00
13.747,00

11.931,60
10.931,60

1.388,36
1.388,36

-10.543,24
-9.543,24

9,41
10,10

11,64
12,70

1.831,22

13.747,00

10.931,60

1.388,36

-9.543,24

10,10

12,70

1.831,22

13.747,00

10.931,60

1.388,36

-9.543,24

10,10

12,70

19.241,00
7.174,71

8.400,70
3.000,00

3.680,38
642,72

2.032,52
573,40

-1.647,86
-69,32

24,19
19,11

55,23
89,21

7.174,71

3.000,00

642,72

573,40

-69,32

19,11

89,21

7.174,71

3.000,00

642,72

573,40

-69,32

19,11

89,21

11.931,30

5.400,70

3.037,66

1.459,12

-1.578,54

27,02

48,03

11.931,30

5.400,70

3.037,66

1.459,12

-1.578,54

27,02

48,03

11.931,30

5.400,70

3.037,66

1.459,12

-1.578,54

27,02

48,03

29.634,38
4.059,11

48.431,00
431,00

11.025,60
1.117,60

5.503,33
1.117,60

-5.522,27
0,00

11,36
259,30

49,91
100,00

4.059,11

431,00

1.117,60

1.117,60

0,00

259,30

100,00

4.059,11

431,00

1.117,60

1.117,60

0,00

259,30

100,00

17.388,45

20.000,00

9.860,90

4.385,73

-5.475,17

21,93

44,48

17.388,45

20.000,00

9.860,90

4.385,73

-5.475,17

21,93

44,48

17.388,45

20.000,00

9.860,90

4.385,73

-5.475,17

21,93

44,48

36.989,29
5.381,98

8.565,75
500,00

3.316,80
1.647,00

1.647,00
1.647,00

-1.669,80
0,00

19,23
329,40

49,66
100,00

5.381,98

500,00

1.647,00

1.647,00

0,00

329,40

100,00

5.381,98

500,00

1.647,00

1.647,00

0,00

329,40

100,00

44.706,17
22.413,71

17.000,00
5.000,00

17.000,00
9.333,00

9.333,00
9.333,00

-7.667,00
0,00

54,90
186,66

54,90
100,00

22.413,71

5.000,00

9.333,00

9.333,00

0,00

186,66

100,00

22.413,71

5.000,00

9.333,00

9.333,00

0,00

186,66

100,00

86.617.003,59

23.073.473,41

23.372.255,15

17.411.611,16

-5.960.643,99

75,46

74,50

OBRAZLOŽITEV TABELE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021-2024
Obrazložitev k zaključnem računu III. dela proračuna za leto 2021
V okviru zaključnega računa proračuna za leto 2021 so predstavljeni tudi podatki za III. del proračuna - načrt razvojnih
programov-realizacija 2021 (v nadaljevanju: NRP).
NRP je v sprejetem proračunu Občine Brežice za leto 2021 zajemal obdobje 2021-2024. 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 2021.
V NRP-realizacija 2021 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 , ki izkazuje planirane vrednosti iz sprejetega proračuna za leto 2021 in
sicer iz dinamike financiranja projektov vključenih v NRP 2021-2024.
- v koloni 7 je navedena realizirana vrednost v vseh letih do konca leta 2021.
- v koloni 8,9,10 so izkazani sprejeti ,veljavni in realizirani proračun za leto 2021;
-v koloni 11 je izkazana razlika med veljavnim in realiziranim planom za leto 2021
- v kolonah 12 in 13 so izkazani indeksi za leto 2021.
Vsebinsko obrazložitev posameznih projektov so skrbniki projektov obrazložili v drugem delu pod točko 2.3.
Obrazložitev Načrta razvojnih programov.
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FK

Opis

SP2021

VP 2021

RE ZR2021

Indeks 5:3

Indeks 5:4

1

2

3

4

5

6

7

01

JAVNA UPRAVA
Dejavnosti izvršilnih in
0111 zakonodajnih organov
Dejavnosti s področja
finančnih in fiskalnih
0112 zadev

10.954.315,40

10.566.331,39

9.770.888,79

89,20

92,47

2.444.785,00

2.440.419,00

2.214.065,01

90,56

90,72

60.254,63

99.254,63

94.354,46

156,59

95,06

5.000,00

3.000,00

3.000,00

60,00

100,00

6.226.400,16

6.220.164,80

5.894.471,22

94,67

94,76

457.000,00

62.461,86

5.860,00

1,28

9,38

1.540.000,00

1.526.000,00

1.447.568,32

94,00

94,86

220.875,61

215.031,10

111.569,78

50,51

51,89

82.683,00

82.683,00

80.711,16

97,62

97,62

82.683,00

82.683,00

80.711,16

97,62

97,62

349.600,00

360.798,10

358.623,46

102,58

99,40

6.000,00

6.000,00

4.896,90

81,62

81,62

343.600,00

354.798,10

353.726,56

102,95

99,70

13.476.363,00

13.570.076,51

9.328.588,16

69,22

68,74

488.109,50

481.826,65

402.165,05

82,39

83,47

105.000,00

105.000,00

70.246,60

66,90

66,90

238.150,00

249.380,00

223.674,33

93,92

89,69

40.000,00

40.000,00

39.552,87

98,88

98,88

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-

0451 Cestni promet

10.904.741,91

11.013.222,80

7.482.358,03

68,62

67,94

0454 Zračni promet

7.600,00

7.600,00

7.600,00

100,00

100,00

0460 Komunikacije

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0131 Splošne kadrovske zadeve
Druge splošne zadeve in
0133 storitve
Druge dejavnosti javne
0160 uprave
Servisiranje javnega dolga
0171 države
Splošni transferi med
javnofinančnimi
institucijami na različnih
0180 ravneh države
02

OBRAMBA

0220 Civilna zaščita
JAVNI RED IN
03
VARNOST
0310 Policija
0320 Protipožarna varnost
GOSPODARSKE
04
DEJAVNOSTI
Dejavnosti s področja
splošnih gospodarskih in
0411 trgovinskih zadev
Dejavnosti s področja
splošnih zadev, povezanih
0412 z delom in zaposlovanjem
0421 Kmetijstvo
0422 Gozdarstvo
Pridobivanje in distribucija
0436 druge energije

0473 Turizem
Druge dejavnosti s
področja gospodarskih
0490 zadev

548.934,28

526.409,13

400.400,66

72,94

76,06

1.136.827,31

1.144.637,93

702.590,62

61,80

61,38

05

VARSTVO OKOLJA
Zbiranje in ravnanje z
0510 odpadki

1.391.934,00

1.404.379,26

696.738,69

50,06

49,61

236.300,00

228.250,00

152.116,25

64,37

66,64

0520 Ravnanje z odpadno vodo
Druge dejavnosti s
0560 področja varstva okolja
STANOVANJSKA
DEJAVNOST IN
06
PROSTORSKI RAZVOJ

1.135.634,00

1.156.129,26

537.498,32

47,33

46,49

20.000,00

20.000,00

7.124,12

35,62

35,62

2.945.477,17

3.016.491,79

1.792.984,07

60,87

59,44

205.000,00

235.500,00

228.045,03

111,24

96,83

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

350.000,00

350.000,00

132.700,48

37,91

37,91

1.890.477,17

1.847.131,79

849.350,93

44,93

45,98

0640 Cestna razsvetljava

500.000,00

583.860,00

582.887,63

116,58

99,83

07

525.000,00

603.695,11

533.076,63

101,54

88,30

420.000,00

501.095,11

455.709,64

108,50

90,94

50.000,00

50.000,00

40.073,00

80,15

80,15

55.000,00

52.600,00

37.293,99

67,81

70,90

2.296.225,68

2.361.837,00

2.108.528,39

91,83

89,27

712.902,98

712.902,98

627.895,44

88,08

88,08

0820 Kulturne dejavnosti
Dejavnosti radia in
0830 televizije ter založništva
Dejavnosti neprofitnih
organizacij, društev,
0840 združenj in drugih institucij

1.146.179,18

1.191.095,60

1.096.168,14

95,64

92,03

68.000,00

68.000,00

62.890,10

92,49

92,49

369.143,52

389.838,42

321.574,71

87,11

82,49

09

9.641.371,06

9.691.675,25

8.925.333,70

92,57

92,09

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

3.940.339,43

3.969.371,11

3.627.261,94

92,05

91,38

4.801.831,63

4.900.656,95

4.687.656,64

97,62

95,65

40.000,00

40.000,00

21.212,10

53,03

53,03

50.000,00

46.447,19

35.574,71

71,15

76,59

809.200,00

735.200,00

553.628,31

68,42

75,30

10

1.443.723,74

1.456.923,74

1.259.491,38

87,24

86,45

250.000,00

250.000,00

208.909,95

83,56

83,56

72.750,00

72.750,00

51.241,99

70,44

70,44

1.060.973,74

1.074.173,74

957.339,44

90,23

89,12

60.000,00

60.000,00

42.000,00

70,00

70,00

43.106.693,05

43.114.891,15

34.854.964,43

80,86

80,84

ZDRAVSTVO
Splošne zdravstvene
0721 storitve
0731 Storitve splošnih bolnišnic
Storitve splošnega
0740 zdravstvenega varstva
REKREACIJA,
KULTURA IN
DEJAVNOSTI
NEPROFITNIH
ORGANIZACIJ,
DRUŠTEV, ZDRUŽENJ
IN DRUGIH
08
INSTITUCIJ
Dejavnosti na področju
0810 športa in rekreacije

IZOBRAŽEVANJE

SOCIALNA VARNOST

1012 Varstvo invalidnih oseb
1040 Varstvo otrok in družine
Zagotavljanje socialne
varnosti socialno ogroženih
in socialno izključenih
1070 kategorij prebivalstva
Druge dejavnosti na
1090 področju socialne varnosti
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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINA BREŽICE
za leto 2021 –
OBRAZLOŽITVE

1

2 OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2021………………………....……………………...……..16

Uvod………………………………………………………………………………………………………………………….16
I. SPLOŠNI DEL ...................................................................................................................................................................... 18
2.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA………………………………………...…..19
2.1.1. Makroekonomska izhodišča…………………………………………………………………………………..………….………..19
2.1.2. poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov……………………………………………………………………………...……….19
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV……………………………………………………………………………………...…...24
PRIHODKI PRORAČUNA…………………………………………………………………………………………….……...………..24
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 30.147.602 € ........................................................................................................................ 25
70 DAVČNI PRIHODKI 19.165.790 €........................................................................................................................................ 25
700 Davki na dohodek in dobiček 16.424.783 € ...................................................................................................................... 26
703 Davki na premoženje 1.604.910 € ..................................................................................................................................... 27
704 Domači davki na blago in storitve 1.136.097 € ................................................................................................................. 27
706 Drugi davki 0 € ................................................................................................................................................................. 27
71 NEDAVČNI PRIHODKI 5.144.711 € .................................................................................................................................... 27
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.023.523 € ........................................................................................... 28
711 Takse in pristojbine 38.913 € ............................................................................................................................................ 28
712 Globe in druge denarne kazni 73.864 € ............................................................................................................................. 28
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 88.874 €.................................................................................................................. 28
714 Drugi nedavčni prihodki 2.919.538 €................................................................................................................................ 29
72 KAPITALSKI PRIHODKI 223.866 € ..................................................................................................................................... 29
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 3.820 €................................................................................................................. 29
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 220.046 €................................................................................ 29
74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.517.163 €................................................................................................................................. 29
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 3.274.597 € ................................................................................. 30
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 2.242.566 € ............................................ 31
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 96.071 € ...................................................................................................... 31
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 96.071 € ................................................................................................... 31
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 33.461.310 € ........................................................................................................................... 32
40 TEKOČI ODHODKI 6.976.320 € ........................................................................................................................................... 32
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.574.278 € .................................................................................................................. 34
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 250.215 € ...................................................................................................... 34
402 Izdatki za blago in storitve 5.057.914 € ............................................................................................................................ 35
403 Plačila domačih obresti 53.914 € ...................................................................................................................................... 36
409 Rezerve 40.000 € .............................................................................................................................................................. 36
41 TEKOČI TRANSFERI 9.307.361 € ........................................................................................................................................ 36
410 Subvencije 267.779 € ........................................................................................................................................................ 38
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 5.052.422 € ................................................................................................. 38
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 760.997 € ...................................................................................... 38
413 Drugi tekoči domači transferi 3.226.164 € ........................................................................................................................ 38
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 14.268.902 € ............................................................................................................................ 38
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 14.268.902 € ............................................................................................................ 39
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.728.727 € ........................................................................................................................... 40
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 2.476.541 € ..................................... 41
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 252.186 € ........................................................................................... 41
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 180.000 €....................................................................... 41
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 180.000 € .......................................................................................... 41
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB………………………………………………………………………………………41
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 € .................................................... 41
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 € ......................................................................................................................................... 41
C RAČUN FINANCIRANJA………………………………………………………………………………………………………………42
5 RAČUN FINANCIRANJA ............................................................................................................................................................... 42
50 ZADOLŽEVANJE 2.000.000 € .............................................................................................................................................. 42
500 Domače zadolževanje 2.000.000 € .................................................................................................................................... 42
55 ODPLAČILA DOLGA 1.393.654 €........................................................................................................................................ 42
550 Odplačila domačega dolga 1.393.654 € ............................................................................................................................ 42

POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM (V OBDOBJU OD 1.1.2021 DO 31.12.2021)
PRERAZPOREDITVE .................................................................................................................................................................... 44
TABELA: PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI…………………………………………………………..44
TABELA: PRERAZPOREDITVE MED KONTI ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE……………………………………………67

2.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom Zakona o
javnih financah(v nadaljevanju ZJF) ................................................................................................................................. 125
2.1.4. 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 ..... 125
2.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve ...................................................................................................... 125
2.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije ................................................................................... 125
II. POSEBNI DEL…………………………………………………………………………………………………………………..............126
2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA…………………………………………………….127
2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe glavnih programov in podprogramov………..127
2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika ……………………………………………………………………131
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2.2.3. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA………………..147
2.2.3.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih………………………………………………………………………………..147

1000 OBČINSKI SVET

147.809 € .................................................................................................................................. 147

01 POLITIČNI SISTEM 147.809 € ............................................................................................................................................... 147
0101 Politični sistem 147.809 € ................................................................................................................................................. 147
01019001 Dejavnost občinskega sveta 147.809 € .................................................................................................................. 147
00001 Financiranje strank 38.942 € ................................................................................................................................... 148
00002 Stroški delovanja občinskega sveta 108.867 € ........................................................................................................ 148
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0 € ..................................................................................................... 148
00003 Volitve 0 € .............................................................................................................................................................. 149

2000 NADZORNI ODBOR

12.776 € ............................................................................................................................... 149

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12.776 € ............................................................................................... 149
0203 Fiskalni nadzor 12.776 € ................................................................................................................................................... 149
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 12.776 € ................................................................................................................ 149
00004 Stroški delovanja nadzornega odbora 12.776 € ...................................................................................................... 149

3000 ŽUPAN

42.000 € .................................................................................................................................................... 150

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 42.000 € ................................................................................................ 150
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 42.000 € ................................................................. 150
23029001 Rezerva občine 40.000 € ....................................................................................................................................... 150
00030 Stalna proračunska rezerva 40.000 € ...................................................................................................................... 150
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 2.000 € ............................................................................................ 150
00031 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih 2.000 € .............................................................................................. 151
2303 Splošna proračunska rezervacija 0 €.................................................................................................................................. 151
23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 € ..................................................................................................................... 151
00032 Splošna proračunska rezervacija 0 € ...................................................................................................................... 151

4100 KABINET ŽUPANA

805.084 € .............................................................................................................................. 152

01 POLITIČNI SISTEM 27.692 € .................................................................................................................................................. 152
0101 Politični sistem 27.692 € ................................................................................................................................................... 152
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 27.692 € ........................................................................................................... 152
00005 Reprezentanca 27.692 € .......................................................................................................................................... 152
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 56.876 € ...................................................... 152
0401 Kadrovska uprava 3.000 € ................................................................................................................................................. 153
04019001 Vodenje kadrovskih zadev 3.000 € ....................................................................................................................... 153
00006 Nagrade in priznanja 3.000 € .................................................................................................................................. 153
0403 Druge skupne administrativne službe 53.876 € ................................................................................................................. 153
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.860 € ......................................................................................................... 153
00007 Snemanje sej obč. sveta in ostalih dogodkov v občini 5.860 € ............................................................................... 154
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 48.016 € ............................................................................................................ 154
00008 Praznovanja 30.643 €.............................................................................................................................................. 154
00009 Pokroviteljstva 17.199 € ......................................................................................................................................... 155
00010 Zlate poroke in ostali jubileji 173 € ........................................................................................................................ 155
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 182.839 € .................................................................................................................................. 155
0603 Dejavnost občinske uprave 182.839 € ............................................................................................................................... 155
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 182.839 € ...................... 155
00040 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev 157.270 € ............................................................................................... 156
00595 Nabava avtomobilov za pomoč na domu 25.569 € ................................................................................................. 156
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 434.438 € ......................................................................................... 156
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 434.438 € .................................................................................................. 156
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 80.711 € ........................................................................... 156
00011 Usposabljanje pripadnikov CZ 5.159 €................................................................................................................... 158
00012 Vaje civilne zaščite 2.440 € .................................................................................................................................... 158
00013 Nabava sredstev in opreme 47.160 € ...................................................................................................................... 158
00014 Vzdrževanje opreme CZ 878 € ............................................................................................................................... 159
00015 Najemnina za Občinski štab za CZ 0 € ................................................................................................................... 159
00016 Zavarovanje pripadnikov CZ 62 € .......................................................................................................................... 159
00017 Sofinanciranje društev 4.083 € ............................................................................................................................... 160
00018 Prevozi pitne vode 1.830 € ..................................................................................................................................... 160
00530 Vadbišče sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska vas 19.100 € ......................................................................... 160
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 353.727 € ............................................................................... 160
00019 Požarna taksa 70.198 € ........................................................................................................................................... 162
00020 Občinska gasilska zveza 205.540 € ........................................................................................................................ 162
00022 Sredstva za zdrav. preglede, vpoklice in izobraževanje za gasilce 20.060 € ........................................................... 163
00456 Vzdrževanje objektov namenjenih za opravljanje gasilske službe 13.928 € ........................................................... 163
00525 Gasilska avto lestev-sred.za vzdrževanje 4.000 € ................................................................................................... 163
00603 Nakup opreme za potrebe CZ in GD 40.000 €........................................................................................................ 163
14 GOSPODARSTVO 20.639 €..................................................................................................................................................... 164
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 20.639 € .............................................................................................. 164
14039001 Promocija občine 18.799 € .................................................................................................................................... 164
00024 Promocija 18.799 € ................................................................................................................................................. 164
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.840 € ............................................................................................... 165
00025 Poletne prireditve izven mesta Brežice 1.840 € ...................................................................................................... 165
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 82.600 € .......................................................................................... 165
1803 Programi v kulturi 62.890 €............................................................................................................................................... 165
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 62.890 €.............................................................................................................. 165
00026 Obveščanje javnosti 62.890 € ................................................................................................................................. 166
1804 Podpora posebnim skupinam 19.710 € .............................................................................................................................. 166
18049001 Programi veteranskih organizacij 11.710 € ........................................................................................................... 166
00027 Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij 11.710 € ......................................................... 166
18049004 Programi drugih posebnih skupin 8.000 € ............................................................................................................. 167
00028 Etno festivali 3.000 € .............................................................................................................................................. 167
00029 Državna in evropska motoristična tekmovanja 5.000 € .......................................................................................... 167

4200 ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

2.419.852 €.............................................................................. 167

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 51.536 € ...................................................... 167
0403 Druge skupne administrativne službe 51.536 € ................................................................................................................. 167
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 51.536 €......................................................................... 168
00033 Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkov 51.536 € ..................................................................... 168
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.961.749 €................................................................................................................................ 168
0603 Dejavnost občinske uprave 1.961.749 € ............................................................................................................................ 168
06039001 Administracija občinske uprave 1.961.749 € ........................................................................................................ 168
00034 Plače in dodatki 1.423.625 € ................................................................................................................................... 169
00035 Drugi osebni prejemki 151.256 €............................................................................................................................ 169
00036 Prispevki delodajalca 250.215 € ............................................................................................................................. 169
00037 Izdatki za blago in storitev 131.529 € ..................................................................................................................... 169
00516 Promocija zdravja na delovnem mestu 5.124 €....................................................................................................... 169
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 406.568 € ........................................ 170
1603 Komunalna dejavnost 0 € .................................................................................................................................................. 170
16039003 Objekti za rekreacijo 0 € ....................................................................................................................................... 170
00567 "Moja skupnost-sodelujem!":Igrišče Trobentica 0 €............................................................................................... 171
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 406.568 € ...................... 171
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 18.513 € ................................................................................................................... 171
00290 Cenitve, meritve, odškodnine 18.513 €................................................................................................................... 172
16069002 Nakup zemljišč 388.055 € ..................................................................................................................................... 172
00292 Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in odškodnine 388.055 € .................................................................. 173

4300 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

9.391.826 € ......... 173

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 378.295 €.................................................... 173
0403 Druge skupne administrativne službe 378.295 € ............................................................................................................... 173
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.731 € .............................................................................................................. 173
00041 Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih 9.731 € ........................................................ 174
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 368.564 €....................................................................... 174
00623 Pokrivanje stroškov po pogodbi JZP-energ.sanac. 368.564 € ................................................................................ 174
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 70.247 € .......................................................................................................................... 174
1003 Aktivna politika zaposlovanja 70.247 € ............................................................................................................................ 175
10039001 Povečanje zaposljivosti 70.247 € .......................................................................................................................... 175
00043 Javna dela 70.247 € ................................................................................................................................................ 175
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 223.674 € ..................................................................................................... 175
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 177.550 € ........................................................................................................... 176
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 47.342 € ............................................................................................. 176
00141 Kmetijska in gozdna zemljišča 15 € ....................................................................................................................... 176
00144 Promocija kmetijstva in pridelovalcev 9.728 € ....................................................................................................... 176
00477 Melioracije(osuševanje,namakanje in agromelioracije) 32.599 € ........................................................................... 177
00497 Vzdrževanje objektov lovskih družin 5.000 €......................................................................................................... 177
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 130.208 € ......................................................................................... 177
00145 Ekološko kmetijstvo 2.758 € .................................................................................................................................. 177
00146 Delovanje društev-tehnična podpora 10.857 €........................................................................................................ 177
00148 Razvojni programi kmetij 109.246 € ...................................................................................................................... 178
00596 Članarina LAS Posavje 5.548 € .............................................................................................................................. 179
00622 Celostna ureditev vseh vasi na Podgorjanski vinski cesti 1.800 € .......................................................................... 179
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 46.124 € .............................................................................................................................. 179
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 46.124 €....................................................................................................... 180
00150 Pomoč za zapuščene živali 41.124 €....................................................................................................................... 180
00151 Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali 5.000 € ......................................................................................... 180
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.600 € ...................................................................... 180
1304 Letalski promet in infrastruktura 7.600 € .......................................................................................................................... 181
13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb 7.600 € ............................................................................ 181
00044 Letalski center Cerklje 7.600 € ............................................................................................................................... 181
14 GOSPODARSTVO 766.636 €.................................................................................................................................................. 181
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 271.198 € ............................................................................................. 182
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 271.198 € ........................................................................................... 182
00215 RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan. dejavnosti 43.398 €............................................................. 182
00216 Podjetniški projekti 15.517 € .................................................................................................................................. 182
00217 Sred.za vzpodb. podjetništva 120.000 € ................................................................................................................. 183
00219 Plače-podjetništvo 53.475 €.................................................................................................................................... 184
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00223 Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo 15.000 €............................................................................... 184
00224 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme -podjetništvo 7.000 € ...................................................................... 184
00406 Razvojni projekti 16.808 €...................................................................................................................................... 184
00535 Nadomeščanje komunalnega prispevka za malo gospodarstvo 0 € ......................................................................... 185
00597 Področni forumi 0 € ................................................................................................................................................ 185
00611 Sredstva za spodbujanje podjetništva po COVID-19 0 € ........................................................................................ 185
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 495.438 € ............................................................................................ 185
14039001 Promocija občine 112.168 € .................................................................................................................................. 185
00229 Promocija-turizem 109.998 € ................................................................................................................................. 186
00481 Promocijsko turistični dogodki 2.170 € .................................................................................................................. 186
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 383.270 € ........................................................................................... 186
00230 Plače- turizem 127.162 € ........................................................................................................................................ 186
00234 Materialni stroški- turizem 35.000 € ....................................................................................................................... 186
00235 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme- turizem 10.000 €............................................................................ 187
00237 Izvajanje strategije na področju turizma 32.172 € .................................................................................................. 187
00238 Projekti turistič. infrastrukture LTO 107.500 €....................................................................................................... 187
00239 Programi turistič. društev in OTZ 22.985 € ............................................................................................................ 187
00488 Turistična promocija vinorodnih okolišev 18.262 € ............................................................................................... 188
00529 Inovativni turistični projekti turističnih društev 9.906 € ......................................................................................... 188
00543 "Slovenia Green-akcijski načrt" 6.306 € ................................................................................................................. 188
00571 "Moja skupnost-sodelujem!":Razgledna ploščad na Svetem Vidu 13.977 € .......................................................... 188
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 115.816 € ................................................................................................................................ 189
1703 Bolnišnično varstvo 40.073 € ............................................................................................................................................ 189
17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice 40.073 € ......................................................................................................... 189
00537 Sofinanciranje nakupa opreme v Splošni bolnišnici Brežice 40.073 € ................................................................... 189
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 37.294 € ...................................................................................................... 190
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 37.294 € ........................................................ 190
00046 Preventivna vzgoja in promocija zdravja 17.760 € ................................................................................................. 191
00047 Deratizacija 4.490 € ................................................................................................................................................ 192
00420 Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja 15.044 € ............................................................................................... 192
1707 Drugi programi na področju zdravstva 38.449 € ............................................................................................................... 193
17079001 Nujno zdravstveno varstvo 22.013 € ..................................................................................................................... 193
00048 Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl. ZZZ 22.013 € ............................................................................................. 193
17079002 Mrliško ogledna služba 16.437 € .......................................................................................................................... 193
00049 Mrliško pregledna služba 11.687 € ......................................................................................................................... 193
00050 Pogrebni stroški 4.750 € ......................................................................................................................................... 194
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.570.925 € .................................................................................... 194
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 169.087 € .......................................................................................................................... 194
18029001 Nepremična kulturna dediščina 21.287 € .............................................................................................................. 195
00051 Urejanje spomenikov in obeležij 20.045 €.............................................................................................................. 195
00445 Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena 1.242 € .................................................................................... 196
18029002 Premična kulturna dediščina 147.800 €................................................................................................................. 196
00055 Programska sredstva-PMB 32.000 €....................................................................................................................... 197
00056 Materialni stroški-PMB 21.000 € ........................................................................................................................... 198
00057 Sredstva za plače in drug. izdatki zaposl.-PMB 79.800 € ....................................................................................... 198
00061 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-PMB 5.000 € ....................................................................... 198
00475 Opremljanje prostorov in Viteške dvorane gradu Brežice 10.000 € ....................................................................... 198
1803 Programi v kulturi 648.561 €............................................................................................................................................. 199
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 516.821 € ............................................................................................................... 199
00062 Sredstva za projekte in prireditve-Knjižnica Brežice 2.500 € ................................................................................. 200
00063 Nakup knjižnega gradiva 39.000 € ......................................................................................................................... 200
00064 Sredstva za plače in drug. izdatki zaposl.-Knjižnica Brežice 369.415 € ................................................................. 200
00068 Materialni stroški Knjižnica Brežice 67.225 € ........................................................................................................ 200
00070 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-Knjižnica Brežice 5.340 € ................................................... 201
00540 Posavska potujoča knjižnica 33.341 € .................................................................................................................... 201
18039002 Umetniški programi 26.478 €................................................................................................................................ 201
00071 Programi profesionalne kulture 4.500 € .................................................................................................................. 202
00072 Festival Brežice 17.000 € ....................................................................................................................................... 202
00446 Zagotavljanje pogojev za kulturno profesional. in ljubitel. postprodukcijo 4.978 € ............................................... 202
18039003 Ljubiteljska kultura 105.262 €............................................................................................................................... 203
00073 Delovanje JSKD OI BREŽICE 13.875 € ................................................................................................................ 203
00074 Programi ljubiteljske kulture 82.198 €.................................................................................................................... 204
00542 Drugi programi s področja ljubiteljske kulture 9.188 € .......................................................................................... 205
00598 Spodbujanje ljubiteljske kulture 0 € ....................................................................................................................... 206
1804 Podpora posebnim skupinam 7.147 € ................................................................................................................................ 206
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim 7.147 € .......................................................................................................... 206
00613 Strategija romske populacije v občini Brežice-izdelava in izvedba 7.147 € ........................................................... 207
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 746.129 € ......................................................................................................................... 207
18059001 Programi športa 525.542 € .................................................................................................................................... 207
00023 Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije 46.980 € ......................................................................... 208
00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa 218.686 € .......................................................................................... 208
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00076 Šolska športna tekmovanja 2.676 € ........................................................................................................................ 211
00077 Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje 4.911 € ................................................................................................ 211
00078 Vzdrževanje športnih objektov 30.000 € ................................................................................................................ 211
00079 Obnova športnih igrišč na podeželju 3.770 € .......................................................................................................... 212
00478 Zimsko drsališče 0 € ............................................................................................................................................... 212
00548 Sredstva za plače in dr. izdat. zaposl. program športa-Zavod za šport Brežice 134.022 € ...................................... 212
00549 Materialni stroški program športa-Zavod za šport Brežice 84.497 € ...................................................................... 212
00626 Športne aktivnosti občank in občanov 0 € .............................................................................................................. 212
18059002 Programi za mladino 220.588 € ............................................................................................................................ 212
00083 Programi za mlade 26.373 € ................................................................................................................................... 213
00084 Plače Mladinski center 88.943 € ............................................................................................................................. 214
00088 Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center 47.291 € ........................................................................ 214
00089 Programska sredstva MC 37.500 € ......................................................................................................................... 214
00090 Rezervacija sredstev za programe 0 € ..................................................................................................................... 215
00091 Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC 5.800 € ........................................................................................ 215
00534 Strategija za mlade 14.681 € ................................................................................................................................... 215
19 IZOBRAŽEVANJE 5.127.176 € .............................................................................................................................................. 215
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.569.815 € .............................................................................................................. 216
19029001 Vrtci 3.569.815 € .................................................................................................................................................. 216
00093 Razlika med plačilom staršev in ceno programa 3.479.968 € ................................................................................. 216
00479 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev-rezervacije 73.826 € ........................................ 217
00599 Spremljevalec v razvojnem oddelku 16.021 € ........................................................................................................ 217
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 952.823 € ............................................................................................................. 217
19039001 Osnovno šolstvo 950.642 € ................................................................................................................................... 217
00095 Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.) 502.758 € .......................................................................................... 218
00099 Materialni stroški -šole Občine Brežice 324.317 € ................................................................................................. 218
00100 Materialni stroški-poslovanja zavodov 10.246 € .................................................................................................... 218
00101 Materialni stroški - šole izven občine Brežice 9.313 € ........................................................................................... 218
00110 Drugi programi v OŠ 15.476 € ............................................................................................................................... 219
00550 Sredstva za plače in drug. izdatke zaposl. program izobražev. -Zavod za šport Brežice 42.998 € ......................... 219
00551 Materialni stroški program izobraž.-Zavod za šport Brežice 28.812 € ................................................................... 219
00600 Romski spremljevalec 16.721 € .............................................................................................................................. 219
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 2.181 € ............................................................... 219
00111 Drugi programi 2.181 € .......................................................................................................................................... 219
1904 Terciarno izobraževanje 15.335 €...................................................................................................................................... 220
19049002 Visokošolsko izobraževanje 15.335 € ................................................................................................................... 220
00112 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem 15.335 € ........................................................................................ 220
1905 Drugi izobraževalni programi 35.575 € ............................................................................................................................. 220
19059001 Izobraževanje odraslih 0 €..................................................................................................................................... 220
00408 Drugi izobraževalni programi 0 € ........................................................................................................................... 221
19059002 Druge oblike izobraževanja 35.575 € .................................................................................................................... 221
00114 Razvojno izobraževalni programi 21.384 € ............................................................................................................ 221
00489 Evropski teden mobilnosti 14.191 € ....................................................................................................................... 222
1906 Pomoči šolajočim 553.628 € ............................................................................................................................................. 222
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 543.428 € ................................................................................................................. 222
00115 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo 543.428 €...................................................................................................... 222
19069003 Štipendije 10.200 € ............................................................................................................................................... 222
00116 Posavska štipendijska shema 10.200 € ................................................................................................................... 223
20 SOCIALNO VARSTVO 1.131.457 €....................................................................................................................................... 223
2002 Varstvo otrok in družine 51.242 € ..................................................................................................................................... 223
20029001 Drugi programi v pomoč družini 51.242 € ............................................................................................................ 223
00117 Denarna pomoč ob rojstvu otroka 51.242 € ............................................................................................................ 224
00612 Decembrska obdaritev predšolskih otrok 0 € .......................................................................................................... 224
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.080.215 € ........................................................................................................ 224
20049002 Socialno varstvo invalidov 208.910 € ................................................................................................................... 224
00118 Družinski pomočnik 208.910 € ............................................................................................................................... 224
20049003 Socialno varstvo starih 592.453 € ......................................................................................................................... 224
00119 Oskrbnine v zavodih 552.225 € .............................................................................................................................. 225
00448 Program Sopotnik 40.000 € .................................................................................................................................... 225
00531 E-oskrba starejših 228 €.......................................................................................................................................... 225
00532 Strategija aktivnega staranja 0 € ............................................................................................................................. 226
00536 Oskrba starejših na domu 0 € .................................................................................................................................. 226
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 221.813 € ................................................................................................ 226
00121 Pomoč na domu 206.235 € ..................................................................................................................................... 226
00122 Denarne pomoči 15.579 € ....................................................................................................................................... 227
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 57.039 € ................................................................................................ 227
00123 Programi s področja sociale 41.213 € ..................................................................................................................... 227
00124 Drugi nepredvideni stroški 0 €................................................................................................................................ 228
00447 Programi društev upokojencev 15.826 €................................................................................................................. 228

4400 ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
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9.701.805 € ........................ 229

4.710.648 €................................................. 229

0403 Druge skupne administrativne službe 4.710.648 € ............................................................................................................ 229
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.710.648 € .................................................................... 229
00125 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18) 0 € ............................................................................................... 230
00126 Vložki v poslovne prostore 418 € ........................................................................................................................... 230
00127 Materialni stroški-poslovni prostori 162.066 € ....................................................................................................... 230
00128 Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice 41.347 €........................................................ 230
00130 Vzdrževanje poslovnih prostorov 17.220 € ............................................................................................................ 230
00133 Vzdrževanje objektov v Slovenski vasi 0 € ............................................................................................................ 230
00134 Dom krajanov Kapele 32.241 € .............................................................................................................................. 231
00138 Obnova doma krajanov Pečice 36.148 € ................................................................................................................. 231
00417 Večnamenski dom v Velikih Malencah 354.282 € ................................................................................................. 231
00418 Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev 783.887 € ................................................................................ 231
00421 Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem 11.371 € ............................................................... 231
00438 Dom krajanov Mrzlava vas 20.255 € ...................................................................................................................... 232
00439 Energetska sanacija ZP Bizeljsko 4.388 € .............................................................................................................. 232
00440 Obnova stare OŠ Bušeča vas 8.296 € ..................................................................................................................... 232
00462 Dom kulture Brežice 16.280 € ................................................................................................................................ 232
00464 Dom krajanov Sromlje 29.462 € ............................................................................................................................. 232
00465 Večnamenski dom Pišece 39.638 € ........................................................................................................................ 232
00498 Banova domačija 38.189 €...................................................................................................................................... 233
00501 Energetska obnova objektov-JZP 2.291.053 € ........................................................................................................ 233
00526 Vodovodni stolp 463.961 €..................................................................................................................................... 234
00527 Sofinanciranje materialnih stroškov objektov KS 14.661 € .................................................................................... 234
00545 Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb 267.079 €................................................................................................ 234
00546 Večnamenski dom Cerklje ob Krki 17.899 € .......................................................................................................... 234
00573 "Moja skupnost- sodelujem!":Akustika v Večnamenski dvorani Skopice 9.957 € ................................................. 234
00581 "Moja skupnost-sodelujem!":Rehabilitacijski in rekreacijski studio v stari OŠ v Pečicah 14.913 €....................... 234
00614 Večnamenski dom Arnovo selo 35.637 € ............................................................................................................... 235
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 0 € ................................................................................. 235
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 0 €................................................................................. 235
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 0 € ................................................................................................... 235
00153 Ukrepi za poveč. izrabe narav. energ. potencialov in stavb v Občini Brežice 0 € .................................................. 235
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 279.917 € ........................................ 235
1603 Komunalna dejavnost 51.871 € ......................................................................................................................................... 236
16039003 Objekti za rekreacijo 51.871 € .............................................................................................................................. 236
00502 Veslaška steza na Savi 0 € ...................................................................................................................................... 236
00568 "Moja skupnost-sodelujem!":Rekreativna tekaška steza Atletski stadion Brežice 14.497 € ................................... 236
00572 "Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev otrošk. igrišča in postav. igral ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi6.203 € ..... 236
00576 "Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski park Sela 13.711 € ........................................................................ 237
00582 "Moja skupnost-sodelujem!":Travnato igrišče na prostem Dolenja Pirošica 9.616 € ............................................. 237
00592 Poligon "Pump-Track" 7.844 € ............................................................................................................................... 237
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 228.045 € .................................................................................................................... 237
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 67.819 €.......................................................................................................... 237
00286 Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije 67.819 € ............................................................................................. 238
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 160.226 € ......................................................................................... 238
00287 Vzdržev. stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje 159.732 € ........................................................................... 238
00288 Vpis etažne lastnine in ureditve energet. izkaznic-za stanovanja 494 € .................................................................. 238
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 417.260 € ................................................................................................................................ 238
1702 Primarno zdravstvo 417.260 € ........................................................................................................................................... 239
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 417.260 € ............................................................................................................ 239
00045 Sofinanciranje investicij v ZD 417.260 € ............................................................................................................... 239
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 352.750 € ........................................................................................ 240
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 223.402 € .......................................................................................................................... 240
18029001 Nepremična kulturna dediščina 223.402 € ............................................................................................................ 240
00054 Grad Brežice 186.091 € .......................................................................................................................................... 240
00594 Spomenik osamosvojitvi Slovenije 37.311 € .......................................................................................................... 241
1803 Programi v kulturi 12.830 €............................................................................................................................................... 241
18039005 Drugi programi v kulturi 12.830 € ........................................................................................................................ 241
00280 Vzpostavitev Kina Brežice 12.830 €....................................................................................................................... 241
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 116.517 € ......................................................................................................................... 242
18059001 Programi športa 102.354 € .................................................................................................................................... 242
00081 Nogometni stadion-posodobitev objekta 42.952 € .................................................................................................. 243
00422 Vzdrževanje in obnova objektov-šport 59.402 € .................................................................................................... 243
18059002 Programi za mladino 14.164 € .............................................................................................................................. 243
00092 MKC Brežice 14.164 € ........................................................................................................................................... 244
19 IZOBRAŽEVANJE 3.798.157 € ............................................................................................................................................... 244
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 57.447 € ................................................................................................................... 244
19029001 Vrtci 57.447 € ....................................................................................................................................................... 244
00094 Vrtec Mavrica 15.084 € .......................................................................................................................................... 244
00423 Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci 42.362 € ..................................................................................................... 245
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 3.734.834 € .......................................................................................................... 245
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19039001 Osnovno šolstvo 3.734.834 € ................................................................................................................................ 245
00102 Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ 263.989 € .................................................................................................... 245
00106 OŠ Artiče 1.960.291 € ............................................................................................................................................ 246
00107 OŠ Cerklje 25.650 € ............................................................................................................................................... 246
00413 OŠ Dobova-vrtec 1.371.573 € ................................................................................................................................ 246
00606 OŠ Velika Dolina 113.330 € ................................................................................................................................... 246
1904 Terciarno izobraževanje 5.877 €........................................................................................................................................ 246
19049002 Visokošolsko izobraževanje 5.877 € ..................................................................................................................... 247
00113 Mednarodni center-Fakulteta za turizem 5.877 €.................................................................................................... 247
20 SOCIALNO VARSTVO 143.073 €........................................................................................................................................... 247
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 143.073 € ........................................................................................................... 247
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 143.073 € ................................................................................................ 247
00293 Subvencije neprofitnih najemnin 143.073 € ........................................................................................................... 248

4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

9.928.890 € .......... 248

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 18.824 € ...................................................... 248
0403 Druge skupne administrativne službe 18.824 € ................................................................................................................. 248
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 18.824 €......................................................................... 248
00500 Ureditev krajevnega središča Dobova 18.824 € ...................................................................................................... 249
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 76.815 € .................................................................................................................................... 249
0603 Dejavnost občinske uprave 76.815 € ................................................................................................................................. 249
06039001 Administracija občinske uprave 76.815 € ............................................................................................................. 249
00139 Skupni prekrškovni organ 76.815 € ........................................................................................................................ 249
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.897 € ........................................................................................................................ 250
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 4.897 € ................................................................................................................. 250
08029001 Prometna varnost 4.897 € ...................................................................................................................................... 250
00140 SPV 4.897 € ............................................................................................................................................................ 250
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 39.553 € ....................................................................................................... 251
1104 Gozdarstvo 39.553 €.......................................................................................................................................................... 251
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 39.553 € ...................................................................................................... 251
00152 Gozdne ceste 39.553 € ............................................................................................................................................ 251
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.682.108 € ............................................................... 251
1302 Cestni promet in infrastruktura 7.682.108 € ...................................................................................................................... 252
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.461.936 € ............................................................................. 252
00154 Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov 204.663 € ..................................................................................................... 253
00155 Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac. premostitv. objektov 80.000 € ......................................................... 253
00156 Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje 551.042 € ........................................................................................................ 253
00157 Lokalne ceste-letno vzdrževanje 626.230 € ............................................................................................................ 254
00158 Stroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2% 0 € ...................................................................................... 254
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.243.393 € .......................................................................... 254
00159 Modernizacija cest v KS Velika Dolina 39.886 € .................................................................................................. 255
00161 Pločnik Velike Malence-Krška vas 2.325 € ............................................................................................................ 255
00162 Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko 68.787 € .................................................................................. 255
00164 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas 22.426 € ...................................................................................................... 255
00168 Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova 79.772 € .................................................................................................. 255
00173 Pločnik Trdinova ulica 112.977 € ........................................................................................................................... 256
00176 Obnova cest v mestu Brežice(Stara kolonija)) 0 € .................................................................................................. 256
00177 Moderniz.in preplast. cest v KS Čatež 34.238 € ..................................................................................................... 256
00178 Modernizacija LC in JP v KS Pišece 50.000 € ....................................................................................................... 256
00179 Modernizacija JP v KS Sromlje 94.178 € ............................................................................................................... 256
00180 Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo 4.836 € ............................................................................ 256
00181 Interventna sanacija plazov 171.207 € .................................................................................................................... 256
00182 Moderniz.in preplast. cest v KS Šentlenart(Brezina - odcep Šetinc-Barkovič) 57.149 € ........................................ 257
00184 Modernizacija cest v KS Kapele 46.912 € .............................................................................................................. 257
00185 Modernizacija JP v KS Križe 52.794 € ................................................................................................................... 257
00188 Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke 1.246.384 € ...................................................................................... 257
00252 Infrastruktura ob hidroelektrarni 9.060 € ................................................................................................................ 257
00442 Modernizacija cest v KS Pečice 8.370 € ................................................................................................................. 257
00451 Obnova odseka LC Velike Malence-Vrhovska vas 252.358 €................................................................................ 257
00453 Modernizacija cest v KS Globoko 69.997 € ........................................................................................................... 258
00469 Pločnik Vrhje 49.690 € ........................................................................................................................................... 258
00490 Pločnik v KS Velika Dolina 18.543 € ..................................................................................................................... 258
00503 Ulica Bratov Gerjovič-odcep Loče 21.093 € .......................................................................................................... 258
00504 Most Boršt 0 € ........................................................................................................................................................ 258
00505 Obnova LC024051 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici 558.935 € ................................................................ 258
00506 Prehod za pešce R1 219-Lidl 0 € ............................................................................................................................ 258
00507 Obnova Cvetne ulice v Dobovi 0 € ......................................................................................................................... 259
00508 Obnova Ceste bratov Milavcev 165.089 € .............................................................................................................. 259
00509 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti 76.454 € ...................................................................................................... 259
00517 Ureditev križišča v naselju Črešnjice 0 € ................................................................................................................ 259
00523 Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno 6.680 € .................................................................................................... 259
00557 Obnova lokalne ceste LC Cirnik 49.993 € .............................................................................................................. 259
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00560 Obnova LC 024011 Cerklje -Črešnjice in izgradnja pločnika 0 € ......................................................................... 260
00564 Izgradnja pločnika Pišece 18.289 € ........................................................................................................................ 260
00565 Modernizacija JP Skopice 72.138 € ........................................................................................................................ 260
00584 Modernizacija ceste Bizeljska vas - grad 50.000 € ................................................................................................. 260
00590 Pločnik Žejno 0 € .................................................................................................................................................... 260
00607 Modernizacija javne poti JP 527915-Janeževa gorca 33.336 € ............................................................................... 260
00615 Modernizacija lokalne ceste Gaberje -Sela 79.617 € .............................................................................................. 260
00616 Sanacija in zaščita skalnega podora ob JP525062 Slov. vas - Filipač 407.257 € .................................................... 261
00618 Ureditev križišča in AP Boršt 0 € ........................................................................................................................... 261
00619 Vzhodna obvoznica Brežice-most Sava 12.699 € ................................................................................................... 261
00620 Modernizacija ulic v mestu-KS Šentlenart 100.000 €............................................................................................. 261
00621 Modernizacija ulic v mestu-KS ZBT 99.926 € ....................................................................................................... 261
00625 Pločnik Mali vrh 0 € ............................................................................................................................................... 261
13029003 Urejanje cestnega prometa 313.297 € ................................................................................................................... 261
00190 Vzdrževanje in obnova semaforjev 42.818 € .......................................................................................................... 262
00191 Prometna signalizacija(horizontalna, vertikalna) 81.573 € ..................................................................................... 262
00193 Projekt Sava-Krka bike 0 € ..................................................................................................................................... 262
00198 Vzpostavitev katastra 55.862 € ............................................................................................................................... 262
00199 Vzdrževanje BCP in prekategorizacija cest 1.708 € ............................................................................................... 262
00201 Urejanje AP v občini Brežice 35.312 €.................................................................................................................. 263
00441 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti 32.172 € ................................................................................................ 263
00491 Javni potniški promet Brežice 63.853 € .................................................................................................................. 263
13029004 Cestna razsvetljava 582.888 € ............................................................................................................................... 263
00203 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave 179.952 € ................................................................................................ 263
00204 Tokovina javne razsvetljave 226.758 €................................................................................................................... 264
00205 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice 116.776 € ........................................................................................... 264
00585 Javna razsvetljava Velike Malence, Jereslavec 59.401 € ........................................................................................ 264
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 1.080.595 €............................................................................ 264
00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel. postaje do žel. prehoda 0 € .................................................................... 264
00212 Pločnik Župelevec 23.280 €.................................................................................................................................... 264
00213 Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje 132.483 €............................................................................. 265
00214 Pločnik v Trebežu R3-676 321 € ............................................................................................................................ 265
00436 Pločnik ob R2 420 Brežice - Rigonce 13.880 € ...................................................................................................... 265
00452 Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje 296.098 € .......................................................................................................... 265
00455 Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 Šentlenart-Sp.Pohanca 0 € ......................................................................... 265
00484 Pločnik Podgračeno 0 € .......................................................................................................................................... 265
00485 Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi) 5.980 € ....................................... 266
00486 Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova 523.989 € ................................................................................ 266
00487 Pločnik Kapele 4.525 € ........................................................................................................................................... 266
00524 Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh 75.363 € ............................................................................. 266
00587 Pločnik Ribnica 4.676 € .......................................................................................................................................... 266
1306 Telekomunikacije in pošta 0 € ........................................................................................................................................... 266
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 0 €...................................................................................... 267
00432 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja(GOŠO) 0 € ....................................................................................... 267
14 GOSPODARSTVO 1.134 €....................................................................................................................................................... 267
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 1.134 € ................................................................................................ 267
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.134 € ............................................................................................... 267
00236 Postajališče za avtodome 1.134 € ........................................................................................................................... 268
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 706.818 € ........................................................................................... 268
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 689.615 € ................................................................................................ 268
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 152.116 € ............................................................................................................. 268
00242 Sanacija črnih odlagališč 6.782 €............................................................................................................................ 269
00243 Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov 23.680 € ...................................................................... 269
00244 Taksa-finan.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini 108.432 €................................................................... 269
00579 "Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev ekoloških otokov v KS Bizeljsko 13.222 €................................................ 269
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 537.498 € .................................................................................................................... 269
00246 Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda 68.185 € ................................................................................ 270
00248 Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice 422.428 € ....................................................................... 270
00249 Sofinancir. izgradnje malih kom. čistilnih naprav(MKČN) 46.886 € ..................................................................... 270
00510 Meteorna kanalizacija Brežice 0 € .......................................................................................................................... 270
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 10.079 € .................................................................................................................... 270
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 10.079 € .................................................................................................... 270
00250 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in analiza pitne vode 10.079 € ................................................... 271
1506 Splošne okoljevarstvene storitve 7.124 € .......................................................................................................................... 271
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 7.124 € .......................................................................................... 271
00558 Vzpostavitev sistema merjenja kakovosti zraka in drugih vplivov na življenje 7.124 € ......................................... 271
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.398.741 € ..................................... 271
1603 Komunalna dejavnost 1.349.129 € .................................................................................................................................... 271
16039001 Oskrba z vodo 838.027 €....................................................................................................................................... 272
00253 Vodovod Križe 196.012 €...................................................................................................................................... 272
00254 Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda 22.777 € .............................................................. 272
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00259 Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje 88.947 € .................................................................................................................. 272
00260 Vodovod Cerklje III.faza 1.423 € ........................................................................................................................... 272
00261 Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave 0 € ................................................................................. 273
00262 Stroški pobir.takse za obremenj.pitne vode 14.375 €.............................................................................................. 273
00263 Hidravl. izboljšave vodov. sistema na območju občine Brežice 0 € ....................................................................... 273
00430 Vodovod Bizeljsko 36.956 € .................................................................................................................................. 273
00472 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2 35.540 € .......................................................................... 273
00473 Obnova vodovoda Sromlje 0 € ............................................................................................................................... 273
00474 Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture 84.118 € ........................................................................ 273
00511 Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice 23.575 € ......................................................................................... 273
00563 Obnova vodovodnih omrežij 334.306 € .................................................................................................................. 274
00609 Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja 0 € ....................................................................................................... 274
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 53.295 € ............................................................................................ 274
00265 GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost 0 € ........................................................................................................... 274
00467 Sofinanciranje obnov mrliških vežic 6.845 € .......................................................................................................... 274
00561 Obnova mrliške vežice v Orešju 22.326 € .............................................................................................................. 275
00624 Ureditev pokopališča Pišece 24.124 € .................................................................................................................... 275
16039003 Objekti za rekreacijo 149.350 € ............................................................................................................................ 275
00267 Vzdrževanje zelenih površin 129.350 € .................................................................................................................. 275
00270 Ureditev otroških igrišč 20.000 €............................................................................................................................ 275
16039004 Praznično urejanje naselij 32.086 € ....................................................................................................................... 275
00580 "Moja skupnost-sodelujem!":Praznično novoletna okrasitev vasi Pišece 2.993 € .................................................. 276
00591 Urejanje trgov in ulic v mestu Brežice 29.092 € ..................................................................................................... 276
16039005 Druge komunalne dejavnosti 276.372 € ................................................................................................................ 276
00271 Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi 8.346 € ...................................................................................................... 276
00272 Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum. 39.396 € ................................................................ 276
00274 Obnova vaškega središča Čatež 0 € ........................................................................................................................ 276
00275 Polnilnica za električna vozila 299 € ...................................................................................................................... 277
00276 Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.razpise 16.311 € ......................................................................................... 277
00433 Vzdrževalna dela tržnica Brežice 0 € ...................................................................................................................... 277
00562 Dokapitalizacija JP Komunala Brežice 180.000 € .................................................................................................. 277
00601 Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih 14.335 € ........................................................................................... 277
00617 Javni sistem izposoje koles BRŽKOLO-vzdrževanje 17.685 € .............................................................................. 277
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 49.611 € ........................ 277
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 49.611 € ................................................................................................................... 278
00277 Komunalno opremljanje zemljišč 11.280 € ............................................................................................................ 278
00278 Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi zemljišč in vrisi objektov 38.332 € ...................................................... 278

4600 ODDELEK ZA PROSTOR

200.990 € .................................................................................................................... 279

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 177.841 € ........................................ 279
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 132.700 € ...................................................................................... 279
16029003 Prostorsko načrtovanje 132.700 € ......................................................................................................................... 279
00281 Strokovne podlage za prostorske akte 17.378 € ...................................................................................................... 280
00282 Izdelava novih občinskih prostorskih aktov 56.304 € ............................................................................................. 280
00283 Občinski prostorski izvedbeni akti 42.914 € ........................................................................................................... 280
00284 Državne in občinske ureditve 16.104 € ................................................................................................................... 280
00610 Izvennivojsko križanje Brezina(Intermarket)-projekt. dokumentacija 0 € .............................................................. 281
1603 Komunalna dejavnost 43.103 € ......................................................................................................................................... 281
16039003 Objekti za rekreacijo 29.326 € .............................................................................................................................. 281
00552 Vodni center Brežice-projek.dokum. 29.326 € ....................................................................................................... 281
00553 Vrbinske rekreacijske površine-projek.dokum. 0 € ................................................................................................ 282
00554 Veslaška steza na Savi-projek.dokum. 0 € .............................................................................................................. 282
16039005 Druge komunalne dejavnosti 13.777 € .................................................................................................................. 282
00285 Nadomeščanje olajšav iz komunal. prispevka za fizične osebe 13.777 €................................................................ 282
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 2.038 € .......................... 282
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 2.038 € ..................................................................................................................... 283
00480 Komasacije zemljišč 2.038 € .................................................................................................................................. 283
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 23.150 € .......................................................................................... 283
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 23.150 € ............................................................................................................................ 283
18029001 Nepremična kulturna dediščina 23.150 € .............................................................................................................. 284
00555 Ureditve zahodne fasade mesta Brežice-projek.dokum. 23.150 € .......................................................................... 284

4700 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

1.529.147 € ........................................................................... 284

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 81.579 € ............................................................................................... 284
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 81.579 € ................................................................................................................ 284
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 81.579 € .................................................................................................... 284
00294 Stroški plačilnega prometa 81.579 € ...................................................................................................................... 285
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.447.568 € .................................................................................................................. 285
2201 Servisiranje javnega dolga 1.447.568 € ............................................................................................................................. 285
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 1.447.568 € ........................... 285
00295 Razno-obresti od kreditov 53.914 € ........................................................................................................................ 286
00296 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov 1.393.654 €........................................................................................ 286

5001 KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

50.601 € .......................................................................................................... 287
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5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO 90.580 € .................................................................................................... 295
5003 KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE 12.828 € ........................................................................................................ 302
5004 KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI 47.366 € ....................................................................................... 308
5005 KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI 37.306 € ............................................................................................ 314
5006 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA 71.984 € ........................................................................................................ 319
5007 KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO 36.867 € ..................................................................................................... 326
5008 KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM 26.834 € ...................................................................... 333
5009 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE 42.323 € ......................................................................................................... 339
5010 KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE 12.998 € ............................................................................................................. 346
5011 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS 12.723 € .................................................................................................... 352
5012 KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS 14.004 € .............................................................................................. 358
5013 KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE 8.833 € ............................................................................................................ 364
5014 KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE 70.014 €........................................................................................................... 370
5015 KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE 6.933 € ......................................................................................................... 376
5016 KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE 37.419 € ....................................................................................................... 382
5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART 23.477 € ................................................................................................ 388
5018 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA 40.669 € ........................................................................................... 395
5019 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE 10.960 € ....................................................................................... 402
5020 KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE 20.066 € ........................................................................... 408
2.2.3.3. Ocena učinkov poslovanja proračuna na druga področja .................................................................................... 414
2.2.3.4. Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora…………………………………………………….……………………………………417
OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA OBČINE BREŽICE- SAMOOCENITVENI
VPRAŠALNIK……………………………………………………………………………………………………………………...…..418
IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC………………………………………………………………………...…427

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV…………………..………………………………………….…………………….430
2.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ........................................................................................ 431
4100 KABINET ŽUPANA 296.184 € .............................................................................................................................. 438
OB009-10-0120 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev 22.944 € .............................................................................................. 438
OB009-10-0123 Nabava sred.in opreme za obč. sistem ZRP 44.493 € .......................................................................................... 438
OB009-14-0005 Požarna taksa-inv.transfer Gasilski zvezi Brežice 70.198 € ................................................................................. 439
OB009-19-0002 Sof. nakupa gasilskih vozil 92.980 € ................................................................................................................... 439
OB009-20-0011 Nabava avtomobilov za pomoč na domu 25.569 € .............................................................................................. 440
OB009-20-0022 Nakup opreme za potrebe CZ in GD 40.000 € ..................................................................................................... 440

4200 ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

391.083 €................................................................................. 440

OB009-10-0101 Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč 388.055 € .......................................................................................... 440
OB009-10-0120 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev 3.028 € ................................................................................................ 440
OB009-19-0073 "Moja skupnost-sodelujem!":Igrišče Trobentica 0 € ............................................................................................ 440

4300 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ

329.533 € .............. 441

OB009-10-0084 Razvojni programi kmetij 109.246 € ................................................................................................................... 441
OB009-10-0089 Sredstva za vzpodbujanje podjetništva 120.000 €................................................................................................ 441
OB009-18-0013 Opremljanje prostorov in Viteške dvorane gradu Brežice 10.000 €..................................................................... 441
OB009-18-0033 Melioracije (osuševanje, namakanje, agromelioracije) 32.599 € ......................................................................... 441
OB009-19-0036 Sofin. nabave opreme za RRA 638 € ................................................................................................................... 441
OB009-19-0037 Nabava opreme za hortikulturno ureditev mesta Brežice 3.000 € ........................................................................ 441
OB009-19-0040 Sofinanciranje nakupa opreme v Splošni bolnišnici Brežice 40.073 €................................................................ 442
OB009-19-0077 "Moja skupnost-sodelujem!":Razgledna ploščad na Svetem Vidu 13.977 €........................................................ 442
OB009-21-0001 Sredstva za spodbujanje podjetništva po COVID-19 0 € ..................................................................................... 442

4400 ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

9.039.883 € ........................ 443

OB009-10-0083 Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini Brežice 34.647 € ............................................................................... 443
OB009-10-0090 Investicijski vložki v poslovne prostore 418 € ..................................................................................................... 443
OB009-10-0094 Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj 67.819 € ................................................................................................. 443
OB009-10-0105 Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče 1.960.291 €........................................................................................... 443
OB009-10-0108 Gradnja vrtca Dobova 1.371.573 € ...................................................................................................................... 443
OB009-10-0114 Prenova Nogometnega stadiona Brežice 42.952 € ............................................................................................... 443
OB009-10-0115 Grad Brežice - obnova 185.311 € ........................................................................................................................ 444
OB009-10-0127 Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ 205.422 € ............................................................................................... 444
OB009-11-0014 Obnova doma krajanov Pečice 36.148 € .............................................................................................................. 444
OB009-12-0002 Večnamenski dom v Velikih Malencah 354.282 € .............................................................................................. 444
OB009-13-0028 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18) 0 € ............................................................................................. 445
OB009-15-0003 Vzdrževanje poslovnih prostorov 9.646 €............................................................................................................ 445
OB009-15-0040 Dom krajanov Kapele 32.241 € ........................................................................................................................... 445
OB009-15-0052 Mednarodni center - turizem 5.877 € ................................................................................................................... 445
OB009-17-0023 Dom krajanov Mrzlava vas 20.255 € ................................................................................................................... 445
OB009-17-0024 Obnova stare OŠ Bušeča vas 8.296 €................................................................................................................... 446
OB009-18-0001 Dom kulture Brežice 15.678 € ............................................................................................................................. 446
OB009-18-0003 Dom krajanov Sromlje 29.462 € .......................................................................................................................... 446
OB009-18-0004 Večnamenski dom Pišece 39.638 €...................................................................................................................... 446
OB009-18-0026 Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev Brežice 783.887 € ................................................................ 447
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OB009-18-0031 Investicije v prostore in opremo za izvaj. programa ZD Brežice 170.396 € ........................................................ 447
OB009-18-0032 Vlaganja v športne objekte in naprave 55.409 € .................................................................................................. 447
OB009-19-0007 Veslaška steza na Savi 0 € ................................................................................................................................... 447
OB009-19-0031 Nakup vozil za ZD Brežice 215.230 € ................................................................................................................. 448
OB009-19-0032 Dograditev ZD Brežice 31.634 € ......................................................................................................................... 448
OB009-19-0041 OŠ Dobova-celovita energetska sanacija objekta 375.577 € ................................................................................ 448
OB009-19-0042 ŠD Dobova- celovita energetska sanacija objekta 284.327 € ............................................................................... 448
OB009-19-0043 OŠ Globoko- celovita energetska sanacija objekta 267.562 € ............................................................................. 449
OB009-19-0044 OŠ Pišece- celovita energetska sanacija objekta 321.676 € ................................................................................. 449
OB009-19-0045 Glasbena šola Brežice- celovita energetska sanacija objekta 107.605 € .............................................................. 450
OB009-19-0046 Stadion Brežice- celovita energetska sanacija objekta 163.453 € ........................................................................ 450
OB009-19-0047 Knjižnica Brežice- celovita energetska sanacija objekta 208.055 € ..................................................................... 450
OB009-19-0048 OŠ Bizeljsko-celovita energetska sanacija objekta 162.215 € ............................................................................. 451
OB009-19-0049 OŠ Artiče samo telovadnica-celovita energetska sanacija objekta 205.414 € ...................................................... 451
OB009-19-0050 ŠD Brežice-celovita energetska sanacija objekta 195.169 € ................................................................................ 452
OB009-19-0053 Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb 266.713 € ............................................................................................. 452
OB009-19-0054 Večnamenski dom Cerklje ob Krki 17.899 € ....................................................................................................... 452
OB009-19-0056 Vodovodni stolp 463.961 € .................................................................................................................................. 452
OB009-19-0074 "Moja skupnost-sodelujem!":Rekreativna tekaška steza Atletski stadion Brežice 14.497 € ................................ 452
OB009-19-0078 "Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev otrošk. igrišča in postav. igral ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi6.203 € .. 453
OB009-19-0079 "Moja skupnost- sodelujem!":Akustika v Večnamenski dvorani Skopice 9.957 € .............................................. 453
OB009-19-0082 "Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski park Sela 13.256 €...................................................................... 453
OB009-19-0087 "Moja skupnost-sodelujem!":Rehabilitacijski in rekreacijski studio v stari OŠ v Pečicah 14.913 € .................... 453
OB009-19-0088 "Moja skupnost-sodelujem!":Travnato igrišče na prostem Dolenja Pirošica 9.315 € .......................................... 453
OB009-19-0089 Vzdrževanje in obnova objektov -vrtci 27.512 € ................................................................................................. 453
OB009-20-0001 Poligon "Pump-Track" 7.844 € ............................................................................................................................ 453
OB009-20-0012 Spomenik osamosvojitvi Slovenije 32.311 € ....................................................................................................... 454
OB009-20-0025 OŠ Velika Dolina 113.330 € ................................................................................................................................ 454
OB009-21-0002 Večnamenski dom Arnovo selo 35.637 € ............................................................................................................ 454
OB009-21-0011 Vzdrž.dela na gosp.poslop.,Banova domačija 38.189 € ....................................................................................... 454
OB009-21-0012 Vzdrž.dela na delu Z trakta, JZ stolpu...-Grad Brežice 780 € .............................................................................. 454

4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

7.257.244 € .......... 454

OB009-10-0001 Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč 29.631 € .............................................................................................. 454
OB009-10-0010 Vodovod Cerklje 1.423 € ..................................................................................................................................... 455
OB009-10-0013 Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje 88.947 € ............................................................................................................ 455
OB009-10-0014 Izdelava inž.-geol. poročil in proj. za sanacijo 4.836 € ........................................................................................ 455
OB009-10-0015 Interventna sanacija plazov v občini Brežice 171.207 € ...................................................................................... 455
OB009-10-0027 Asfaltiranje in modernizacije cest KS Bizeljsko 68.787 € ................................................................................... 455
OB009-10-0040 Modernizacije in preplastitve v KS Čatež 34.238 € ............................................................................................. 455
OB009-10-0051 Pločnik Župelevec 23.280 € ................................................................................................................................. 455
OB009-10-0053 Moder. JP v KS Križe 52.794 € ........................................................................................................................... 455
OB009-10-0057 Pločnik Vel. Malence - Krška vas 2.325 € ........................................................................................................... 456
OB009-10-0061 Modernizacija LC in JP v KS Pišece 50.000 €..................................................................................................... 456
OB009-10-0063 Modernizacija cest v KS Sromlje 94.178 € .......................................................................................................... 456
OB009-10-0064 Moderniz. in prepl.cest v KS Šentlenart 57.149 €................................................................................................ 456
OB009-10-0068 Modernizacija cest v KS Vel. Dolina 39.886 € .................................................................................................... 456
OB009-10-0075 Urejanje AP v občini Brežice 35.312 € ................................................................................................................ 456
OB009-10-0093 Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice 108.432 €................................................................................... 456
OB009-10-0206 Obnova JR po občini Brežice 116.776 € .............................................................................................................. 456
OB009-11-0002 Nabava nadom. OS na področ. kom. odpadkov 23.680 € .................................................................................... 457
OB009-11-0003 Nabava nado. OS na področ. odpad. voda 68.185 €............................................................................................. 457
OB009-11-0006 Pločnik ob CBC od žel. post.do žel. prehoda 0 € ................................................................................................. 457
OB009-11-0007 Nabava nadom. OS na področju vodovoda 22.777 € ........................................................................................... 457
OB009-11-0008 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 0 € .................................................................................................. 457
OB009-11-0011 Obnova vaškega središča Čatež-1.faza 0 € .......................................................................................................... 457
OB009-11-0048 Pločnik v Trebežu R3-676 321 € ......................................................................................................................... 457
OB009-11-0050 Obnova jekl.mostov preko Save in Krke -167 € .................................................................................................. 458
OB009-11-0057 Vodovod Križe 196.012 € .................................................................................................................................... 458
OB009-11-0058 Ureditev otroških igrišč 20.000 € ......................................................................................................................... 458
OB009-12-0005 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas 22.426 € ................................................................................................... 458
OB009-12-0019 Komunalno opremljanje zemljišč 11.280 €.......................................................................................................... 458
OB009-13-0005 Sofinanciranje MKČN 46.886 € .......................................................................................................................... 458
OB009-13-0006 GJS pokopališka in pogrebna dejavnost 0 €......................................................................................................... 458
OB009-14-0003 Sek. Vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave 0 € ......................................................................................... 459
OB009-14-0004 Obnova cest v mestu Brežice 0 € ......................................................................................................................... 459
OB009-15-0015 Obnova LC Bukošek - Dobova 79.772 € ............................................................................................................. 459
OB009-15-0018 Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice 422.428 € .......................................................................... 459
OB009-15-0025 Modernizacija cest v KS Kapele 46.912 € ........................................................................................................... 459
OB009-15-0046 Pločnik in kolesarska steza Trdinova ul. 112.977 € ............................................................................................. 459
OB009-16-0005 Infrastruktura ob hidroelektrarni 9.060 € ............................................................................................................. 459
OB009-17-0005 Vodovod Bizeljsko 36.956 €................................................................................................................................ 460
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OB009-17-0012 Pločnik ob R2 420 Brežice-Rigonce 13.880 € ..................................................................................................... 460
OB009-17-0025 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti 32.172 € ............................................................................................. 460
OB009-17-0026 Modernizacija cest v KS Pečice 8.370 € .............................................................................................................. 460
OB009-17-0031 Obnova odseka LC Velike Malence-Vrhovska vas 252.358 € ............................................................................. 460
OB009-17-0032 Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje 296.098 € ....................................................................................................... 460
OB009-17-0033 Modernizacija cest v KS Globoko 69.997 € ........................................................................................................ 460
OB009-17-0035 Pločnik in kolesarska steza ob R1-220Šentlenart-Sp.Pohanca 0 € ....................................................................... 461
OB009-18-0005 Sofinanciranje obnov mrliških vežic 6.845 € ....................................................................................................... 461
OB009-18-0007 Pločnik Vrhje 49.690 € ........................................................................................................................................ 461
OB009-18-0010 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2 35.540 € ....................................................................... 461
OB009-18-0011 Obnova vodovoda Sromlje 0 €............................................................................................................................. 461
OB009-18-0012 Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture 84.118 € ..................................................................... 461
OB009-18-0022 Pločnik Podgračeno 0 € ....................................................................................................................................... 461
OB009-18-0023 Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi) 5.980 € ..................................... 462
OB009-18-0024 Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova 523.989 € ............................................................................. 462
OB009-18-0025 Pločnik Kapele 4.525 € ........................................................................................................................................ 462
OB009-18-0027 Pločnik v KS Velika Dolina-3.faza 18.543 € ....................................................................................................... 462
OB009-19-0004 Ureditev krajevnega središča Dobova 18.824 € ................................................................................................... 462
OB009-19-0008 Ulica Bratov Gerjovičev-odcep Loče 21.093 € .................................................................................................... 462
OB009-19-0009 Most Boršt 0 € ..................................................................................................................................................... 463
OB009-19-0010 Obnova LC024051 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici 558.935 € ............................................................. 463
OB009-19-0011 Prehod za pešce R1 219-Lidl 0 € ......................................................................................................................... 463
OB009-19-0012 Obnova Cvetne ulice v Dobovi 0 € ...................................................................................................................... 463
OB009-19-0013 Obnova Ceste bratov Milavcev 165.089 € ........................................................................................................... 463
OB009-19-0014 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti 76.454 € ................................................................................................... 463
OB009-19-0015 Meteorna kanalizacija Brežice 0 € ....................................................................................................................... 463
OB009-19-0016 Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice 23.575 € ...................................................................................... 463
OB009-19-0021 Obnova železnega mostu čez Krko v Brežicah 1.246.551 € ................................................................................ 464
OB009-19-0022 Ureditev križišča v naselju Črešnjice 0 € ............................................................................................................. 464
OB009-19-0029 Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno 6.680 € ................................................................................................. 464
OB009-19-0030 Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh 75.363 € ........................................................................... 464
OB009-19-0064 Obnova lokalne ceste LC Cirnik 49.993 € ........................................................................................................... 464
OB009-19-0065 Naprave za sistem merjenja kakovosti zraka in drugih vplivov na življenje 7.124 € ........................................... 464
OB009-19-0067 Obnova LC 024011 Cerklje-Črešnjice in izgradnja pločnika 0 €......................................................................... 464
OB009-19-0068 Obnova mrliške vežice v Orešju 22.326 € ........................................................................................................... 465
OB009-19-0069 Obnova vodovodnih omrežij 334.306 € ............................................................................................................... 465
OB009-19-0070 Izgradnja pločnika Pišece 18.289 €...................................................................................................................... 465
OB009-19-0071 Modernizacija JP Skopice 72.138 € ..................................................................................................................... 465
OB009-19-0085 "Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev ekoloških otokov v KS Bizeljsko 13.222 € ............................................. 465
OB009-19-0086 "Moja skupnost-sodelujem!":Praznično novoletna okrasitev vasi Pišece 2.993 € ............................................... 465
OB009-20-0003 Modernizacija ceste Bizeljska vas-grad 50.000 € ................................................................................................ 466
OB009-20-0004 Javna razsvetljava Velike Malence, Jereslavec 59.401 € ..................................................................................... 466
OB009-20-0006 Pločnik Ribnica 4.676 € ....................................................................................................................................... 466
OB009-20-0009 Pločnik Žejno 0 € ................................................................................................................................................. 466
OB009-20-0010 Urejanje trgov in ulic v mestu Brežice 29.092 € .................................................................................................. 466
OB009-20-0016 Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih 14.335 €......................................................................................... 466
OB009-20-0020 Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš-rondo Črnc 129.020 € ............................................................................. 466
OB009-20-0026 Modernizacija javne poti JP 527915-Janeževa gorca 33.336 € ............................................................................ 466
OB009-21-0003 Modernizacija lokalne ceste Gaberje-Sela 79.617 € ............................................................................................ 467
OB009-21-0004 Sanacija in zaščita skalnega podora ob JP 525062 Slovenska vas-Filipač 407.257 € .......................................... 467
OB009-21-0005 Ureditev križišča in AP Boršt 0 € ........................................................................................................................ 467
OB009-21-0006 Vzhodna obvoznica Brežice- most Sava 12.699 € ............................................................................................... 467
OB009-21-0007 Modernizacija ulic v mestu-KS Šentlenart 100.000 € .......................................................................................... 467
OB009-21-0008 Modernizacija ulic v mestu-KS ZBT 99.926 € .................................................................................................... 467
OB009-21-0009 Ureditev pokopališča Pišece 24.124 € ................................................................................................................. 467
OB009-21-0010 Pločnik Mali vrh 0 € ............................................................................................................................................ 467

4600 ODDELEK ZA PROSTOR

52.476 € ...................................................................................................................... 468

OB009-15-0009 Vodni center Brežice 29.326 € ............................................................................................................................. 468
OB009-15-0013 Ureditev zahodne fasade mesta Brežice 23.150 € ................................................................................................ 468
OB009-19-0007 Veslaška steza na Savi 0 € ................................................................................................................................... 468
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OB009-13-0008 Nakup opreme KS Artiče 0 € ............................................................................................................................... 468
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OB009-13-0034 Modernizacija JP v izvedbi KS Artiče 5.779 € .................................................................................................... 468
OB009-14-0015 Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Artiče 0 € .................................................................................................... 468

5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

0 € ............................................................................................................. 469

OB009-17-0008 Nakup opreme KS Bizeljsko 0 € .......................................................................................................................... 469
OB009-17-0009 MV Orešje v KS Bizeljsko 0 €............................................................................................................................. 469
OB009-20-0021 MV Bizeljsko v KS Bizeljsko 0 € ........................................................................................................................ 469
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8.910 € .......................................................................................................... 469
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OB009-19-0023 Urejanje mesta Brežice

8.910 € ........................................................................................................................... 469
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0 € ................................................................................................ 469
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0 € ..................................................................................................... 469
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0 € ................................................................................................................... 469
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OB009-14-0008 Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Dobova 3.254 €....................................................................................... 470

5007 KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

1.620 € ....................................................................................................... 470

OB009-13-0012 Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko KS Globoko 0 € ................................................................................... 470
OB009-15-0014 Nakup opreme za poslovne prostore KS Globoko 1.620 € .................................................................................. 470

5008 KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

154 € ........................................................................... 470

OB009-15-0016 Nakup opreme za prostore KS Jesenice/Dol. 154 € ............................................................................................. 470
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5009 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE
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5010 KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE
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0 € ............................................................................................................................. 471

5011 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS
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0 € ........................................................................................................................ 471

5.503 € ............................................................................................................ 472
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OB009-16-0003 Modernizacija cest v izvedbi KS Pišece 0 €......................................................................................................... 472
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5016 KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

0 € ................................................................................................................ 472

OB009-14-0010 Nakup opreme v KS Sromlje 0 € ......................................................................................................................... 472
OB009-18-0016 Vzdrž. pokopališča in MV Sromlje 0 € ................................................................................................................ 472

5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

1.647 € .................................................................................................. 472
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2. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LET0 2021
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 2021. 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 2021 sprejeti proračun Rebalans proračuna Občine Brežice za leto 2021, sprejet na 16. redni seji
občinskega sveta dne 22.02.2021, veljavni plan pa je sprejeti proračun s prerazporeditvami, ki jih je sprejel župan v skladu z
15.in 16. členom Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2021.
V 15. členu Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2021 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 EUR v višini
do 20.000 EUR, za vrednost postavke nad 100.000 EUR 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 16.členu Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2021 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 nova postavka, in hkrati se po potrebi uskladi načrt
razvojnih programov. Tako je bil veljavni proračun za leto 2021 za 8.198,10 EUR povečan glede na sprejeti proračun. Gre za
sredstva požarne takse, ki so bila v letu 2021 pridobljena v višini 70.198,10 EUR, planirana pa so bila v višini 62.000,00 EUR.
Ker gre za namenski prihodek, so se sredstva v enaki višini na odhodkovni strani prerazporedila na proračunsko postavko Požarna
taksa.
V letu 2015 se je v skladu s 23.členom Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2015, 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 do skupne višine 150.000,00 EUR, JP Komunala Brežice zadolžilo. V letu 2016,
se je v skladu s 23.členom Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2016 ,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
16

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. V letu 2020 se je v skladu s 24.členom Odloka o proračunu za leto 2020 JP Komunala Brežice zadolžilo za 95.000,00
EUR.V letu 2021 se je v skladu s 24.členom Odloka o proračunu za leto 2021 in 4.členom Rebalansa proračuna občine Brežice
za leto 2021 javno podjetje Komunala Brežice zadolžilo za 350.000,00 EUR. Stanje zadolžitve JP Komunale Brežice na dan
31.12.2021, upoštevaje vsa odplačila v letu 2021 znaša 999.825,73 EUR .
Občina nima zaposlenega lastnega notranjega revizorja, zato izbere po pravilih javnega naročanja zunanjega izvajalca. V letu
2021 je bilo narejeno Poročilo o opravljeni redni notranji reviziji V Občini Brežice v letu 2021 za leti 2019 in 2020 s strani
Ekonomske, organizacijske in svetovalne storitve Jožica Barbo Hrastar s. p .Novo mesto.
V letu 2021 je strokovna služba Občine Brežice vodila knjigovodstvo za vse krajevne skupnosti, plačilni promet pa so opravljali
tajniki krajevnih skupnostih.
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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2.1.OBRAZLOŽITEV
PRORAČUNA

SPLOŠNEGA

DELA

ZAKLJUČNEGA

RAČUNA

2.1.1.Makroekonomska izhodišča
Plan proračuna občine Brežice za leto 2021 je bil pripravljen na podlagi:
 izhodišč Ministrstva za finance za pripravo plana proračuna za leto 2021 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 2021,
 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 2020, pri planiranju
investicij so bile v plan prednostno uvrščene investicije, ki so se pričele v letu 2020 in za katere je bilo predvideno nadaljevanje
v letu 2021 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 2021 upoštevala novelirano Jesensko napoved glavnih makroekonomskih
agregatov Slovenije za leti 2020 in 2021, 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 2021,
ter deležev sredstev občine iz sredstev za uravnoteženje razvitosti občin.
Proračun Občine Brežice za leto 2021 je bil sprejet na 1 1 . r e d n i seji občinskega sveta dne 1 7 .2.2020, objavljen pa je
bil v Uradnem listu RS, št. 10/2020. V letu 2021 je bil sprejet Rebalans proračuna občine Brežice za leto 2021 na 16.redni seji
dne 22.2.2021( Ur. list RS, št.28/2021) Sprejeti proračun za leto 2021 je predvideval skupne prihodke v višini 34.146.693,05
EUR in skupne odhodke v višini 4 1 .526.693,05 EUR. Planirano je bilo, da se primanjkljaj iz bilance prihodkov in
odhodkov v višini 5.943.256,00 EUR, ki se še poveča za odplačilo glavnic v višini 1.400.000 EUR in dokapitalizacijo JP
Komunala Brežice v višini 180.000 EUR, pokrije s prodajo kapitalske naložbe v višini 550.000 EUR, najemom kredita pri
poslovni banki v višini 2.950.000 EUR ter stanja sredstev na računih na dan 31.12.2020 v višini 5.460.000 EUR.
Župan in oddelki občinske uprave občine so v proračunskem letu 2021 skrbeli za realizacijo nalog, ki so bile opredeljene v
sprejetem proračunu. V času izvajanja sprejetega proračuna je bilo potrebno prerazporejati sredstva v skladu z 15.členom odloka
o proračunu .

2.1.2. 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 2021. 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 2021.
Kljub epidemiji Covid 19 je občina v letu 2021 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 se je odražala na področju
pridobivanja sofinancerskih sredstev za nekatere projekte s strani države in nekaterih lastnih prihodkov. Realizacija proračuna
za obdobje 01.01.2021 do 31.12.2021 je bila na strani prihodkov 88,3 % in na strani odhodkov 80,1 % na sprejeti plan.
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.
Nekateri večji odmiki od planiranih vrednosti pri proračunskih postavkah so:
00043 Javna dela
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Nižja realizacije je posledica epidemiološkega obdobje v katerem so posamezni izvajalci vključenim v programe javnih del
odrejali, glede na naravo dela v večini čakanje na domu, kjer je strošek tega nižji za delodajalca ali pa se za izvedbo programa
sploh niso odločili.
00216 Podjetniški projekti
Pokrivajo se fiksni in drugi stroški za obratovanje Coworking v drugi polovici leta 2021
00237 Izvajanje strategije na področju turizma
Slabša realizacije je posledica epidemije in epidemioloških ukrepov, kjer so bili javni dogodki večji del časa prirediteljem
onemogočeni.
00571 Moja skupnost sodelujem; Razgledna ploščad na Svetem Vidu
Pridobljene ponudbe za izvedbo projekta so bistveno presegle proračunsko postavko
00047 Deratizacija
Dela so bila izvedena v skladu z načrti del, del plačila je zapadlo v leto 2022
00049 Mrliško pregledna služba in 00050 Pogrebni stroški
Višina proračunske postavke temelji na oceni iz preteklih let
00051 Urejanje spomenikov in obeležij
Predvidena sredstva za popotresno obnovo ni bilo mogoče realizirati zaradi zakonski pogojev
00445 Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena
Postavka je slabše realizirana zaradi odsotnosti kadra za izvedbo na pokopališču
00071 Programi profesionalne kulture, 00446 Zagotavljanje pogojev za kulturno profesional. in ljubitel. postprodukcijo, 00542
Drugi programi s področja ljubiteljske kulture, 00076 Šolska športna tekmovanja
Slabša realizacije je posledica epidemije in epidemioloških ukrepov, kjer so bili javni dogodki večji del časa prirediteljem
onemogočeni.
00613 Strategija romske populacije v občini Brežice-izdelava in izvedba
Zaradi večjega obsega del se del izvedbe prenese v leto 2022
00111 Drugi programi
Postavka vezana na izvedbo programov/ projektov osnovnih šol, ki pri posamezni predstavljajo lastno aktivnost in ni pokrito iz
rednih sredstev. Nerealizacija je posledica epidemioloških okoliščin in zaprtja šol, kjer so slednje težile primarno k izvedbi
pouka, začrtane dodatne aktivnosti v letnem programu pa so ostale neizvedene.
00112 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem
Postavka je namenjena pokrivanju stroškov najema prostorov za izvedbo programa Fakultete za turizem. Neizvedba je posledica
organizacije izvajanja programa na daljavo, skladno z epidemiološkimi navodili.
00531 E-oskrba starejših
Posavka je razpisana in je njena realizacija v celoti odvisna od vlog občanov, ki želijo pridobiti sofinanciranje storitve e-oskrbe,
vnaprej dogovorjene s ponudnikom na trgu. Slaba realizacije je posledica odsotnosti vlog.
00532 Strategija aktivnega staranja
Aktivnosti so bile izvedene znotraj druge postavke
00536 Oskrba starejših na domu
Postavka je namenjena redni zaposlitvi osebe, ki bo izvajala nalogo informatorja za starejše ter medsebojno koordinirala izvajalce
prepoznanih potrebnih manjših opravil, da bi lahko starejši čim dlje bivali v lastnem okolju. Zaposlitev je začrtana skladno z
zagonom objekta bivšega doma upokojencev, kjer naj bi informator imel svojo pisarno, saj bi istočasno deloval tudi kot
informator uporabnikov objekta, predvidoma starejši. Zaradi epidemioloških okoliščin in nedokončanja del v objektu se je
realizacija postavke zamaknila v 2022
00125 Energetska sanacija Občinske stavbe
Zaradi prezasedenosti projektanta in izvajalcev se projekt ni izvedel
00502 Veslaška steza na Savi
Za projekt se še vedno pridobivajo vsa potrebna dovoljenja
00094 Vrtec Mavrica in 00107 OŠ Cerklje
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Gre za odpravo napak v garancijski dobi, preostanek se prenese v naslednja leta
00113 Mednarodni center-Fakulteta za turizem
Izvedba je pogojena z zagotovitvijo sredstev Univerze v Mariboru
00500 Ureditev krajevnega središča Dobova
Zaradi arheoloških raziskav je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno kasneje, zato je tudi realizacija slabša
00161 Pločnik Velike Malence-Krška vas
Sredstva so bila predvidena za odkupe zemljišč
00173 Pločnik Trdinova ulica
Zaradi zasedenosti izvajalca, so se dela začela kasneje, zato je tudi realizacija slabša
00252 Infrastruktura ob HE
Izvedena je bila parcelacija javne poti, ostalo bo odvisno od dinamike izgradnje HE Mokrice
00469 Pločnik Vrhje
Izvedeno je bilo javno naročilo, izbran izvajalec, dela bodo zaključena v letu 2022
00503 Ulica Bratov Gerjevič-odcep Loče
Zaradi nestrinjanja lastnikov se odklopi niso izvršili
00508 Obnova Ceste bratov Milavcev
Zaradi obnove meteorne kanalizacije, dela potekajo počasneje
00509 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti
Urejajo se razmerja z lastniki zemljišč, izvajalec je izbran, investicija bo zaključena v letu 2022
00523 Pločnik LC 026423 Globoko-Bojsno
Izvedena je bila parcelacija in potrebno je pridobiti pravico graditi na zemljišču in zaradi zahteve lastnikov zemljišč je potrebno
projekt preprojektirati
00616 Sanacija inzaščita skalnega podorja ob JP 525062 Slov. vas-Filipač
Pridobljena je bila ugodnejša ponudba na razpisu, kot je bila projektna ocena
00619 Vzhodna obvoznica Brežice-most Sava
Občina je sofinancirala zemljišča skupaj z državo
00441 Ukrepi za izvajanje
Del ukrepov je bil izveden znotraj virov investicij in ne samo iz te postavke
00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel. Postaje do žel. prehoda
Z direkcijo potekajo razgovori za sklenitev sofinancerskega sporazuma
00213 Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje in 00524 Pločnik ob R3676 Glogov Brod-dečno selo-Mali vrh
Čas pridobivanja gradbenega dovoljenja je bil daljši od predvidenega
00452 Izgradnja pločnika kalin-Obrežje
Pridobljena ponudba izvajalca je bila ugodnejša od ocene projektanta
00455 Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 Šentlenart-Sp. Pohanca
V skladu z dogovorom DRSI bo naročilo razpisano letos
00484 Pločnik Podgračeno
Zaradi obnove avtoceste je bil začetek izvedbe prestavljen na jesen, v letu 2022 bo zaključena
00485 Kolesarska povezava ob R2419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi) in 00486 Kolesarska povezava ob R2420Brežice-Dobova
Zaradi podpisa pogodbe z MZI so se postopki za izbor izvajalca in izvedbe začeli kasneje
00587 Pločnik Ribnica
Zaradi pogojev DRSI, da se obnovi vozišče, se je posledično postopek za izdelavo projekta
00242 Sanacija črnih odlagališč
Sanirana so bila črna odlagališča po planu
21

00248 Reševanje problematike odpadne vode v Občini Brežice
Izgradnja kanalizacijskega omrežja se je izvajala po planu, zaradi problemov s pridobitvijo služnosti v Krški vasi se bo izgradnja
začela v letu 2022
00510 Meteorna kanalizacija Brežice
Zaradi usklajevanja z drugimi investitorji je prišlo do zamude realizacije projekta
00250 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj. in analiza pitne vode
Ni bilo potrebe po vlaganju sredstev v prevzete vaške vodovode
00558 Vzpostavitev sistema merjenja kakovosti zraka in drugih vplivov na življenje
Denar je bil namenjen za izdelavo dokumentacije za razpis pametna mesta, razpis pa je bil razveljavljen
00260 Vodovod Cerklje
Izdeluje se dokumentacija se dokumentacija, ki zamuja zaradi dogovora z lastnikom okrog lokacije vodohrama
00261 Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave
Zaradi pridobivanja služnosti z lastnikom, se ni moralo pristopiti k realizaciji
00262 Stroški pobiranja takse za obremenj. pitne vode
Gre za provizijo od okoljske dajatve, ki se plačuje Komunali Brežice
00472 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2
Ker nismo prejeli sofinancerskih pogodb iz ministrstva bo realizacija v letu 2022
00609 Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja
Dela so bila izvedena v mesecu decembra lani, plačana bodo v letu 2022
00561 Obnova mrliške vežice v Orešju
Dela so se pričela v jeseni lani in bodo zaključena v letu 2022
00276 Stroški izvedbe dok. za občin. in državne razpise
Sredstva so namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije v skladu s potrebami oddelka
00277 Komunalno opremljanje zemljišč
Zaradi postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, še ni prišlo do izvedbe
00281 Strokovne podlage za prostorske akte
Izvajalec za spremembo izdelave OPN je bil izbran šele v jeseni, zato je realizacija temu primerna
00284 Državne in občinske ureditve
Postavka je rezervirana za lokalne potrebe ob akumulacijskem jezeru HE Mokrice, za katero gradbeno dovoljenje še ni
pridobljeno
00610 Izvennivojsko križanje Brezina (Intermarket) projektna dokumentacija
Zbiranje ponudb ni uspelo zaradi previsokih ponudb ponudnikov
00552 Vodni center Brežice-projek. dokum.
Izvajalec je bil izbran konec leta 2021, zato bo realizacija v letu 2022
00553 Vrbinske rekreacijske površine-projek. dokum.
Pogovori z zunanjimi partnerji so še v teku
00554 Veslaška steza na Savi-projek. dokum
Za projekt se še vedno pridobiva vsa potrebna dokumentacija
00285 Nadomeščanje olajšav iz komunal. prispevka za fizične osebe
Realizacija postavke je odvisna od izvedenih investicij v kanalizacijo ter od priklapljanja gospodinjstev nanjo
00480 Komasacija zemljišč
Postopek je bil ustavljen zaradi pritožbe lastnika dela obodne meje
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Občina je v sprejetem proračunu za leto 2021 načrtovala dolgoročno zadolžitev v višini 2.950.000,00 EUR, ki je bila delno
realizirana: pri poslovni banki UniCredit Bank Ljubljana je bila realizirana dolgoročna zadolžitev višini 2.000.000 EUR.
Občina v letu 2021 ni imela likvidnostnih težav, zato se likvidnostno ni zadolževala.
V naslednji tabeli so prikazane vse tri bilance splošnega dela proračuna za leto 2021 Občine Brežice.
Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj-presežek

2021

v EUR
RE ZR 2021

SP 2021

VP

34.146.693,05
-41.526.693,05
-7.380.000,00

34.154.891,15
-41.534.891,15
-7.380.000,00

30.147.601,88
-33.281.310,21
-3.133.708,33

550.000,00
180.000,00

550.000,00
180.000,00

180.000,00

2.950.000,00
-1.400.000,00

2.950.000,00
-1.400.000,00

2.000.000,00
-1.393.654,22

Indeks
RE/SP
88
80
42

Indeks
RE/VP
88
80
42

Račun finančnih terjatev in naložb
Prodaja kapit. deležev
Poveč. kapit. delež.

100

100

Račun financiranja
Zadolževanje
Odplačila dolga

68
99

68
99

Iz zgornje tabele in iz splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Brežice za leto 2021 je razvidno, da je bil v bilanci
prihodkov in odhodkov realizacije zaključnega računa za leto 2021 realiziran primanjkljaj v višini 3.133.708,33 EUR. V računu
finančnih terjatev in naložb so bila planirana prejeta sredstva v višini 550.000,00 EUR od prodaje kapitalskih deležev, ki niso
bila realizirana. V celoti je bila realizirana načrtovana dokapitalizacija v JP Komunala Brežice v višini 180.000,00 EUR. V
računu financiranja se je najem dolgoročnega kredita pri UniCredit Banki Ljubljana realiziral v višini 2.000.000,00 EUR, 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 1.393.654,22 EUR. V letu 2021 je rezultat vseh treh bilanc primanjkljaj v višini
2.707.362,55 EUR.
Stanje sredstev na računih Občine Brežice na dan 31.12.2021 je rezultat stanja sredstev na računih leta 2020 (5.469.221,02 EUR)
ter stanja vseh treh bilanc iz leta 2021(-2.707.362,55 EUR) in znaša 2.761.858,47 EUR, ki se evidentira na poslovnem skladu in
se koristi za izdatke v letu 2022 v skladu s sprejetim proračunom Občine Brežice za leto 2022.
Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2021 znaša 2.761.858,47 EUR: od tega presežek krajevnih skupnosti 201.450,45
EUR in proračunski presežek 2.560.408,02 EUR.
Proračunski presežek iz leta 2021 se v naslednjem proračunskem letu koristi za naslednje namene:
- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 604.274,42 EUR – namenski
presežek,
- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 65.362,10 EUR – namenski presežek,
- amortizacija CEROD v višini 20.712,65 EUR - namenski presežek,
- unovčena garancija zaradi odprave napak v garancijski dobi za vrtec Mavrica v višini 19.910,07 EUR – namenski
presežek,
- koncesija lovci 5.267,94 EUR – namenski presežek,
- namenska sredstva Lekarne Brežice za izgradnjo ZD Brežice v višini 88.092,81 EUR – namenski presežek
- unovčena garancija za odpravo napak za gradbeno obrtniška dela za OŠ Cerklje v višini 116.362,20 EUR –
namenski presežek,
- tekoče odhodke po planu proračuna za leto 2022 v višini 1.640.425,83 EUR.
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PR IHODKI PRORAČUNA
Prihodki proračuna občine Brežice so bili realizirani v višini 30.147.601,88 EUR, kar predstavlja 88,3% realizacijo sprejetega
proračuna za leto 2021.
V naslednji tabeli so prikazani prihodki po skupinah prihodkov ter v grafu delež teh prihodkov v skupnih realiziranih prihodkih.
v EUR

PRIHODKI

SP 2021

VP 2021

REZR 2021

Indeks

Indeks

RE/SP

RE/VP

70 - davčni prihodki

18.777.440,00

18.777.440,00

19.165.790,39

102

102

71 - nedavčni prihodki

5.020.318,88

5.020.318,88

5.144.711,23

102

102

72 - kapitalski prihodki

2.061.447,00

2.061.447,00

223.865,95

11

11

0,00

0,00

0,00

0

0

74 - transferni prihodki

8.087.487,17

8.095.685,27

5.517.163,10

68

68

78- prejeta sred. iz EU

200.000,00

200.000,00

96.071,21

48

48

34.146.693,05

34.154.891,15

88

88

73 - donacije

Skupaj

30.147.601,88

PRIHODKI RE ZR 2021
78‐ prejeta sred.iz EU
0%

73 ‐ donacije
0%
72 ‐ kapitalski
prihodki
1%

74 ‐ transferni prihodki
18%

71 ‐ nedavčni prihodki
17%

70 ‐ davčni prihodki
64%

V obsegu prihodkov realiziranega proračuna so zajeti tudi izvirni prihodki krajevnih skupnosti.
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LASTNI PRIHODKI PO KS ZA LETO 2021
Krajevna skupnost/konto

7103

7130

7141

7221

7203

SKUPAJ

ARTIČE

5.100,00

9.809,15

0,00

0,00

0,00

14.909,15

BIZELJSKO

2.492,94

9.364,63

591,35

0,00

0,00

12.448,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

275,00

8.696,00

5.377,71

1.314,00

0,00

15.662,71

84,00

5.162,00

361,26

0,00

0,00

5.607,26

DOBOVA

7.129,19

15.526,52

150,18

125,32

131,20

23.062,41

GLOBOKO

5.045,03

0,00

1.127,84

0,00

0,00

6.172,87

JESENICE NA DOL.

4.984,00

6.748,00

0,00

0,00

0,00

11.732,00

11.587,00

7.362,25

9,36

0,00

0,00

18.958,61

KRIŽE

84,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,00

KRŠKA VAS

84,00

3.982,50

565,61

0,00

0,00

4.632,11

MRZLAVA VAS

84,00

0,00

112,96

0,00

0,00

196,96

PEČICE

84,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,00

PIŠECE

4.405,50

11.713,00

965,98

3.558,18

0,00

20.642,66

SKOPICE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SROMLJE

364,00

2.690,00

157,99

0,00

0,00

3.211,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

384,00

4.600,00

0,00

0,00

0,00

4.984,00

VELIKE MALENCE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZAKOT BUKOŠEK TRNJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.186,66

85.654,05

9.420,24

4.997,50

131,20

142.389,65

BREŽICE
CERKLJE OB KRKI
ČATEŽ OB SAVI

KAPELE

ŠENTLENART
VELIKA DOLINA

SKUPAJ
Naziv kontov:

7103 prihodki od najemnin za poslovne prostore
7130 prihodki od prodaje blaga in storitev
7141 drugi nedavčni prihodki
7221 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
7203 prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

Prihodke po skupinah delimo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne
prihodke. Davčni prihodki so se realizirali nad planom v višini 102,1%, zaradi povečanih sredstev iz naslova davkov na
premoženje. Nedavčni prihodki so realizirani nad planom v višini 102,5 % glede na sprejeti proračun, zaradi povečanih sredstev
iz drugih nedavčnih prihodkov. Izpad je pri prihodkih od prodaje blaga in storitev pri krajevnih skupnosti, saj zaradi epidemije
Covid ni bil možen najem njihovih poslovnih prostorov. Kapitalski prihodki so realizirani v višini 11%,saj ni bilo predvidene
realizacije prodaje zemljišč. Transferni prihodki so bili realizirani v višini 68,2% glede na predvideni veljavni plan. V tej skupini
odhodkov niso bila v celoti realizirana sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

30.147.602 €

70 DAVČNI PRIHODKI

19.165.790 €

Davčni prihodki v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo 64 % delež in so glede na sprejeti plan realizirani 102,10
%. V spodnji tabeli so prikazani davčni prihodki na nivoju šestmestnih kontov.

Konto

Opis

SP 2021

VP 2021

RE ZR2021

1

2

3

4

5

70

DAVČNI PRIHODKI

18.777.440,00 18.777.440,00 19.165.790,39
25

700

Davki na dohodek in dobiček

16.424.783,00 16.424.783,00 16.424.783,00

7000

Dohodnina

700020

Dohodnina - občinski vir

16.424.783,00

16.424.783,00

16.424.783,00

703

Davki na premoženje

1.422.157,00

1.422.157,00

1.604.909,96

7030

Davki na nepremičnine

1.012.000,00

1.012.000,00

1.028.373,49

703000

Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb

105.000,00

105.000,00

82.406,72

703001

Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

21.000,00

21.000,00

14.350,02

703002

Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

1.000,00

1.000,00

467,48

703003

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

453.000,00

453.000,00

467.054,63

703004

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

427.000,00

427.000,00

460.447,81

703005

Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

5.000,00

5.000,00

3.646,83

7031

Davki na premičnine

2.010,00

2.010,00

1.794,21

703100

Davek na vodna plovila

2.000,00

2.000,00

1.791,93

703101

Zamudne obresti od davkov na premičnine

7032

Davki na dediščine in darila

703200

Davek na dediščine in darila

703202

Zamudne obresti od davka na dediščine in darila

7033

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

703300

Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

703301
703302

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

703303

Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

704

Domači davki na blago in storitve

7044

Davki na posebne storitve

704403

Davek na dobitke od iger na srečo

7047

Drugi davki na uporabo blaga in storitev

704700

16.424.783,00

16.424.783,00

16.424.783,00

10,00

10,00

2,28

92.597,00

92.597,00

168.813,69

91.000,00

91.000,00

168.402,26

1.597,00

1.597,00

411,43

315.550,00

315.550,00

405.928,57

70.000,00

70.000,00

34.283,14

245.000,00

245.000,00

371.563,45

50,00

50,00

0,00

500,00

500,00

81,98

925.500,00

925.500,00

1.136.097,43

20.000,00

20.000,00

8.367,16

20.000,00

20.000,00

8.367,16

905.500,00

905.500,00

1.127.730,27

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

396.000,00

396.000,00

416.068,78

704704

Turistična taksa

500.000,00

500.000,00

662.431,92

704706

Občinske takse od pravnih oseb

1.000,00

1.000,00

4.102,94

704707

Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov

1.000,00

1.000,00

30.450,00

704708

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

7.500,00

7.500,00

14.676,63

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

16.424.783 €

Obrazložitev podskupine - K3

Davki na dohodek in dobiček spadajo med davčne prihodke. To so prihodki iz naslova dohodnine in so za leto 2021 bili
planirani v višini 16.424.783,00 EUR, realizirani so bili v planirani višini, kar je 100 % realizacija. Delež dohodnine v
skupnih prihodkih proračuna znaša 54,48 %.
Na podlagi 14.in 16. člena zakona o financiranju občin je Ministrstvo za finance dne 07.10.2020 objavilo predhodne podatke
o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2021 in 2022, kjer je za leto 2021 upoštevana
povprečnina v višini 628,20 evrov na prebivalca. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto
2021 temelji na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter
površini občin ter dohodnini , kot to določa zakon o financiranju občin. Na podlagi izračunov Ministrstva za finance RS smo
v predlogu proračuna za leto 2021 upoštevali dohodnino v zgoraj navedeni višini.
Na podlagi tega izračuna je Občini Brežice pripadlo 16.424.783,00 evra dohodnine.
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

1.604.910 €

Obrazložitev podskupine - K3

Delež davkov na premoženje v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo 5,23 %. Realizirani so v višini 1.604.909,96
EUR. Indeks realizacije je glede na sprejeti in veljavni plan 112,9 %. Največji delež v tem sklopu predstavljajo davki na
nepremičnine. Davki na nepremičnine so bili planirani v znesku 1.012.000,00 EUR, realizirani pa v znesku 1.028.373,49
EUR. Najpomembnejši vir davkov na nepremičnine predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je realizirano
v višini 931.149,27 EUR. Ostali davki na premoženje pa so še davki na premičnine, ki so realizirani v višini 1.794,21 EUR,
davki na dediščine in darila, ki so realizirani v višini 168.813,69 EUR, ter davki na promet nepremičnin in na finančno
premoženje, ki so bili realizirani v višini 405.928,57 EUR, kar je 128,6 % realizacija glede na plan.

704 Domači davki na blago in storitve

1.136.097 €

Obrazložitev podskupine - K3

Delež domačih davkov na blago in storitve v realiziranih prihodkih znaša 3,76 %. Realizirani so v višini 1.136.097,43 EUR,
kar predstavlja 122,8 % realizacijo glede na sprejeti proračun. Sestavljeni pa so iz davkov na posebne storitve, ki so realizirani
v višini 8.367,16 EUR in drugih davkov na uporabo blaga in storitev, ki so realizirani v višini 1.127.730,27 EUR, kar znaša
124,5 % 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 416.068,78 EUR, turistična taksa
je realizirana v znesku 662.431,92 EUR, kar je 132,5 % realizacija glede na plan. Zaradi epidemije Covida-19 je bil priliv iz
turistične takse planiran v manjšem obsegu. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je realizirana v višini 14.676,63 EUR
ter občinske takse od fizičnih in pravnih oseb in zasebnikov v višini 34.552,94 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 .Kadar je nerazporejeno stanje davkov na kontu
706099 negativno , se v skladu z navodili ministrstva za finance se v poslovnih knjigah občine znesek preknjiži na podkonto
714199- drugi izredni nedavčni prihodki.
Na dan 31.12.2021 je bilo stanje nerazporejenih sredstev po posameznih vrstah davkov negativno in je znašalo 10.380,35
EUR, zato smo v skladu z zgoraj navedenimi navodili zmanjšali konto 714199.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

5.144.711 €

Realizirani nedavčni prihodki predstavljajo 17 % delež v realiziranih prihodkih, njihova realizacija glede na sprejeti plan je
102,5 %. V spodnji tabeli so prikazani davčni prihodki na nivoju šestmestnih kontov.

Konto

Opis

SP2021

VP 2021

RE ZR2021

1

2

3

4

5

71

NEDAVČNI PRIHODKI

5.020.318,88

5.020.318,88

5.144.711,23

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.096.731,88

2.096.731,88

2.023.522,70

7100

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

150.000,00

150.000,00

59.258,92

710003

Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov
proračunov

150.000,00

150.000,00

59.258,92

7102

Prihodki od obresti

500,00

500,00

53,16

710215

Drugi prihodki od obresti

500,00

500,00

53,16

7103

Prihodki od premoženja

1.946.231,88

1.946.231,88

1.964.210,62

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

710302

Prihodki od najemnin za stanovanja

710304

Prihodki od drugih najemnin

710305

Prihodki od zakupnin

710306
710309

80.831,88

80.831,88

74.629,88

200.000,00

200.000,00

225.244,61

1.200.000,00

1.200.000,00

1.218.113,14

5.000,00

5.000,00

9.049,65

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

20.000,00

20.000,00

10.036,27

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo

50.000,00

50.000,00

11.139,22

710311

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico

25.000,00

25.000,00

24.736,49

710312

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

365.400,00

365.400,00

391.261,36
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711

Takse in pristojbine

7111

Upravne takse in pristojbine

711100

Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo

712

Globe in druge denarne kazni

7120

Globe in druge denarne kazni

712001

Globe za prekrške

712005

Denarne kazni v upravnih postopkih

712007

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

712008

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

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

713099

Drugi prihodki od prodaje

714

Drugi nedavčni prihodki

7141

Drugi nedavčni prihodki

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

714120

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

30.000,00

30.000,00

38.913,30

30.000,00

30.000,00

38.913,30

30.000,00

30.000,00

38.913,30

73.500,00

73.500,00

73.863,90

73.500,00

73.500,00

73.863,90

16.000,00

16.000,00

9.116,90

1.000,00

1.000,00

0,00

56.000,00

56.000,00

64.387,00

500,00

500,00

360,00

115.187,00

115.187,00

88.873,74

115.187,00

115.187,00

88.873,74

101.200,00

101.200,00

85.654,05

13.987,00

13.987,00

3.219,69

2.704.900,00

2.704.900,00

2.919.537,59

2.704.900,00

2.704.900,00

2.919.537,59

3.000,00

3.000,00

5.934,29

300.000,00

300.000,00

563.654,49

65.000,00

65.000,00

108.647,32

2.136.900,00

2.136.900,00

2.138.964,01

0,00

0,00

82,96

200.000,00

200.000,00

102.254,52

2.023.523 €

Obrazložitev podskupine - K3

Delež prihodkov - udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v realiziranih celotnih prihodkih znaša 6,71%. Glede na
sprejeti plan so realizirani v višini 96,5 % in znašajo 2.023.522,70 EUR. S proračunom za leto 2021 je bilo načrtovanih
150.000,00 EUR prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki. Realizirano je
bilo 59.258,92 EUR prihodkov iz presežka Lekarne Brežice. Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 53,16 EUR .
Prihodki od premoženja. so realizirani v višini 1.964.210,62 EUR ,njihova realizacija znaša 100,9 % v primerjavi na sprejeti
plan: prihodki od najemnin za poslovne prostore v znesku 74.629,88 EUR, prihodki od najemnin za stanovanja 225.244,61
EUR, prihodki od drugih najemnin - najemnine od upravljanja z občinsko komunalno infrastrukturo v višini 1.218.113,14
EUR in prihodki od koncesij v skupnem znesku 446.222,99 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 2021 znašali 391.261,36 EUR.

711 Takse in pristojbine

38.913 €

Obrazložitev podskupine - K3

Realizacija teh prihodkov je 129,7 % glede na planirane in znaša 38.913,30 EUR. Delež taks in pristojbin v skupnih
realiziranih prihodkih za leto 2021 znaša 0,13%.

712 Globe in druge denarne kazni

73.864 €

Obrazložitev podskupine - K3

Delež glob in drugih denarnih kazni realiziranih v letu 2021 v skupnih prihodkih znaša 0,24 %, 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
73.863,90 EUR. Indeks realizacije na plan je 100,5 % .

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

88.874 €

Obrazložitev podskupine - K3

Delež prihodkov od prodaje blaga in storitev v skupnih realiziranih prihodkih za leto 2021 znaša 0,29 %. 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 77,2 % in realizacija znaša 88.873,74 EUR.
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714 Drugi nedavčni prihodki

2.919.538 €

Obrazložitev podskupine - K3

Delež drugih nedavčnih prihodkov v skupnih realiziranih prihodkih za leto 2021 je 9,68 %. V skupnem znesku so bili
realizirani v višini 2.919.537,59 EUR in so realizirani v višini 107,9 % veljavnega plana plana. Med druge nedavčne prihodke
štejemo prihodke od prispevkov in doplačil občanov za izvajanje določenih programov, ki so bili realizirani v višini
108.647,32 EUR. Prihodki od komunalnega prispevka so bili realizirani v višini 563.654,49 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
2.138.964,01 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 102.254,52 EUR.V večini so to prihodki od obratovalnih
stroškov za poslovne prostore, ki so obračunani na podlagi najemnih pogodb, prihodki od služnosti in podobno.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

223.866 €

Realizirani kapitalski prihodki predstavljajo 1 % delež v realiziranih prihodkih, njihova realizacija glede na sprejeti plan je
10,9 %. V spodnji tabeli so prikazani prihodki na nivoju šestmestnih kontov.
Konto

Opis

SP 2021

VP 2021

RE ZR2021

1

2

3

4

5

2.061.447,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.016.447,00
0,00
0,00
2.016.447,00
2.016.447,00

223.865,95
3.819,73
0,00
0,00
3.688,53
3.688,53
131,20
131,20
220.046,22
23.771,03
23.771,03
196.275,19
196.275,19

72
720
7200
720000
7201
720100
7203
720399
722
7220
722000
7221
722100

KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

2.061.447,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.016.447,00
0,00
0,00
2.016.447,00
2.016.447,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

3.820 €

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 3.819,73 EUR. Odprodali so se avtomobili, kateri so bili
preneseni iz sredstev v upravljanju pri ZD Brežice nazaj na občino.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

220.046 €

Obrazložitev podskupine - K3

Delež prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev glede na skupne realizirane prihodke je 0,73%. Ocenjeni
prihodki iz tega naslova v višini 2.016.447,00 EUR so bili realizirani v višini 220.046,22 EUR. Realizacija glede na plan je
v višini 10,9 %. 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.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

5.517.163 €

Konto

Opis

SP2021

VP 2021

RE ZR2021

1

2

3

4

5

74

TRANSFERNI PRIHODKI

8.087.487,17

8.095.685,27

5.517.163,10

740
7400

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega proračuna

4.290.951,83
3.665.449,24

4.299.149,93
3.673.647,34

3.274.596,87
3.224.596,87

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

1.987.189,49
386.259,75

1.995.387,59
386.259,75

1.504.566,54
427.331,33
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740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje
razvitosti občin
7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
7411
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za
obdobje 2014 - 2020
7412
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije iz strukturnih skladov
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020
7413
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije iz kohezijskega sklada
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije iz kohezijskega sklada
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije iz strukturnih skladov

1.292.000,00
625.502,59

1.292.000,00
625.502,59

1.292.699,00
50.000,00

625.502,59

625.502,59

50.000,00

3.796.535,34

3.796.535,34

2.242.566,23

0,00

0,00

1.995,59

0,00

0,00

1.995,59

0,00

0,00

682.706,61

0,00

0,00

682.706,61

3.796.535,34

3.796.535,34

1.557.864,03

3.796.535,34

3.796.535,34

0,00

0,00

0,00

1.557.864,03

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

3.274.597 €

Obrazložitev podskupine - K3

Delež transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij v primerjavi s celotnimi prihodki znaša 10,86%. V tem sklopu
so zajeta prejeta sredstva iz državnega proračuna .
Sredstva iz državnega proračuna se delijo na sredstva prejeta:
1.Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so realizirana v višini 1.504.566,54 EUR,
Prihodki, ki jih je prejela Občina Brežice za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna so bili sledeči:
Namen

Plan 2021

Ministrstvo za notranje zadeve-za stroške povečanega nadzora državne
meje
Požarna taksa
MOP-sanacija skalnega podora v Slovenski vasi
Sredstva za hidravlične izboljšave-2
Ministrstvo za zdravje-vozilo
Minist.za kulturo-Banova domačija
Projekt Pametne vasi
MORS-sofinanciranje projektov lokalne infrastrukture,
MORS-nakup opreme za gasilce in CZ
Sredstva za kolesarko povezavo Brežice-Dobova
Sredstva za kolesarsko povezavo Čatež-Brežice-Krška vas
Sredstva za revitalizacijo bivšega doma upokojencev
JZP-celovita energetska prenova
Skupaj

Realizacija 2021
273.120,28

62.000,00
800.000,00
81.091,25
50.000,00
18.469,52
370.000,00
40.000,00
204.443,90
171.184,82
190.000,00
1.987.189,49

70.198,10
281.307,83
7.318,17
17.247,42
498,90
369.818,75
40.000,00
113.354,91
18.785,00
38.000,00
274.917,18
1.504.566,54

2. druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so realizirana v višini 427.331,35 EUR. Od tega:
-prihodki iz naslova financiranja pravic družinskega pomočnika na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin znašajo
121.328,93 EUR,
-sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav SPO v višini 20.789,76 EUR
- povračilo sredstev za subvenc. tržne najemnine RS v višini 36.323,87 EUR
-sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 10.215,10 EUR
-sredstva iz proračunskega sklada za gozdove v višini 34.812,00 EUR
- Covid dodatek 60.144,67 EUR
3. prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje občin so realizirana v višini 1.292.699,00 EUR. Ta sredstva so
nadomestila povratna in nepovratna sredstva za financiranje investicij na podlagi 23.člena ZFO, ki so jih občine dobivale do
leta 2021.
4. prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije so realizirana v višini 50.000,00 EUR. Iz Fundacije za šport se je
sofinancirala prenova nogometnega stadiona v Brežicah.
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

2.242.566 €

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki iz prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so bili realizirani višini
2.242.566,23 EUR. Planirani so bili v višini 3.796.535,34 EUR in sicer za projekt hidravlične izboljšave Brežice-2 v višini
459.517,01 EUR ,za projekt Kolesarska povezava Brežice-Dobova v višini 817.775,62 EUR, za projekt kolesarska povezava
ob R2 419 Brežice-Krška vas, Brežice-Čatež v višini 684.739,29 EUR in projekt energetske sanacije objektov v lasti Občine
Brežice v višini 1.854.503,42 EUR.
Realizirani so bili sledeči projekti: Projekt pametne vasi v višini 1.995,59 EU, projekt energetske sanacije objektov v lasti
občine-JZP v višini 1.557.864,03 EUR, projekt Geofood v višini 2.147,00 EUR, revitalizacija objekta bivšega doma
upokojencev-mreža socialnih storitev v višini 152.000,00 EUR, kolesarska povezava Brežice-Krška vas, Brežice-Čatež v
višini 75.140,00 EUR ter projekt kolesarska povezava Brežice-Dobova v višini 453.419,61 EUR. Izvedba dela projektov se
je prenesla v naslednja leta.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

96.071 €
96.071 €

Obrazložitev podskupine - K3

Delež prejetih sredstev od drugih evropskih institucij in iz drugih držav v strukturi prihodkov je 0,32 %. Občina Brežice je
kandidirala na razpisu neposredno pri Evropski komisiji in pridobila sredstva za projekt Stavi na zdravje. V letu 2021 je
pridobila sredstva v višini 96.071,21 EUR.

ODHODKI PRORAČUNA
Odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2021 so bili realizirani v višini 33.281.310,21 EUR, kar predstavlja 80,1 %
realizacije veljavnega proračuna za leto 2021. V spodnji tabeli je prikaz posameznih vrst odhodkov glede na plan, veljavni plan
(s prerazporeditvami) ter realizacijo zaključnega računa za leto 2021 z obema indeksoma. V nadaljevanju pa graf prikazuje delež
teh odhodkov v skupnih realiziranih odhodkih.
v EUR
Indeks

Indeks

ODHODKI

SP 2021

VP 2021

REZR 2021

RE/SP

RE/VP

40 - tekoči odhodki

8.455.880,66

8.519.770,65

6.976.320,07

82

82

41 - tekoči transferi

10.317.338,98

10.370.744,49

9.307.361,05

90

90

42 - investicijski odhodki

20.025.875,17

19.840.792,00

14.268.902,42

71

72

43 - investicijski transferi

2.727.598,24

2.803.584,01

2.728.726,67

100

97

Skupaj

41.526.693,05

41.534.891,15

33.281.310,21

80

80

31

43 ‐ investicijski
transferi
8%

ODHODKI RE ZR 2021

40 ‐ tekoči
odhodki
21%

42 ‐ investicijski
odhodki
43%

41 ‐ tekoči
transferi
28%

V 15. členu Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2021 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.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

33.461.310 €

40 TEKOČI ODHODKI

6.976.320 €

Konto

Opis

SP 2021

VP 2021

RE ZR2021

1

2

3

4

5

8.455.880,66
1.738.585,00
1.515.000,00
1.395.000,00
75.000,00
30.000,00
13.000,00
2.000,00
64.400,00
64.400,00
112.600,00
60.400,00
52.200,00
33.630,00
24.800,00

8.519.770,65
1.737.981,28
1.507.078,60
1.360.002,69
75.000,00
60.462,10
9.889,81
1.724,00
64.400,00
64.400,00
106.725,54
54.525,54
52.200,00
38.836,42
24.699,54

6.976.320,07
1.574.277,53
1.381.259,62
1.239.609,49
69.854,75
60.462,10
9.889,81
1.443,47
59.798,48
59.798,48
83.344,96
49.285,91
34.059,05
29.650,89
24.699,54

8.830,00
10.000,00
10.000,00
2.955,00
1.800,00
0,00
1.155,00

14.136,88
5.611,99
5.611,99
15.328,73
1.800,00
12.078,73
1.155,00

4.951,35
5.611,99
5.611,99
14.611,59
1.544,85
12.078,73
693,01

40
400
4000
400000
400001
400002
400003
400004
4001
400100
4002
400202
400203
4003
400301
400302
4004
400400
4009
400900
400901
400902

TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in dodatki
Osnovne plače
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
Dodatki za delo v posebnih pogojih
Položajni dodatek
Drugi dodatki
Regres za letni dopust
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Povračilo stroškov prehrane med delom
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za redno delovno uspešnost
Sredstva za redno delovno uspešnost iz naslova povečanega
obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog
Sredstva za nadurno delo
Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim
Jubilejne nagrade
Odpravnine
Solidarnostne pomoči
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400999
401
4010
401001
4011
401100
401101
4012
401200
4013
401300
4015
401500
402
4020
402000
402001
402002
402003
402004
402005
402006
402008
402009
402010
402011
402099
4021
402100
402108
402112
402113
402199
4022
402200
402201
402203
402204
402205
402206
402299
4023
402300
402301
402304
402306
402399
4024
402400
402401
402402
402403
402405
4025
402500
402501
402502
402503
402504
402510

Drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in splošni material in storitve
Pisarniški material in storitve
Čistilni material in storitve
Storitve varovanja zgradb in prostorov
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
Izdatki za reprezentanco
Hrana, storitve menz in restavracij
Storitve informacijske podpore uporabnikom
Drugi splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Uniforme in službena obleka
Drobni inventar
Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in
podobne storitve
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
Drugi posebni materiali in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Električna energija
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Voda in komunalne storitve
Odvoz smeti
Telefon, faks, elektronska pošta
Poštnina in kurirske storitve
Druge storitve komunikacij in komunale
Prevozni stroški in storitve
Goriva in maziva za prevozna sredstva
Vzdrževanje in popravila vozil
Pristojbine za registracijo vozil
Stroški nakupa vinjet in urbane
Drugi prevozni in transportni stroški
Izdatki za službena potovanja
Dnevnice za službena potovanja v državi
Hotelske in restavracijske storitve v državi
Stroški prevoza v državi
Dnevnice za službena potovanja v tujini
Stroški prevoza v tujini
Tekoče vzdrževanje
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Tekoče vzdrževanje počitniških objektov
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Zavarovalne premije za objekte
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
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0,00
270.700,00
136.900,00
136.900,00
105.000,00
96.100,00
8.900,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00

295,00
270.700,00
136.900,00
136.900,00
105.000,00
96.100,00
8.900,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00

295,00
250.214,51
123.375,39
123.375,39
100.450,26
92.941,12
7.509,14
849,91
849,91
1.416,90
1.416,90

26.300,00

26.300,00

24.122,05

26.300,00
5.816.595,66
1.495.195,31
48.247,91
37.650,00
1.100,00
4.395,00
13.040,00
0,00
101.613,64
30.000,00
60.262,60
350,00
1.957,00
1.196.579,16
454.800,00
6.000,00
14.000,00

26.300,00
6.289.627,51
1.574.938,15
36.200,59
47.567,60
6.591,67
16.787,91
19.060,68
795,84
100.690,20
17.373,32
42.126,01
1.658,14
2.097,27
1.283.988,92
607.143,18
3.000,40
16.005,44

24.122,05
5.057.913,93
838.261,34
21.096,87
43.550,54
6.142,83
15.252,01
18.137,34
795,84
89.623,10
16.651,29
26.743,67
1.358,14
985,35
597.924,36
562.795,96
2.985,10
7.960,43

0,00
48.800,00
386.000,00
419.244,74
275.089,45
57.240,29
33.550,00
770,00
24.810,00
27.315,00
470,00
15.800,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
400,00
3.400,00
11.603,50
2.000,00
2.070,00
5.033,50
2.000,00
500,00
3.082.349,40
384.399,37
139.300,00
1.000,00
2.409.388,03
53.720,00
3.300,00

79,30
92.691,44
495.366,60
467.069,31
305.677,90
39.361,31
51.099,63
1.121,37
33.937,22
35.388,74
483,14
9.582,56
3.389,00
2.730,23
931,62
0,00
2.531,71
8.592,32
2.000,00
2.527,90
2.439,46
1.124,96
500,00
3.220.687,58
400.701,27
159.454,39
3.975,49
2.511.280,34
47.071,71
3.185,00

79,30
73.840,73
477.930,40
436.172,39
295.901,56
27.815,15
48.423,94
915,37
30.501,60
32.565,13
49,64
8.190,18
3.388,55
2.373,84
267,79
0,00
2.160,00
3.063,35
26,37
457,90
2.439,46
110,00
29,62
2.864.015,39
253.019,68
156.338,41
1.544,63
2.323.464,24
41.851,60
812,68

402511
402513
402514
402515
4026
402600
402699
4027
402702
4029
402900
402901
402902
402903
402905
402920
402922
402923
402930
402931
402932
402939
402944
402999
403
4031
403101
409
4090
409000
4091
409100

Tekoče vzdrževanje druge opreme
Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme
Poslovne najemnine in zakupnine
Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
Kazni in odškodnine
Odškodnine zaradi sodnih postopkov
Drugi operativni odhodki
Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
Plačila avtorskih honorarjev
Plačila po podjemnih pogodbah
Plačila za delo preko študentskega servisa
Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev,
notarjev in drugih
Članarine v domačih neprofitnih institucijah
Druge članarine
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
Plačila bančnih storitev
Stroški, povezani z zadolževanjem
Stroški strokovnih komisij
Dajatve na področju odmernih odločb DURS
Drugi operativni odhodki
Plačila domačih obresti
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam
Rezerve
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Proračunska rezerva
Proračunska rezerva

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.000,00
0,00
78.242,00
12.000,00
34.400,00
1.500,00
32.900,00
20.000,00
20.000,00
283.202,71
5.000,00
3.830,00
69.364,25
8.400,00
100.694,75

2.645,57
30,81
80.803,72
11.539,28
40.144,62
7.244,62
32.900,00
29.701,50
29.701,50
331.768,29
4.000,00
22.787,52
49.897,01
21.669,58
85.451,46

2.039,57
30,81
74.157,19
10.756,58
39.857,78
7.046,67
32.811,11
28.359,48
28.359,48
277.198,06
3.164,28
17.994,43
42.532,05
18.737,58
74.869,79

33.500,00
7.800,00
6.000,00
10.068,84
27.444,87
10.000,00
900,00
50,00
150,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
490.000,00
450.000,00
450.000,00
40.000,00
40.000,00

49.731,03
10.479,38
32,55
5.015,12
79.485,74
2.000,00
900,00
50,00
268,90
126.000,00
126.000,00
126.000,00
95.461,86
55.461,86
55.461,86
40.000,00
40.000,00

27.670,12
10.427,24
0,00
1.386,75
78.942,92
1.354,00
0,00
0,00
118,90
53.914,10
53.914,10
53.914,10
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00

1.574.278 €
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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 redno delovno
uspešnost in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog. Iz postavke se je financiral
tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije Covid-19, pri čemer so bila sredstva za financiranje tega
dodatka pridobljena iz proračuna RS. Na dan 31.12.2021 je bilo v občinski upravi Občine Brežice dovoljeno število
zaposlenih po kadrovskem načrtu 64. Zasedenost na dan 31.12.2021 je bila 59 zaposlenih, od tega 55 zaposlenih za nedoločen
čas, 2 za določen čas in 2 funkcionarja.
Delež plač in drugih izdatkov zaposlenim v celotnih realiziranih odhodkih za leto 2021 znaša 4,73 %. Realizacija teh
odhodkov v primerjavi z veljavnim planom je 90,6 % in je znašala 1.574.277,53 EUR, planirana pa so bila v višini
1.738.585,00 EUR.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

250.215 €

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 0,75%. Realizacija teh odhodkov glede na sprejeti proračun je 92,4 %, znašala je 250.214,51 EUR. Ti odhodki so bili
planirani v višini 270.700,00 EUR. Prispevki so obračunani v skladu z zakonskimi predpisi.
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402 Izdatki za blago in storitve

5.057.914 €
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Delež izdatkov za blago in storitve v skupnih odhodkih za leto 2021 znaša 15,19 %. Planirani so bili v skupni višini
5.816.595,66 EUR, veljavni plan je znašal 6.289.627,51 EUR, realizirani so v višini 5.057.913,93 EUR. Indeks realizacije
na veljavni plan je 80,4 %. 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.
Po proračunskih uporabnikih je bila poraba kontov skupine 402 sledeča:
Konto

PU

Opis

SP 2021

VP 2021

RE ZR2021

1

2

3

4

5

6

5.816.595,66

6.289.627,51

5.057.913,93

121.000,00
13.000,00
350.100,00
232.000,00

120.795,04
13.000,00
339.275,52
239.995,14

108.661,96
12.775,58
296.702,25
210.173,32

899.350,74

810.214,38

571.214,94

707.006,76

670.072,76

488.058,62

2.472.146,00
247.000,00
47.254,63
60.776,00
113.444,04
11.269,52
53.749,06
41.180,68
82.680,93
52.788,30
39.787,30
55.561,36
13.359,38
18.205,22
5.953,71
11.742,48
33.299,53
15.652,07
36.570,69
19.767,86
27.806,17
10.476,19

2.969.200,53
247.000,00
86.254,63
54.996,00
109.844,04
11.269,52
54.021,76
41.957,47
81.080,93
52.510,70
39.787,30
59.528,84
14.259,38
19.884,05
10.874,03
11.742,48
71.204,93
16.052,07
38.370,69
25.016,81
42.856,50
14.894,97

2.531.058,23
148.514,83
81.578,88
44.821,67
86.979,50
2.698,33
44.994,99
36.506,45
63.562,17
33.189,09
24.180,44
39.734,14
12.997,60
12.222,69
10.771,01
8.833,23
64.511,13
6.933,36
36.469,22
20.208,28
38.768,79
10.959,90

23.667,04

23.667,04

9.833,33

402

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

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

5020 KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE
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403 Plačila domačih obresti

53.914 €

Obrazložitev podskupine - K3

Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti za najeta dolgoročna posojila. Planirana so bila v znesku 140.000
EUR, veljavni plan je znašal 126.000,00 EUR .Realizirana vrednost je bila v znesku 53.914,10 EUR, kar predstavlja 42,8 %
realizacijo veljavnega plana. V letu 2021 obrestne mere ohranjajo trend nizkih obrestnih mer glede na pretekla 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.
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

9.307.361 €

Tekoči transferi v realiziranih odhodkih znašajo 9.307.361,05 €, kar v skupnih odhodkih znaša 28 % delež. Realizacija
glede na veljavni plan je 89,9 %. V spodnji tabeli so prikazani tekoči odhodki na nivoju šestmestnih kontov.
Konto

Opis

SP 2021

VP 2021

RE ZR2021

1

2

3

4

5

41
410
4102
410217
410299
411
4111
411103
4112
411299
4119
411900
411908
411909
411920
411921
411922
411999
412
4120
412000
413
4130
413003
4131
413105
4132
413200
4133
413300
413301
413302
413310

TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
Kompleksne subvencije v kmetijstvu
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Družinski prejemki in starševska nadomestila
Darilo ob rojstvu otroka
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Drugi transferi posameznikom
Regresiranje prevozov v šolo
Denarne nagrade in priznanja
Regresiranje oskrbe v domovih
Subvencioniranje stanarin
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Izplačila družinskemu pomočniku
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi občinam
Sredstva, prenesena drugim občinam
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zav. oseb, ki ga plačujejo občine
Tekoči transferi v javne sklade
Tekoči transferi v javne sklade
Tekoči transferi v javne zavode

10.317.338,98 10.370.744,49
320.000,00
311.647,49
320.000,00
311.647,49
120.000,00
120.000,00
200.000,00
191.647,49
5.752.895,24 5.669.821,49
57.750,00
56.508,01
57.750,00
56.508,01
48.800,00
48.800,00
48.800,00
48.800,00
5.646.345,24 5.564.513,48
767.000,00
690.000,00
5.000,00
3.000,00
620.000,00
588.765,45
130.000,00
143.371,21
3.855.345,24 3.870.376,82
250.000,00
250.000,00
19.000,00
19.000,00
886.585,27
867.208,85
886.585,27
867.208,85
886.585,27
867.208,85
3.357.858,47 3.522.066,66
86.500,00
88.710,91
86.500,00
88.710,91
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
17.000,00
15.965,99
17.000,00
15.965,99
3.156.358,47 3.292.842,14
Tekoči transferi v javne zavode – sred.za plače in druge izdatke zaposlenim 1.299.623,13 1.444.449,51
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
177.986,85
167.904,46
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
1.663.158,40 1.664.921,45
Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja
15.590,09
15.566,72
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
73.000,00
99.547,62
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki
73.000,00
99.547,62
36

9.307.361,05
267.778,64
267.778,64
109.245,65
158.532,99
5.052.421,90
50.000,00
50.000,00
15.578,55
15.578,55
4.986.843,35
524.618,64
3.000,00
552.225,16
143.071,42
3.553.794,18
208.909,95
1.224,00
760.996,78
760.996,78
760.996,78
3.226.163,73
79.026,25
79.026,25
22.012,56
22.012,56
15.000,00
15.000,00
3.055.720,89
1.422.679,81
131.161,32
1.492.217,60
9.662,16
54.404,03
54.404,03

V spodnji tabeli so prikazani tekoči transferi realizirani v letu 2021 še po posameznih proračunskih uporabnikih.
Konto

PU

Opis

SP 2021

VP 2021

RE ZR2021

1

2

3

4

5

6

410

Subvencije
4300 ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ
4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4100 KABINET ŽUPANA
4300 ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ
4400 ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO PREMOŽENJE IN
JAVNA NAROČILA

412
1000
3000
4100
4200
4300
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5016
5017
5018
5019
5020
413

320.000,00

311.647,49

267.778,64

270.000,00

270.000,00

229.245,62

50.000,00

41.647,49

38.533,02

5.752.895,24 5.669.821,49 5.052.421,90
5.000,00

3.000,00

3.000,00

5.617.895,24 5.523.450,28 4.906.350,48
130.000,00

143.371,21

143.071,42

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

886.585,27

867.208,85

760.996,78

OBČINSKI SVET
ŽUPAN
KABINET ŽUPANA
ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ
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 SROMLJE
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE
KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

39.000,00
18.000,00
223.203,00
0,00

39.204,96
18.000,00
224.573,53
2.050,00

39.147,36
0,00
210.002,05
2.050,00

579.582,27
0,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
200,00
2.400,00
2.500,00
2.500,00
500,00
500,00
1.400,00
200,00
500,00
900,00
4.000,00
2.000,00
700,00
1.500,00

555.947,98
3.600,00
3.000,00
2.727,30
1.000,00
200,00
2.057,16
2.500,00
1.347,92
0,00
500,00
1.200,00
200,00
0,00
900,00
4.000,00
2.000,00
700,00
1.500,00

489.027,25
3.600,00
1.220,00
2.370,96
800,00
0,00
2.057,16
2.500,00
1.200,00
0,00
500,00
1.200,00
0,00
0,00
900,00
1.622,00
1.900,00
0,00
900,00

Drugi tekoči domači transferi

3.357.858,47 3.522.066,66 3.226.163,73

3000
4100
4200
4300

ŽUPAN
KABINET ŽUPANA
ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ
4400 ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO PREMOŽENJE IN
JAVNA NAROČILA
4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
5016 KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE
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2.000,00
1.000,00
0,00

2.000,00
1.000,00
1.200,33

2.000,00
0,00
1.200,33

3.258.358,47 3.386.096,09 3.101.498,41
10.000,00

41.344,74

40.724,15

86.500,00

90.375,50

80.690,84

0,00

50,00

50,00

410 Subvencije

267.779 €

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 320.000,00 EUR, veljavni plan je znašal 311.647,49 EUR, realiziranih je bilo
267.778,64 EUR, poraba je v okviru planiranih zneskov in sicer 85,9% glede na veljavni plan. Delež teh odhodkov v skupno
realiziranih je 0,80 %.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

5.052.422 €

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 15,18 %. Realizirani so v višini
5.052.421,90 EUR, kar predstavlja 89,1 % realizacijo veljavnega plana.

Konto
1

Opis
2

SP 2021
3

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

4111

Družinski prejemki in starševska nadomestila

411103

Darilo ob rojstvu otroka

4112

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

411299

Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

4119

Drugi transferi posameznikom

411900
411908
411909
411920
411921
411922
411999

Regresiranje prevozov v šolo
Denarne nagrade in priznanja
Regresiranje oskrbe v domovih
Subvencioniranje stanarin
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Izplačila družinskemu pomočniku
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

VP 2021
4

RE ZR2021
5

5.752.895,24 5.669.821,49 5.052.421,90

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

57.750,00

56.508,01

57.750,00

56.508,01

50.000,00
50.000,00

48.800,00

48.800,00

15.578,55

48.800,00

48.800,00

15.578,55

5.646.345,24

5.564.513,48

4.986.843,35

767.000,00
5.000,00
620.000,00
130.000,00
3.855.345,24
250.000,00
19.000,00

690.000,00
3.000,00
588.765,45
143.371,21
3.870.376,82
250.000,00
19.000,00

524.618,64
3.000,00
552.225,16
143.071,42
3.553.794,18
208.909,95
1.224,00

760.997 €

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 867.208,85 EUR, realiziran je bil v višini 760.996,78 EUR, kar znaša 87,8 % veljavnega plana. Delež
v skupnih odhodkih je 2,29%.

413 Drugi tekoči domači transferi

3.226.164 €

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 dugim
izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, so bila izvedena plačila za izvajanje mrliške službe.
Delež drugih tekočih domačih transferov v letu 2021 v skupnih realiziranih odhodkih znaša 9,69 %. Realizacija drugih
tekočih domačih transferov je bila 3.226.163,73 EUR, kar predstavlja 91,6% realizacijo veljavnega plana.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

14.268.902 €

Investicijski odhodki so plačila namenjena 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 42,9 %, realizirani so v višini 14.268.902,42 EUR, kar znaša 71,3 %
veljavnega plana. V spodnji tabeli so prikazani investicijski odhodki na nivoju šestmestnih kontov.
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Konto

Opis

SP 2021

VP 2021

RE ZR2021

1

2

3

4

5

42
420
4200
420000
420099
4201
420101
420199
4202
420201
420202
420204
420220
420223
420224
420225
420230
420231
420237
420239
420240
420241
420245
420299
4203
420300
4204
420401
420402
4205
420500
420501
4206
420600
4207
420703
4208
420800
420801
420802
420804
420899

INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup zgradb in prostorov
Nakup poslovnih stavb
Nakup drugih zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup avtomobilov
Nakup drugih prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup pisarniške opreme
Nakup strojne računalniške opreme
Nakup drugega pohištva
Nakup opreme za menze
Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov
Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima
Nakup opreme za varovanje
Nakup avdiovizualne opreme
Nakup medicinske opreme in napeljav
Nakup opreme telovadnic in športnih objektov
Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
Nakup druge opreme in napeljav
Nakup drugih osnovnih sredstev
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Novogradnje
Rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup zemljišč
Nakup nematerialnega premoženja
Nakup licenčne programske opreme
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring
Študija o izvedljivosti projekta
Investicijski nadzor
Investicijski inženiring
Načrti in druga projektna dokumentacija
Plačila drugih storitev in dokumentacije

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

20.025.875,17
20.025.875,17
35.000,00
0,00
35.000,00
225.000,00
225.000,00
0,00
708.368,20
500,00
23.300,00
13.800,00
30.000,00
4.000,00
5.000,00
0,00
0,00
70.000,00
5.000,00
10.000,00
30.000,00
53.974,20
271.693,00
191.101,00
121.800,00
121.800,00
14.809.188,49
8.176.652,51
6.632.535,98
2.255.404,85
2.255.404,85
0,00
738.590,00
738.590,00
5.000,00
5.000,00
1.127.523,63
32.000,00
102.690,00
0,00
904.500,00
88.333,63

19.840.792,00 14.268.902,42
19.840.792,00 14.268.902,42
35.637,11
35.637,11
35.637,11
35.637,11
0,00
0,00
258.030,51
243.022,97
255.806,50
240.798,96
2.224,01
2.224,01
704.682,55
613.345,64
6.484,10
5.984,10
25.372,20
18.905,63
3.960,50
3.194,42
22.176,09
20.505,90
4.053,27
2.053,27
4.431,00
267,18
9.834,70
9.834,70
341,39
341,39
19.541,47
0,00
0,00
0,00
9.975,49
9.932,75
22.590,72
11.155,74
35.207,21
31.143,26
295.494,97
294.222,06
245.219,44
205.805,24
193.309,87
181.653,19
193.309,87
181.653,19
13.662.252,20 9.374.330,53
7.682.139,91 5.147.396,29
5.980.112,29 4.226.934,24
3.139.898,73 2.822.350,19
3.131.602,73 2.814.054,19
8.296,00
8.296,00
717.568,38
509.187,19
717.568,38
509.187,19
5.460,72
5.460,72
5.460,72
5.460,72
1.123.951,93
32.000,00
37.902,88
2.660,23
864.364,10
187.024,72

483.914,88
8.560,74
31.717,60
0,00
417.674,52
25.962,02

14.268.902 €

Obrazložitev podskupine - K3

Skupina kontov nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila realizirana v višini 71,9 veljavnega plana za leto 2021, kar znaša
14.268.902,42 EUR. V strukturi vseh realiziranih odhodkov proračuna za leto 2021 predstavljajo nakup in gradnja osnovnih
sredstev 42,87 %. 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 2021 po posameznih
proračunskih uporabnikih:
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Konto

PU

Opis

SP 2021

VP 2021

RE ZR2021

1

2

3

4

5

6

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

20.025.875,17 19.840.792,00 14.268.902,42

4100 KABINET ŽUPANA
4200 ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
ODDELEK ZA DRUŽBENE
4300 DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ
ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO PREMOŽENJE IN
4400 JAVNA NAROČILA
ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN
4500 GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4600 ODDELEK ZA PROSTOR
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
5008 KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA 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
5020 KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

96.000,00
417.980,00

101.953,95
414.838,25

92.201,29
381.936,21

75.000,00

88.100,24

46.446,37

6.666.211,40

6.822.857,97

6.640.773,80

12.167.756,40 11.876.878,58
360.000,00
360.000,00
6.700,00
12.480,00
12.500,00
12.500,00
18.350,00
18.350,00
51.600,00
51.600,00
1.500,00
723,21
11.300,00
12.900,00
4.000,00
4.620,44
3.300,00
3.300,00
14.747,00
11.931,60
500,00
100,00
3.600,00
1.921,17
8.400,70
3.680,38
500,00
500,00
48.431,00
11.025,60
700,00
300,00
2.150,00
300,00
8.565,75
3.316,80
21.200,00
6.149,67
7.882,92
3.464,14
17.000,00
17.000,00

7.010.279,37
52.475,50
5.779,39
0,00
8.910,00
0,00
0,00
8.421,99
1.620,44
153,85
1.388,36
0,00
0,00
2.032,52
0,00
5.503,33
0,00
0,00
1.647,00
0,00
0,00
9.333,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.728.727 €

Delež investicijskih transferov v realiziranih skupnih odhodkih je 8,2 %, realizirani so v višini 2.728.726,67 EUR, kar znaša
97,3 % veljavnega plana. V spodnji tabeli so prikazani investicijski odhodki na nivoju šestmestnih kontov.
Konto

Opis

SP2021

VP 2021

RE ZR2021

1

2

3

4

5

2.727.598,24

2.803.584,01

2.728.726,67

2.656.598,24
191.980,00
191.980,00

2.541.109,00
203.178,10
203.178,10

2.476.540,91
203.178,10
203.178,10

173.000,00

64.568,09

0,00

173.000,00
2.291.618,24
2.291.618,24
71.000,00
0,00
0,00

64.568,09
2.273.362,81
2.273.362,81
262.475,01
88.328,34
88.328,34

0,00
2.273.362,81
2.273.362,81
252.185,76
88.328,34
88.328,34

43
431
4310
431000
4311
431100
4313
431300
432
4320
432000

INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti
države ali občin
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti
države ali občin
Investicijski transferi privatnim podjetjem
Investicijski transferi privatnim podjetjem
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi občinam
Investicijski transferi občinam
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4321
432101
4323
432300

Investicijski transferi javnim skladom in agencijam
Investicijski transferi javnim agencijam
Investicijski transferi javnim zavodom
Investicijski transferi javnim zavodom

1.000,00
1.000,00
70.000,00
70.000,00

697,02
697,02
173.449,65
173.449,65

334,77
334,77
163.522,65
163.522,65

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki2.476.541 €
Obrazložitev podskupine - K3

Na kontih 431 je bilo v veljavnem planu planirano 2.541.109,00 EUR sredstev, realizirano je bilo 2.476.540,91 EUR,
realizacija znaša 97,5 % veljavnega plana. Sredstva so bila realizirana kot prenakazilo sredstev požarne takse Gasilski zvezi
Brežice, podjetju Cerod Novo mesto za nabavo opreme in Petrol d.d. Ljubljana za energetsko sanacijo stavb na podlagi
pogodbe o javno zasebnem partnerstvu.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

252.186 €

Obrazložitev podskupine - K3

V strukturi odhodkov ti odhodki predstavljajo 0,76 % delež, znašajo 252.185,76 EUR. Realizirano je pokrivanje stroškov
nakupa razne opreme in investicijskega vzdrževanja za javne zavode.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
Konto
1
44
441
4410

180.000 €

Opis

SP 2021

VP 2021

2

3
180.000,00
180.000,00

4
180.000,00
180.000,00

5
180.000,00
180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v
lasti države ali občin
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v
lasti države ali občin

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

RE ZR2021

180.000 €

Obrazložitev podskupine - K3

V planu proračuna za 2021 je opredeljena dokapitalizacija Javnega podjetja Komunala Brežice v višini 180.000,00 eur , kar
je bilo realizirano.
S tem se je zagotovilo nemoteno delovanje javnih gospodarskih družb.

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa
sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Konto

Opis

1

2
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
751
Prodaja kapitalskih deležev
7512
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih
podjetjih
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih
podjetjih

0€

SP2021

VP 2021

RE ZR2021

3

4

5

75

751 Prodaja kapitalskih deležev

550.000,00
550.000,00

550.000,00
550.000,00

0,00
0,00

550.000,00

550.000,00

0,00

550.000,00

550.000,00

0,00
0€

Obrazložitev podskupine - K3

Občina Brežice ima v delniški družbi KOP Brežice 25,24% kapitalski delež. Planirani so bili prihodki iz naslova odprodaje
tega deleža v višini 550.000,00 EUR, vendar ni prišlo do realizacije odprodaje.
Postopek odprodaje deleža KOP Brežice se bo nadaljeval v letu 2022.
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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.

50 ZADOLŽEVANJE

2.000.000 €

Konto

Opis

SP2021

VP 2021

RE ZR2021

1

2

3

4

5

50

ZADOLŽEVANJE
500
Domače zadolževanje
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti

2.950.000,00
2.950.000,00
2.950.000,00
2.950.000,00

2.950.000,00
2.950.000,00
2.950.000,00
2.950.000,00

500 Domače zadolževanje

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000 €

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 10% 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 2021 je bilo predvideno zadolževanje v višini
2.950.000,00 EUR pri poslovnih bankah. Predvideno zadolževanje se ni v celoti realiziralo, temveč le deloma v višini
2.000.000,00 EUR.Občina se je zadolžila pri UniCredit bank Ljubljana za dobo odplačila 10 let.
V letu 2021 se občina ni likvidnostno zadolževala.

55 ODPLAČILA DOLGA

1.393.654 €

Konto

Opis

SP 2021

VP 2021

RE ZR2021

1

2

3

4

5

55
550
5501
550101
5503
550307

ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
Odplačila kreditov poslovnim bankam
Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

550 Odplačila domačega dolga

1.400.000,00
1.400.000,00
1.154.000,00
1.154.000,00
246.000,00
246.000,00

1.400.000,00
1.400.000,00
1.154.000,00
1.154.000,00
246.000,00
246.000,00

1.393.654,22
1.393.654,22
1.149.412,88
1.149.412,88
244.241,34
244.241,34

1.393.654 €

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 2021, in so znašala 1.400.000,00 EUR. Odplačila glavnic so bila realizirana v višini 1.393.654,22 EUR, kar
pomeni 99,6 % realizacijo sprejetega plana.
V spodnji tabeli so prikazani dolgoročni krediti Občine Brežice po bankah in njihov neodplačan del na dan 31.12.2021:
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Dolgoročni kredit

Leto
najema

Leto
odplačila

V EUR
Odplačilo
glavnice 2021

UniCredit Banka

2011

2021

206.896,48

0

NLB EIB Ljubljana

2012

2023

86.652,72

129.979,43

NLB SID Ljubljana

2012

2023

12.520,80

18.781,19

NLB EIB Ljubljana

2013

2024

99.999,96

233.333,64

SKB Ljubljana

2014

2025

100.004,76

333.301,60

SKB Ljubljana

2016

2026

160.004,76

853.311,12

MGRT Ljubljana

2016

2027

60.045,00

300.225,00

SKB Ljubljana

2017

2028

200.000,04

1.266.666,52

MGRT Ljubljana

2017

2027

61.879,68

371.277,96

INTESA SAOPAOLO

2018

2029

150.000,00

1.100.000,00

SKB Ljubljana

2020

2031

133.333,36

1.866.666,64

MGRT Ljubljana

2018

2028

44.444,46

311.111,08

MGRT Ljubljana

2018

2028

6.719,92

47.039,44

MGRT Ljubljana

2018

2028

11.028,66

77.200,53

MGRT Ljubljana

2019

2029

8.888,90

71.111,10

MGRT Ljubljana

2019

2029

16.666,68

133.333,32

MGRT Ljubljana

2019

2029

25.066,52

200.532,15

MGRT Ljubljana

2019

2029

9.501,52

76.012,07

MGRT Ljubljana

2020

2030

0

430.615,00

UniCredit Banka

2021

2031

0

2.000.000,00

1.393.654,22

9.820.497,79

SKUPAJ

Stanje glavnice
31.12.2021

Iz tabele je razvidno stanje neodplačanih dolgoročnih kreditov Občine Brežice na dan 31.12.2021 v višini 9.820.497,79 EUR.
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Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom (v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2021)
prerazporeditve
V 15. členu Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2021 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.

01.03.2021 0012-2021

12.03.2021 0013-2021

12.03.2021 0013-2021

12.03.2021 0013-2021

12.03.2021 0013-2021

12.03.2021 0013-2021

Prerazporeditev (s)
PP

00040

KONTO

420224

NRP

OB009-10-0120

PP
KONTO

00501
431300

NRP

OB009-19-0042

PP

00501

KONTO

431300

NRP

OB009-19-0044

PP
KONTO

00501
431300

NRP

OB009-19-0044

PP

00501

KONTO

431300

NRP

OB009-19-0046

PP
KONTO

00501
431300

NRP

OB009-19-0046

Nakup in vzdrževanje osnovnih
sredstev
Nakup opreme za tiskanje in
razmnoževanje
Nakup in vzdrževanje osnovnih
sredstev
Energetska obnova objektov-JZP
Investicijski transferi privatnim
podjetjem

Prerazporeditev (na)
PP

00595

Nabava avtomobilov za pomoč na domu

KONTO

420101

Nakup avtomobilov

NRP

OB009-20-0011

Nabava avtomobilov za pomoč na domu

PP
KONTO

00545
420500

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-19-0053

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

PP

00545

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

Investicijski transferi privatnim
podjetjem

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OŠ Pišece- celovita energetska
sanacija objekta
Energetska obnova objektov-JZP
Investicijski transferi privatnim
podjetjem
OŠ Pišece- celovita energetska
sanacija objekta
Energetska obnova objektov-JZP

NRP

OB009-19-0053

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

PP
KONTO

00545
420500

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-19-0053

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

ŠD Dobova- celovita energetska
sanacija objekta
Energetska obnova objektov-JZP

PP

Investicijski transferi privatnim
KONTO
podjetjem
Stadion Brežice- celovita energetska NRP
sanacija objekta
Energetska obnova objektov-JZP
PP
Investicijski transferi privatnim
KONTO
podjetjem
Stadion Brežice- celovita energetska NRP
sanacija objekta

00545

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB009-19-0053

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

00545
420500

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB009-19-0053

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb
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Znesek

Namen

569,00 S: Zadostna sredstva na postavki.,
Na: Prerazporeditev manjkajočih
569,00 €.

1.440,28 S: Sprememba realizacije, Na:
Sprememba realizacije

1.218,34 S: Sprememba realizacije, Na:
Sprememba realizacije

2.341,35 S: Sprememba realizacije, Na:
Sprememba realizacije

383,73 S: Sprememba realizacije, Na:
Sprememba realizacije

871,69 S: Sprememba realizacije, Na:
Sprememba realizacije

12.03.2021 0013-2021

12.03.2021 0013-2021

12.03.2021 0013-2021

12.03.2021 0013-2021

12.03.2021 0013-2021

12.03.2021 0013-2021

12.03.2021 0014-2021

12.03.2021 0014-2021

15.03.2021 0015-2021

PP

00501

Energetska obnova objektov-JZP

PP

00545

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

KONTO

431300

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-19-0047

Investicijski transferi privatnim
podjetjem
Knjižnica Brežice- celovita
energetska sanacija objekta

NRP

OB009-19-0053

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

PP

00501

Energetska obnova objektov-JZP

PP

00545

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

KONTO

431300

Investicijski transferi privatnim
podjetjem

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-19-0047

Knjižnica Brežice- celovita
energetska sanacija objekta

NRP

OB009-19-0053

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

PP

00501

Energetska obnova objektov-JZP

PP

00545

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

KONTO

431300

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-19-0049

NRP

OB009-19-0053

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

PP
KONTO

00501
431300

Investicijski transferi privatnim
podjetjem
OŠ Artiče samo telovadnica-celovita
energetska sanacija objekta
Energetska obnova objektov-JZP
Investicijski transferi privatnim
podjetjem

PP
KONTO

00545
420500

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-19-0049

OB009-19-0053

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

PP

00501

OŠ Artiče samo telovadnica-celovita NRP
energetska sanacija objekta
Energetska obnova objektov-JZP
PP

00545

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

KONTO

431300

Investicijski transferi privatnim
podjetjem

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-19-0050

NRP

OB009-19-0053

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

PP

00501

ŠD Brežice-celovita energetska
sanacija objekta
Energetska obnova objektov-JZP

PP

00545

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

KONTO

431300

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-19-0050

Investicijski transferi privatnim
podjetjem
ŠD Brežice-celovita energetska
sanacija objekta

NRP

OB009-19-0053

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

PP

00545

Nujni ukrepi ob energetski obnovi
stavb

PP

00501

Energetska obnova objektov-JZP

KONTO

420500

KONTO

431300

Investicijski transferi privatnim podjetjem

NRP

OB009-19-0053

NRP

OB009-19-0044

PP

00545

PP

00501

OŠ Pišece- celovita energetska sanacija
objekta
Energetska obnova objektov-JZP

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave
Nujni ukrepi ob energetski obnovi
stavb
Nujni ukrepi ob energetski obnovi
stavb
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

KONTO

431300

Investicijski transferi privatnim podjetjem

NRP

OB009-19-0053

NRP

OB009-19-0042

PP

00511

PP

00198

ŠD Dobova- celovita energetska sanacija
objekta
Vzpostavitev katastra

KONTO

420401

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

Nujni ukrepi ob energetski obnovi
stavb
Vodovodna povezava ob gradnji HE
Mokrice
Novogradnje
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164,93 S: Sprememba realizacije, Na:
Sprememba realizacije

4.835,07 S: Sprememba realizacije, Na:
Sprememba realizacije

164,93 S: Sprememba realizacije, Na:
Sprememba realizacije

1.835,08 S: Sprememba realizacije, Na:
Sprememba realizacije

164,93 S: Sprememba realizacije, Na:
Sprememba realizacije

4.835,10 S: Sprememba realizacije, Na:
Sprememba realizacije

0,01 S: Sprememba realizacije, Na:
Sprememba realizacije

0,01 S: Sprememba realizacije, Na:
Sprememba realizacije

5.000,00 S: Investicija se po vsej verjetnosti še
ne bo pričela izvajati v letošnjem
letu, ker še ni pridobljeno gradbeno

16.03.2021 0016-2021

26.03.2021 0017-2021

NRP

OB009-19-0016

Vodovodna povezava ob gradnji HE
Mokrice

PP

00406

Razvojni projekti

PP

00216

Podjetniški projekti

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

00020

Občinska gasilska zveza

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO

431000

NRP
SM
PP

OB009-19-0002
1200-000
00198

Investicijski transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
Sof. nakupa gasilskih vozil
OGZ
Vzpostavitev katastra

KONTO
PP
KONTO

402099
00014
402511

Drugi splošni material in storitve
Vzdrževanje opreme CZ
Tekoče vzdrževanje druge opreme

31.03.2021 0018-2021

PP

00250

21.04.2021 0019-2021

KONTO
PP
KONTO

402099
00015
402600

03.05.2021 0021-2021

PP
KONTO
NRP
PP

00546
420600
OB009-19-0054
00546

Večnamenski dom Cerklje ob Krki
Nakup zemljišč
Večnamenski dom Cerklje ob Krki
Večnamenski dom Cerklje ob Krki

PP
KONTO
NRP
PP

00440
420804
OB009-17-0024
00045

Obnova stare OŠ Bušeča vas
Načrti in druga projektna dokumentacija
Obnova stare OŠ Bušeča vas
Sofinanciranje investicij v ZD

03.05.2021 0021-2021

KONTO
NRP
PP

420600
OB009-19-0054
00032

Nakup zemljišč
Večnamenski dom Cerklje ob Krki
Splošna proračunska rezervacija

KONTO
NRP
PP

420101
OB009-19-0031
00045

Nakup avtomobilov
Nakup vozil za ZD Brežice
Sofinanciranje investicij v ZD

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

22.04.2021 0020-2021

03.05.2021 0022-2021

Stroški prevzemov vaških
vodovodov in upravlj.in analiza
pitne vode
Drugi splošni material in storitve
Najemnina za Občinski štab za CZ
Najemnine in zakupnine za
poslovne objekte

KONTO

420101

Nakup avtomobilov

NRP

OB009-19-0031

Nakup vozil za ZD Brežice

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
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dovoljenje za HE Mokrice., Na:
Pomanjkanje sredstev na postavki za
sklenitev pogodbe o vodenju katastra
javne kanalizacije.
8.500,00 S: Na postavki bo ostalo del
neporabljenih sredstev, saj ni
predvidenih razpisov na katere se bi
lahko Občina Brijavila oz. boto le ti v
zmanjšanem številu., Na: Na
postavki ne bo dovolj sredstev, saj se
je pri obnovi prostorov pokazalo, da
bo potrebno urediti del sanitarij,
namestiti elektronske ključavnice
zaradi kontrole vstopa v objekt,
generalno očistiti prostore pred
začetkom dejavnosti, narediti požarni
red v skladu z zakonodajo ter
generalno očistiti prostore.
3.000,00 S: Povečanje potrebnih denarnih
sredstev za sofinanciranje nakupa
gasilskih vozil., Na: Povečanje
potrebnih denarnih sredstev za
sofinanciranje nakupa gasilskih vozil.
5.000,00 S: Prerazporeditecv sredstev zaradi
pomanjkanja sredstev na postavki
00198, Na: Pomanjkanje sredstev
377,67 S: Potreba po povečanju sredstev za
vzdrževanje opreme., Na: Potreba
po povečanju sredstev za vzdrževanje
opreme.
3.296,00 S: Manjša realizacija od predvidene.,
Na: Prejeta višja najugodnejša
ponudba od ocenjene vrednosti del.
16.704,00 S: Nižja realizacija od predvidene.
Nakupe je delno izvedla že Valerija.,
Na: Pridobljena višja najugodnejša
ponudba od predvidene vrednosti.
28.525,26 S: Zagotavljanje sredstev za nakup
nujnega reševalnega vozila
(pridobljena višja ponudba od
ocenjene vrednosti investicije)., Na:
Pridobljena višja ponudba od
ocenjene vrednosti investicije.
39.151,01 S: Zagotavljanje sredstev za izvedbo
investicije (pridobljena višja
ponudba, Na: Pridobljena višja

NRP

OB009-18-0031

Investicije v prostore in opremo za
izvaj.programa ZD Brežice

00184
420402

Modernizacija cest v KS Kapele
Rekonstrukcije in adaptacije

19.05.2021 0023-2021

PP
KONTO

00032
409000

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

PP
KONTO
NRP

OB009-15-0025

Modernizacija cest v KS Kapele

19.05.2021 0024-2021

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

00505

Obnova LC024051 od R2 419 do križišča v
Dolenji Pirošici

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO
NRP

420401
OB009-19-0010

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

00045

Novogradnje
Obnova LC024051 od R2 419 do križišča v
Dolenji Pirošici
Sofinanciranje investicij v ZD

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO

420101

Nakup avtomobilov

OB009-19-0031
00033

Nakup vozil za ZD Brežice
Poravnava obveznosti in odškodnine po
sodnih postopkov

26.05.2021 0025-2021

28.05.2021 0026-2021

31.05.2021 0027-2021

31.05.2021 0028-2021

03.06.2021 0029-2021

03.06.2021 0030-2021

PP

00037

Izdatki za blago in storitev

NRP
PP

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO

402702

Odškodnine zaradi sodnih postopkov

PP

00093

PP

00423

Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci

KONTO

411921

Razlika med plačilom staršev in
ceno programa
Plačilo razlike med ceno programov
v vrtcih in plačili staršev

KONTO

432300

Investicijski transferi javnim zavodom

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

NRP
PP

OB009-19-0089
00624

Vzdrževanje in obnova objektov -vrtci
Ureditev pokopališča Pišece

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-21-0009

Ureditev pokopališča Pišece

PP

00037

Izdatki za blago in storitev

PP

00033

KONTO

402008

Računovodske, revizorske in
svetovalne storitve

KONTO

402702

Poravnava obveznosti in odškodnine po
sodnih postopkov
Odškodnine zaradi sodnih postopkov

PP

00442

Modernizacija cest v KS Pečice

PP

00138

Obnova doma krajanov Pečice

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
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ponudba od ocenjene vrednosti
investicije.
5.000,00 S: Povečanje sredstev za potrebe
modernizacije ceste, Na: Povečanje
sredstev za potrebe modernizacije
ceste
30.000,00 S: Povečanje sredstev zaradi več in
dodatnih del pri obnovi lesenega
mostu čez Krko v Cerkljah ob Krki,
Na: Povečanje sredstev zaradi več in
dodatnih del pri obnovi lesenega
mostu čez Krko v Cerkljah ob Krki
0,70 S: Zagotavljanje sredstev za nakup
nujnega reševalnega vozila., Na:
Zagotavljanje sredstev za nakup
nujnega reševalnega vozila.
15.000,00 S: plačilo odškodnine po sodboi št. I
P 236/2018 (premalo sredstev na
postavki 00033 - Poravnava
obveznosti in odškodnine po sodnih
postopkov, Na: plačilo odškodnine
po sodboi št. I P 236/2018 (premalo
sredstev na postavki 00033 Poravnava obveznosti in odškodnine
po sodnih postopkov
700,10 S: Nakup 4-sedežnega vozička za
vrtec., Na: Nakup 4-sedežnega
vozička za vrtec.

8.000,00 S: Prerazporeditev zaradi samostojne
postavke namenjene ureditvi
pokopališča Pišece, Na:
Prerazporeditev zaradi samostojne
postavke namenjene ureditvi
pokopališča Pišece
5.000,00 S: Premalo sredstev na postavki
00033 - potrebno je plačati še
zakonske zamudne obresti od
prisojene odškodnine od 6.11.2018
dalje po sodbi št. I P 236/2018, Na:
Premalo sredstev na postavki potrebno je plačati še zakonske
zamudne obresti od prisojene
odškodnine od 6.11.2018 dalje po
sodbi št. I P 236/2018
11.630,26 S: Realizirano., Na: Potreba po
dodatnih sredstvih.

03.06.2021 0030-2021

09.06.2021 0031-2021

09.06.2021 0031-2021

09.06.2021 0031-2021

14.06.2021 0033-2021

21.06.2021 0034-2021

21.06.2021 0035-2021

23.06.2021 0036-2021

NRP

OB009-17-0026

Modernizacija cest v KS Pečice

PP

00125

KONTO

420804

NRP

OB009-13-0028

Energetska sanacija Občinske
PP
stavbe (CPB 18)
Načrti in druga projektna
KONTO
dokumentacija
Energetska sanacija Občinske stavbe NRP
(CPB 18)

PP

00130

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

00286

Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

KONTO

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih
objektov

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-10-0094

Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

PP

00133

PP

00286

Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

KONTO

402500

Vzdrževanje objektov v Slovenski
vasi
Tekoče vzdrževanje poslovnih
objektov

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-10-0094

Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

PP

00286

Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-10-0094

Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

PP

00288

KONTO

402920

Vpis etažne lastnine in ureditve
energet.izkaznic-za stanovanja
Sodni stroški, storitve odvetnikov,
sodnih izvedencev, tolmačev,
notarjev in drugih

NRP

OB009-11-0014

Obnova doma krajanov Pečice

00138

Obnova doma krajanov Pečice

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB009-11-0014

Obnova doma krajanov Pečice

PP

00093

Razlika med plačilom staršev in
ceno programa

PP

00423

Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci

KONTO

411921

Plačilo razlike med ceno programov
v vrtcih in plačili staršev

KONTO

432300

Investicijski transferi javnim zavodom

NRP

OB009-19-0089

Vzdrževanje in obnova objektov -vrtci

00462

Dom kulture Brežice

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

OB009-18-0001

Dom kulture Brežice

PP

00418

KONTO

420804

NRP

OB009-18-0026

PP

00441

KONTO
NRP

420401
OB009-17-0025

PP
KONTO

Revitalizacija objekta bivšega Doma PP
upokojencev
Načrti in druga projektna
KONTO
dokumentacija
Revitalizacija objekta bivšega Doma NRP
upokojencev Brežice
Ukrepi za izvajanje trajnostne
mobilnosti
Novogradnje
Ukrepi za izvajanje trajnostne
mobilnosti

PP

00617

KONTO

402099

Javni sistem izposoje koles BRŽKOLOvzdrževanje
Drugi splošni material in storitve

00049

Mrliško pregledna služba

PP

00447

Programi društev upokojencev

413500

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

KONTO

412000

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
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1.300,00 S: Višek sredstev., Na: Primanjkljaj
sredstev na postavki

5.000,00 S: Večje potrebe od predvidenih.,
Na: Večje potrebe od predvidenih.

3.000,00 S: Večje potrebe od predvidenih.,
Na: Večje potrebe od predvidenih.

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

2.800,00 S: Sredstva se ustrezneje črpajo iz PP
za ureditev dodatnega prostora
polovičnega oddelka vrtca OŠ Velika
Dolina., Na: Ureditev dodatnega
prostora polovičnega oddelka vrtca
OŠ Velika Dolina.
5.300,00 S: Predvideva se, da se sredstva na
kontu ne bodo v celoti realizirala,
Na: Višja vrednost ponudbe od
planiranih sredstev

1.100,00 S: Zaradi naročila dodatnih 500
uporabniških kartic sistema
BRŽKOLO se sredstva
prerazporedijo., Na: Zaradi naročila
dodatnih 500 uporabniških kartic
sistema BRŽKOLO se sredstva
prerazporedijo.
3.341,92 S: Na podlagi ZFRO stroške mrliško
pregledne službe plačuje državni
proračun., Na: Neizplačana
odobrena sredstva v letu 2020 društvo ni oddalo e-zahtevka.

28.06.2021 0037-2021

28.06.2021 0038-2021

29.06.2021 0039-2021

29.06.2021 0039-2021

29.06.2021 0039-2021

29.06.2021 0040-2021

01.07.2021 0032-2021

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

00451

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO

420402

NRP

OB009-17-0031

Obnova odseka LC Velike MalenceVrhovska vas

PP

00184

Modernizacija cest v KS Kapele

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

Obnova odseka LC Velike MalenceVrhovska vas
Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-15-0025

Modernizacija cest v KS Kapele

PP

00125

Energetska sanacija Občinske
stavbe (CPB 18)

PP

00054

Grad Brežice

KONTO

420804

Načrti in druga projektna
dokumentacija

KONTO

420299

Nakup druge opreme in napeljav

NRP

OB009-13-0028

Energetska sanacija Občinske stavbe NRP
(CPB 18)

OB009-10-0115

Grad Brežice - obnova

PP

00502

Veslaška steza na Savi

PP

00054

Grad Brežice

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO

420299

Nakup druge opreme in napeljav

NRP
PP

OB009-19-0007
00032

Veslaška steza na Savi
Splošna proračunska rezervacija

NRP
PP

OB009-10-0115
00054

Grad Brežice - obnova
Grad Brežice

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO

420299

Nakup druge opreme in napeljav

OB009-10-0115
00545

Grad Brežice - obnova
Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

NRP
PP

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-19-0053

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

00294

Stroški plačilnega prometa

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO

402931

Plačila bančnih storitev
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40.000,00 S: Prerazporeditev sredstev za podpis
pogodbe, Na: Dodatna sredstva se
potrebujejo za podpis pogodbe za
kritje razlike med predvidenim
stoškom investiciei in pridobljenimi
ponudbami.
1.912,35 S: Dodatna sredstva zaradi
nepredvidenih del pri modernizaciji
odseka LC024331 jereslavecSlogonsko, Na: Dodatna sredstva
zaradi nepredvidenih del pri
modernizaciji odseka LC024331
Jereslavec-Slogonsko. Po prejeti
ponudbi za dodatna dela se potrebuje
dodatnih 1912,35 € ( Ponudba
3824,70 kjer polovico krije Občina,
polovico pa KS Kapele)
7.000,00 S: v letu 2021 se izdela je popis za
sprejemno pisarno., Na: vrednost
ponudbe višja od zagotovljenih
sredstev

20.000,00 S: ker ni pridobljeno ustrezno
soglasje, ni možno še izvedsti
projekt, Na: vrednost ponudbe višja
od zagotovljenih sredstev
4.000,00 S: Na: vrednost ponudbe višja od
zagotovljenih sredstev

100.000,00 S: Splošna proračunska rezerva je
namenjena za reševanje nujnih
neskladnosti. Ogrevanje in
ohlajevanje prostorov v OŠ Cerklje
ob Krki je nujna zadeva., Na:
Ogrevanje in ohlajevanje na OŠ
Cerklje ob Krki temelji na
izkoriščanju energije podtalnice. Ker
so se spremenile hidrološke razmere
v podtalnici, ne moremo zagotavljati
ogrevanja in pohlajevanja v celoti.
Ker so s podzakonskimi akti
opredejene temperature v šoli in
vrtcih jih mora Občina zagotavljati.
25.000,00 S: povečanje stroškov plačilnega
prometa, Na: povečanje obračuna
stroškov plačilnega prometa

07.07.2021 0064-2021

PP

00079

Obnova športnih igrišč na podeželju

PP

00422

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

KONTO

412000

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

KONTO

420241

Nakup opreme telovadnic in športnih
objektov

NRP

OB009-18-0032

Vlaganja v športne objekte in naprave

00365

09.07.2021 0070-2021

PP

00363

14.07.2021 0072-2021

KONTO
NRP
PP

420300
OB009-15-0021
00363

14.07.2021 0072-2021

KONTO
PP

402503
00366

Vzdrževanje poslovnih prostorov
PP
KS Mrzlava vas
Nakup drugih osnovnih sredstev
KONTO
Nabava opreme v KS Mrzlava vas
NRP
Vzdrževanje poslovnih prostorov
PP
KS Mrzlava vas
Tekoče vzdrževanje drugih objektov KONTO
Urejanje krajev KS Mrzlava vas
PP

22.07.2021 0073-2021

KONTO
PP

402099
00032

Drugi splošni material in storitve
Splošna proračunska rezervacija

KONTO
PP

402503
00594

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Mrzlava vas
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Modernizacija JP v izvedbi KS Mrzlava vas
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Mrzlava vas
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Mrzlava vas
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Spomenik osamosvojitvi Slovenije

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO

420401

Novogradnje

OB009-20-0012
00477

Spomenik osamosvojitvi Slovenije
Melioracije(osuševanje,namakanje in
agromelioracije)
Rekonstrukcije in adaptacije

22.07.2021 0074-2021

22.07.2021 0074-2021

23.07.2021 0075-2021

02.08.2021 0076-2021

420500
OB009-13-0031
00365
402503
00365

PP

00141

Kmetijska in gozdna zemljišča

NRP
PP

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO

420402

NRP

OB009-18-0033

Melioracije
(osuševanje,namakanje,agromelioracije)

PP

00146

Delovanje društev-tehnična podpora

PP

00477

Melioracije(osuševanje,namakanje in
agromelioracije)

KONTO

412000

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-18-0033

Melioracije
(osuševanje,namakanje,agromelioracije)

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

00154

Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00439

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

PP

00138

Obnova doma krajanov Pečice
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6.775,20 S: Na postavko so bila dodana
sredstva za nakup opreme za ureditev
športno rekreativnega prostora v
Župeči vasi, vendar pa iz navedene
postavke ni možno izvesti plačila, saj
na postavki ni odprtega NRP-ja, Na:
Postavka je namenjena za
vzdrževanje in obnovo objektov na
področju športa in ima odprt ustrezen
NRP
1.400,00 S: premalo planiranih sredstev na PP
00365, Na: premalo planiranih
sredstev na PP 00365
1.200,00 S: premalo načrtovanih sredstev na
PP 00365, Na: premalo načrtovanih
sredstev na PP 00365
500,00 S: premalo načrtovanih sredstev na
PP 00365, Na: premalo načrtovanih
sredstev na PP 00365
6.868,82 S: Zagotavljanje zadostnih sredstev
za izvedbo investicije., Na:
Pridobljena višja ponudba od
ocenjene vrednosti investicije.
4.400,00 S: Na postavki bodo ostala
neporabljena sredstva, saj se ne
predvideva, da bi do koca leta bilo
potrebno izvajati kakšna opravila
mna zemljišči v lasti Občine Brežice,
Na: Na postavki ni dovolj sredstev,
saj bo potrebno za prijavo na razpis
za tehnološko posodobitev NS
priložiti analize mulja, ki se bo
odstranjevaiz jezera ter predložiti
tehnološko rešitev odlaganja mulja
4.000,00 S: Po izvednem javnem razpisu in
razdelitvi sredstev, je na postavki še
prostih sredstev in se lahko
prerasporedijo na drugo postavko,
Na: Na postavki ni dovolj sredstev,
saj bo potrebno za prijavo na razpis
za tehnološko posodobitev NS
priložiti analize mulja, ki se bo
odstranjevaiz jezera ter predložiti
tehnološko rešitev odlaganja mulja
87.000,00 S: Pridobljena višja ponudba od
ocenjene vrednosti investicije, Na:
Pridobljena višja ponudba od
ocenjene vrednosti investicije
198,25

13.08.2021 0077-2021

16.08.2021 0078-2021

16.08.2021 0079-2021

20.08.2021 0080-2021

25.08.2021 0081-2021

25.08.2021 0082-2021

KONTO

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih
objektov

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

PP

00276

Stroški izvedbe dok.za občin.in
držav.razpise

NRP
PP

OB009-11-0014
00436

Obnova doma krajanov Pečice
Pločnik ob R2 420 Brežice - Rigonce

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO
NRP

420804
OB009-17-0012

Načrti in druga projektna dokumentacija
Pločnik ob R2 420 Brežice-Rigonce

PP

00611

Sredstva za spodbujanje
podjetništva po COVID-19

PP

00217

Sred.za vzpodb.podjetništva

KONTO

410299

Druge subvencije privatnim
podjetjem in zasebnikom

KONTO

410299

Druge subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom

NRP

OB009-21-0001

Sredstva za spodbujanje
podjetništva po COVID-19

NRP

OB009-10-0089

Sredstva za vzpodbujanje podjetništva

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

00162

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO

420500

Asfaltiranje in modernizacija cest v KS
Bizeljsko
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-10-0027

Asfaltiranje in modernizacije cest KS
Bizeljsko

PP

00115

Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo

PP

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

KONTO

411900

Regresiranje prevozov v šolo

KONTO

420101

Nakup avtomobilov

NRP

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

00594

Spomenik osamosvojitvi Slovenije

420401

Novogradnje

OB009-20-0012

Spomenik osamosvojitvi Slovenije

PP

00191

KONTO

402503

Prometna signalizacija
(horizontalna,vertikalna)
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00125

KONTO

420804

NRP

OB009-13-0028

PP

00441

KONTO

420401

Energetska sanacija Občinske
PP
stavbe (CPB 18)
Načrti in druga projektna
KONTO
dokumentacija
Energetska sanacija Občinske stavbe NRP
(CPB 18)
Ukrepi za izvajanje trajnostne
mobilnosti
Novogradnje
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S: ostanek sredstev, Na: premalo
sredstev
3.000,00 S: Sredstva se prerazporedi za kritje
stroškov recenzije za projekt Pločnik
Rigonce ob državni cesti R2-420.,
Na: Sredstva se prerazporedi za kritje
stroškov recenzije za projekt Pločnik
Rigonce ob državni cesti R2-420.
20.000,00 S: Glede na to, da so bile s strani
države skozi več proti cornskih
zakonov realizirane spodbude za
podjetništvo, bi z tovrstnim
raszpisom prišlo do podvajanja.
Zaradi navedengea je smiselno, da se
del sredstev prenese na postavko za
spodbujanje podjetništva za
sofinanciranje investicij, udeležbe na
sejmih in subevncioniranje najemnine
v starem mestnem jedru., Na: Na
osnovi potreb iz preteklega leta, je
smiselno, da se sredstva na tej
postavki povečajo.
10.000,00 S: sredstva se prerazporedijo na
postavko 00162 - Asfaltiranje in
modernizacija cest v KS Bizeljsko za
dokončanje predvidenih del na
odseku, Na: sredstva se
prerazporedijo za dobnovo JP 528321
Blažinč-Pavlin
38.000,00 S: Na proračunski postavki sredstva
ne bodo porabljena v celoti, saj se
zaradi ukrepov okoli širjenja bolezni
Covid-19 prevozi v šolo niso
izvajali., Na: Na proračusnki
postavki je premalo sredstev za
nakup novega vozila OŠ, do katerega
je prišlo nepričakovano zaradi
okvare.
633,64 S: sredstva niso porabljena, Na:
sredstva potrebna za plačilo
priključka

2.000,00 S: Podjetje ZMAS SI d.o.o. je za
Občino Brežice izdelal elaborat za
označitev mesta Brežice, na katerega

26.08.2021 0083-2021

27.08.2021 0084-2021

30.08.2021 0085-2021

30.08.2021 0085-2021

30.08.2021 0085-2021

NRP

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne
mobilnosti

PP

00616

KONTO

420402

Sanacija in zaščita skalnega podora
ob JP525062 Slov.vas-Filipač
Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-21-0004

PP

00125

KONTO

420804

NRP

OB009-13-0028

PP

00125

KONTO

420804

NRP

OB009-13-0028

PP

00418

KONTO
NRP

420402
OB009-18-0026

PP

00418

KONTO

420402

PP

00203

Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

00462

Dom kulture Brežice

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB009-18-0001

Dom kulture Brežice

PP

00526

Vodovodni stolp

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-19-0056

Vodovodni stolp

PP

00054

Grad Brežice

KONTO
NRP

420500
OB009-10-0115

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Grad Brežice - obnova

PP

00594

Spomenik osamosvojitvi Slovenije

KONTO

420401

Novogradnje

Sanacija in zaščita skalnega podora
ob JP 525062 Slovenska vas-Filipač
Energetska sanacija Občinske
PP
stavbe (CPB 18)
Načrti in druga projektna
KONTO
dokumentacija
Energetska sanacija Občinske stavbe NRP
(CPB 18)
Energetska sanacija Občinske
stavbe (CPB 18)
Načrti in druga projektna
dokumentacija
Energetska sanacija Občinske stavbe
(CPB 18)
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev
Rekonstrukcije in adaptacije
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev
Rekonstrukcije in adaptacije
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je DRSI izdala soglasje in nalog za
postavitev. Znaki se postavljajo po
omrežju lokalnih in državnih cest.
Montažo lahko izvajajo zgolj
upravljalci cest, in sicer CGP d.d. za
regionalne ceste in Komunala Brežice
d.o.o. za občinske ceste. Znake na
občinskih cest bo postavila Komunala
Brežice d.o.o. v okviru rednega
vzdrževanja cest, za kar se na
postavko za signalizacijo prenesjo
potrebna sredstva., Na: Podjetje
ZMAS SI d.o.o. je za Občino Brežice
izdelal elaborat za označitev mesta
Brežice, na katerega je DRSI izdala
soglasje in nalog za postavitev. Znaki
se postavljajo po omrežju lokalnih in
državnih cest. Montažo lahko
izvajajo zgolj upravljalci cest, in sicer
CGP d.d. za regionalne ceste in
Komunala Brežice d.o.o. za občinske
ceste. Znake na občinskih cest bo
postavila Komunala Brežice d.o.o. v
okviru rednega vzdrževanja cest, za
kar se na postavko za signalizacijo
prenesjo potrebna sredstva.
30.000,00 S: prerazporeditev na postavko
00203, Na: prerazporeditev iz
postavke 00616

1.500,00 S: Projekt se ni izvedel, Na:
Potrebna sredstva zaradi dodatnih del

9.000,00 S: nerealizirano, Na: Premalo
sredstev za podpis pogodbe.

3.000,00 S: Presežek sredstev, Na: Premalo
sredstev.

5.000,00 S: Višek sredsev, Na: Premalo
sredstev za podpis avtorske pogodbe

30.08.2021 0085-2021

31.08.2021 0086-2021

08.09.2021 0087-2021

13.09.2021 0088-2021

14.09.2021 0089-2021

21.09.2021 0090-2021

21.09.2021 0091-2021

23.09.2021 0092-2021

NRP

OB009-18-0026

PP

00032

Revitalizacija objekta bivšega Doma NRP
upokojencev Brežice
Splošna proračunska rezervacija
PP

OB009-20-0012

Spomenik osamosvojitvi Slovenije

00054

Grad Brežice

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO
NRP

420500
OB009-10-0115

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Grad Brežice - obnova

PP

00523

PP

00453

Modernizacija cest v KS Globoko

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-17-0033

Modernizacija cest v KS Globoko

00156

Pločnik ob LC 026423 GlobokoBojsno
Načrti in druga projektna
dokumentacija
Pločnik ob LC 026423 GlobokoBojsno
Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje

KONTO

420804

NRP

OB009-19-0029

PP

PP

00182

Moderniz.in preplast.cest v KS
Šentlenart(Brezina-odcep Šetinc-Barkovič)

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

PP

00616

Sanacija in zaščita skalnega podora
ob JP525062 Slov.vas-Filipač
Rekonstrukcije in adaptacije

NRP
PP

OB009-10-0064
00179

Moderniz. in prepl.cest v KS Šentlenart
Modernizacija JP v KS Sromlje

KONTO

420402

NRP

OB009-21-0004

PP

00276

KONTO

402099

Sanacija in zaščita skalnega podora
ob JP 525062 Slovenska vas-Filipač
Stroški izvedbe dok.za občin.in
držav.razpise
Drugi splošni material in storitve

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-10-0063

Modernizacija cest v KS Sromlje

PP

00508

Obnova Ceste bratov Milavcev

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-19-0013

Obnova Ceste bratov Milavcev

PP

00503

Ulica Bratov Gerjovič-odcep Loče

PP

00168

Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-19-0008

Ulica Bratov Gerjovičev-odcep
Loče

NRP

OB009-15-0015

Obnova LC Bukošek - Dobova

PP

00254

Nabava nadomestnih osnovnih
sredstev na področju vodovoda

PP

00246

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

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-11-0007

NRP

OB009-11-0003

Nabava nado. OS na področ. odpad. voda

PP

00100

Nabava nadom. OS na področju
vodovoda
Materialni stroški-poslovanja
zavodov

PP

00479

Popusti pri plačilu razlike med ceno
programov in plačili staršev-rezervacije

KONTO

402008

KONTO

411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih
in plačili staršev

Računovodske, revizorske in
svetovalne storitve
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2.350,00 S: popravek prerazporeditev za grad
Brežice obnova, Na: popravek
prerazporeditev za grad Brežice
obnova
20.000,00 S: Prerazporeditev sredstev, Na:
Prerazporeditev sredstev za
modernizacijo ceste.

7.500,00 S: Prerazporeditev, Na:
Prerazporeditev

4.178,29 S: Prerazporeditev sredstev, Na:
Preraporeditev sredstev zaradi
dodatnih del na investiciji

3.500,00 S: Sredstva se prenašajo na postavko
za obnovo Ceste bratov Milavcev, in
sicer zaradi zagotovitve kritja
stroškov nadzora nad gradnjo., Na:
Sredstva se prenašajo na postavko za
obnovo Ceste bratov Milavcev, in
sicer zaradi zagotovitve kritja
stroškov nadzora nad gradnjo.
20.000,00 S: Zaradi nestrinjanja lastnika ob
predvideni gradnji pločnika na Ulici
bratov Gerjovičev se sredstva
prerazporedijo na postavko 00168.,
Na: Zaradi nestrinjanja lastnika ob
predvideni gradnji pločnika na Ulici
bratov Gerjovičev se sredstva
prerazporedijo na postavko 00168.
895,26 S: Prerazporeditev sredstev za
potrebe izdaje naročilnice, Na:
Prerazporeditev sredstev za potrebe
izdaje naročilnice
14.031,68 S: Po izvedbi vseh revizij po
sklenjenem okvirnem sporazumu so
ostala sredstva v višini te
prerazporeditve., Na: Zaradi
izrednih razmer Cov19 se je v
poletnih mesecih povečal izdatek PP
rezervacij.

27.09.2021 0093-2021

PP
KONTO
NRP

29.09.2021 0094-2021

PP

PP
KONTO

00159
420402

Modernizacija cest v KS Velika Dolina
Rekonstrukcije in adaptacije

OB009-18-0027

Pločnik v KS Velika Dolina
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave
Pločnik v KS Velika Dolina-3.faza

NRP

OB009-10-0068

Modernizacija cest v KS Vel. Dolina

00335

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

00338

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

29.09.2021 0094-2021

PP

00336

00338

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

KONTO

402503

Zimsko in letno vzdrževanje JP v
PP
KS Dobova
Tekoče vzdrževanje drugih objektov KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

29.09.2021 0095-2021

PP

00530

Vadbišče sil zaščite, reševanja in
pomoči Slovenska vas

00013

Nabava sredstev in opreme

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

30.09.2021 0099-2021

00490
420500

PP
KONTO

420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP

OB009-10-0123

Nabava sred.in opreme za obč.sistem ZRP

Materialni stroški - šole izven
občine Brežice
Tekoči transferi v javne zavode - za
izdatke za blago in storitve

PP

00479

KONTO

411921

Popusti pri plačilu razlike med ceno
programov in plačili staršev-rezervacije
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih
in plačili staršev

PP
KONTO

00277
420401

PP

00101

KONTO

413302

30.09.2021 0100-2021

PP
KONTO

00564
420401

Izgradnja pločnika Pišece
Novogradnje

NRP

OB009-19-0070

Izgradnja pločnika Pišece

NRP

OB009-12-0019

Komunalno opremljanje zemljišč

30.09.2021 0101-2021

PP

00418

PP

00594

Spomenik osamosvojitvi Slovenije

KONTO
NRP

420402
OB009-18-0026

KONTO
NRP

420804
OB009-20-0012

Načrti in druga projektna dokumentacija
Spomenik osamosvojitvi Slovenije

PP

00481

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev
Rekonstrukcije in adaptacije
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice
Promocijsko turistični dogodki

PP

00477

Melioracije(osuševanje,namakanje in
agromelioracije)

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-18-0033

Melioracije
(osuševanje,namakanje,agromelioracije)

PP

00477

Melioracije(osuševanje,namakanje in
agromelioracije)

04.10.2021 0102-2021

04.10.2021 0102-2021

PP

00497

Vzdrževanje objektov lovskih
družin
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Komunalno opremljanje zemljišč
Novogradnje

20.000,00 S: prerazporeditev na ceste, Na:
prerazporeditev na ceste

3.000,00 S: premalo sredstev na vzdrževanju
pokopališča, Na: premalo sredstev
na vzdrževanju pokopališča
3.000,00 S: premalo sredstev na vzdrževanju
pokopališča, Na: premalo sredstev
na vzdrževanju pokopališča
3.900,00 S: Potrebna denarna sredstva za
nakup rabljenega pisarniškega
kontejnerja za namen uporabe v
Vadbišču občinskih sil zaščite,
reševanja in pomoči Slovenska vas in
po potrebi za terenski štab Civilne
zaščite občine Brežice ali Gasilske
zveze Brežice., Na: Potrebna
denarna sredstva za nakup rabljenega
pisarniškega kontejnerja za namen
uporabe v Vadbišču občinskih sil
zaščite, reševanja in pomoči
Slovenska vas in po potrebi za
terenski štab Civilne zaščite občine
Brežice ali Gasilske zveze Brežice.
4.500,00 S: Po sklenjeni pogodbi so sredstva
počrpana, ostanek se lahko
prerazporedi., Na: Trend koriščenja
rezervacij se je povečal, zato so
potrebna dodatna sredstva.
4.736,47 S: Premalo plamalo planiranih
sredstev., Na: Premalo planiranih
sredstev.
120,00 S: Višek sredstev, Na: dodatna dela
pri arheologiji

8.000,00 S: Na postavki bodo ostala sredstva,
saj je zaradi CORONE bilo manj
prepoznavnih turističnih dogodkov v
občini., Na: Na postavki ni dovolj
sredstev, saj je potrebno za prijavao
na JR imeti posneto stanje na terenu
in predvideno novo stanje po
rekonstrukciji (geodetski posnetek) in
PZI
3.600,00 S: Po izvedenem javnem razpisu so
ostala neporabljena sredstva, saj je

KONTO

04.10.2021 0102-2021

06.10.2021 0103-2021

06.10.2021 0104-2021

06.10.2021 0105-2021

06.10.2021 0105-2021

06.10.2021 0105-2021

412000

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-18-0033

Melioracije
(osuševanje,namakanje,agromelioracije)

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

PP

00477

Melioracije(osuševanje,namakanje in
agromelioracije)

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-18-0033

Melioracije
(osuševanje,namakanje,agromelioracije)

PP

00413

OŠ Dobova-vrtec

KONTO

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

PP

00153

Ukrepi za poveč.izrabe
narav.energ.potencialov in stavb v
Občini Brežice
Drugi splošni material in storitve

KONTO

402099

NRP

OB009-10-0108

Gradnja vrtca Dobova

PP

00046

Preventivna vzgoja in promocija
zdravja

PP

00123

Programi s področja sociale

KONTO

413500

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

KONTO

413500

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

PP

00230

Plače- turizem

PP

00084

Plače Mladinski center

KONTO

413300

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

KONTO

413300

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

PP

00230

Plače- turizem

PP

00219

Plače-podjetništvo

KONTO

413300

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

KONTO

413300

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

PP

00230

Plače- turizem

PP

00238

Projekti turistič.infrastrukture LTO
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bilo manj vlog od pričakovanih, Na:
Na postavki ni dovolj sredstev, saj je
potrebno za prijavao na JR imeti
posneto stanje na terenu in
predvideno novo stanje po
rekonstrukciji (geodetski posnetek) in
PZI
3.230,00 S: Na postavki je še dovolj sredstev.,
Na: Na postavki ni dovolj sredstev,
saj je potrebno za prijavao na JR
imeti posneto stanje na terenu in
predvideno novo stanje po
rekonstrukciji ter izdelan PZI s
popisom del
1.600,00 S: Realizacija nižja od predvidene,
Na: Dodatno projektiranje - EKO
Sklad

2.400,00 S: Prerazporeditev znotraj
proračunskih postavk (00046 in
00123) JR - sociala zdravstvo 2021,
Na: Prerazporeditev znotraj
proračunskih postavk (00046 in
00123) JR - sociala zdravstvo 2021
19.181,98 S: Na postavki bodo ostala
neporabljena sredstva, zaradi
različnih odsotnostih iz dela (bolniše,
porodniške odsotnosti, , nižji plačilni
razredi tistih, ki določeno osebo
nadomeščajo ter tudi zaradi
epidemije, koriščenje čakanja na delo
iz poslovnega razloga, varstvo otrok),
Na: Na postavki je premalo sredstev
zaradi nove zaposlitve
1.164,34 S: Na postavki bodo ostala
neporabljena sredstva, zaradi
različnih odsotnostih iz dela (bolniše,
porodniške odsotnosti, , nižji plačilni
razredi tistih, ki določeno osebo
nadomeščajo ter tudi zaradi
epidemije, koriščenje čakanja na delo
iz poslovnega razloga, varstvo otrok),
Na: Zaradi preraporeditve delavcev
na višje rangirano delovno mesto, so
potrebna dodatna sredstva.
7.500,28

KONTO

413300

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

KONTO

413300

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

PP

00597

Področni forumi

PP

00224

Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme
-podjetništvo

KONTO

413302

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

KONTO

413302

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

18.10.2021 0107-2021

PP

00153

PP

00154

Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov

18.10.2021 0107-2021

KONTO
PP

402099
00417

KONTO
PP

402503
00154

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov

KONTO
NRP

420402
OB009-12-0002

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00418

PP

00154

Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov

KONTO

420500

Ukrepi za poveč.izrabe
narav.energ.potencialov in stavb v
Občini Brežice
Drugi splošni material in storitve
Večnamenski dom v Velikih
Malencah
Rekonstrukcije in adaptacije
Večnamenski dom v Velikih
Malencah
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

NRP

OB009-18-0026

18.10.2021 0107-2021

PP
KONTO

00439
402500

00154
402503

Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

413,35 S: višek sredstev, Na: dodatna dela
Parkovna ureditev

25.10.2021 0108-2021

PP

00127

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice
Energetska sanacija ZP Bizeljsko
PP
Tekoče vzdrževanje poslovnih
KONTO
objektov
Materialni stroški-poslovni prostori PP

00130

Vzdrževanje poslovnih prostorov

405,00

06.10.2021 0105-2021

18.10.2021 0107-2021
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S: Na postavki bodo ostala
neporabljena sredstva, zaradi
različnih odsotnostih iz dela (bolniše,
porodniške odsotnosti, , nižji plačilni
razredi tistih, ki določeno osebo
nadomeščajo ter tudi zaradi
epidemije, koriščenje čakanja na delo
iz poslovnega razloga, varstvo otrok),
Na: Dodatna sredstva so namenjena
popravilo igral v grajskem parku z
namenom, da se vzpodbudi mlade in
starejše h gibanju na prostem in
aktivnem preživljanju prostega časa.
Doživetja v parku so zasnovana tako,
da spodbudijo tudi medgeneracisjko
druženje. S tem se pripomore k
povečanju prepozmnavnosti občine
kot turistične destinacije privlačne za
stare in mlade. V sklopu teh sredstev
se bodo nabavili prenosni grelniki za
decembrske dogodke ter dveh tabel
na kolesih.
5.000,00 S: Zaradi epidemioloških razmer ni
bilo možno izpeljati področnih
forumov, zato se lahko sredstav
prerasporedijo na druge postavke,
kjer so potrebe večje., Na: Sredstva
so namenjena zaradi dotrajanosti oz
okvar za nabavo osnovnih sredstev (5
prenosnih računalnikov).
3.400,00 S: višek sredstev, Na: dodatna dela
na parkovni ureditvi
5.850,00 S: Višek sredstev, Na: dodatna dela
parkovna ureditev

1.150,69 S: višek sredstev, Na: dodatna dela
Parkovna ureditev

KONTO

26.10.2021 0109-2021

26.10.2021 0109-2021

27.10.2021 0110-2021

28.10.2021 0111-2021

02.11.2021 0112-2021

02.11.2021 0113-2021

03.11.2021 0114-2021

04.11.2021 0115-2021

04.11.2021 0115-2021

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO

420223

Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter
napeljav

NRP

OB009-15-0003

Vzdrževanje poslovnih prostorov
Investicijsko vzdrževanje večnamenskih
objektov v občini Brežice
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

PP

00498

Banova domačija

PP

00128

KONTO

420500

KONTO

420500

NRP

OB009-21-0011

NRP

OB009-10-0083

PP

00592

Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave
Vzdrž.dela na gosp.poslop.,Banova
domačija
Poligon "Pump-Track"

PP

00128

Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini
Brežice
Investicijsko vzdrževanje večnamenskih
objektov v občini Brežice
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO

420500

NRP

OB009-20-0001

Poligon "Pump-Track"

NRP

OB009-10-0083

PP

00473

Obnova vodovoda Sromlje

PP

00179

Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini
Brežice
Modernizacija JP v KS Sromlje

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-18-0011

Obnova vodovoda Sromlje

NRP

OB009-10-0063

Modernizacija cest v KS Sromlje

PP

00418

PP

00128

KONTO

420804

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje večnamenskih
objektov v občini Brežice
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-18-0026

NRP

OB009-10-0083

PP

00093

PP

00479

KONTO

411921

KONTO

411921

PP

00418

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev
Načrti in druga projektna
dokumentacija
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice
Razlika med plačilom staršev in
ceno programa
Plačilo razlike med ceno programov
v vrtcih in plačili staršev
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev

PP

00438

Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini
Brežice
Popusti pri plačilu razlike med ceno
programov in plačili staršev-rezervacije
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih
in plačili staršev
Dom krajanov Mrzlava vas

KONTO
NRP

420402
OB009-18-0026

KONTO
NRP

420500
OB009-17-0023

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Dom krajanov Mrzlava vas

PP

00033

PP

00037

Izdatki za blago in storitev

KONTO

402920

KONTO

402206

Poštnina in kurirske storitve

PP

00474

PP

00563

Obnova vodovodnih omrežij

KONTO

420500

KONTO

420401

Novogradnje

NRP

OB009-18-0012

NRP

OB009-19-0069

Obnova vodovodnih omrežij

PP

00260

PP

00563

Obnova vodovodnih omrežij

Rekonstrukcije in adaptacije
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice
Poravnava obveznosti in odškodnine
po sodnih postopkov
Sodni stroški, storitve odvetnikov,
sodnih izvedencev, tolmačev,
notarjev in drugih
Obnova vodovodov ob gradnji
komunalne infrastrukture
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave
Obnova vodovodov ob gradnji
komunalne infrastrukture
Vodovod Cerklje III.faza
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S: Večje potrebe od predvidenih.,
Na: Večje potrebe od predvidenih.
3.312,68 S: Nižja realizacija od predvidene
(obračun po dejanskih količinah).,
Na: Višja realizacija od predvidene.

356,00 S: Nižja realizacija od predvidene.,
Na: Višja realizacija od predvidene.

10.000,00 S: Sredstva se potrebujejo za
realizacijo modernizacije ceste, ki jo
vodi KS Sromlje, Na: Sredstva se
potrebujejo za realizacijo
modernizacije ceste, ki jo vodi KS
Sromlje
3.662,26 S: Manjša realizacija od predvidene.,
Na: Večja realizacija od predvidene.

1.468,32 S: Ostajajo neporabljena sredstva.,
Na: Trens koriščenja rezervacij se je
povečal, zato so potrebna dodatna
sredstva.
3.545,00 S: Manjša realizacija od predvidene.,
Na: Višja realizacija od predvidene

5.500,00 S: višek sredstev na postavki, Na:
Zaradi zmanjšanja sredstev na
postavki za druge potrebe tekom leta
primanjkuje sredstev na postavki.
15.000,00 S: Pomanjkanje sredstev na postavki
00563, Na: Pomanjkanje sredstev na
postavki 00563

3.000,00

KONTO

420804

KONTO

420401

Novogradnje

NRP
PP
KONTO

OB009-10-0010
00253
420401

NRP
PP
KONTO

OB009-19-0069
00563
420401

Obnova vodovodnih omrežij
Obnova vodovodnih omrežij
Novogradnje

NRP
PP

OB009-11-0057
00254

Vodovod Križe
Nabava nadomestnih osnovnih
sredstev na področju vodovoda

NRP
PP

OB009-19-0069
00563

Obnova vodovodnih omrežij
Obnova vodovodnih omrežij

KONTO

420231

Nakup opreme in mehanizacije za
vzdrževanje vodnega režima
Nabava nadom. OS na področju
vodovoda
Sofinanciranje društev KS Križe

KONTO

420401

Novogradnje

NRP

OB009-11-0007

NRP

OB009-19-0069

Obnova vodovodnih omrežij

PP

00459

PP

00355

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe

KONTO

412000

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

04.11.2021 0116-2021

PP
KONTO

00354
402503

Sredstva za delovanje KS Križe
PP
Tekoče vzdrževanje drugih objektov KONTO

00355
402503

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

04.11.2021 0116-2021

PP

00354

Sredstva za delovanje KS Križe

PP

00355

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe

KONTO

402504

Zavarovalne premije za objekte

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00354

Sredstva za delovanje KS Križe

PP

00355

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe

KONTO

402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

04.11.2021 0116-2021

PP
KONTO
NRP

00354
420299
OB009-17-0015

Sredstva za delovanje KS Križe
Nakup druge opreme in napeljav
Nakup opreme v KS Križe

PP
KONTO

00355
402503

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

04.11.2021 0117-2021

PP

00295

Razno-obresti od kreditov

PP

00294

Stroški plačilnega prometa

KONTO

403101

Plačila obresti od dolgoročnih
kreditov - poslovnim bankam

KONTO

402931

Plačila bančnih storitev

PP

00006

Nagrade in priznanja

PP

00008

Praznovanja

KONTO

411908

Denarne nagrade in priznanja

KONTO

412000

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

PP

00288

Vpis etažne lastnine in ureditve
energet.izkaznic-za stanovanja

PP

00293

Subvencije neprofitnih najemnin

KONTO

402113

KONTO

411920

Subvencioniranje stanarin

PP

00252

Geodetske storitve, parcelacije,
cenitve in druge podobne storitve
Infrastruktura ob hidroelektrarni

PP

00164

Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

04.11.2021 0115-2021

04.11.2021 0115-2021

04.11.2021 0116-2021

04.11.2021 0116-2021

05.11.2021 0119-2021

08.11.2021 0121-2021

09.11.2021 0122-2021

Načrti in druga projektna
dokumentacija
Vodovod Cerklje
Vodovod Križe
Novogradnje
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S: Pomanjkanje sredstev na postavki
00563, Na: Pomanjkanje sredstev
24.200,00 S: Pomanjkanje sredstev na postavki
00563, Na: Pomanjkanje sredstev.
13.800,00 S: pomanjkanje sredstev na postavki
00563, Na: pomanjkanje sredstev na
postavki 00563

500,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA
SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE
JP
200,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA
SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE
JP
200,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA
SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE
JP
200,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA
SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE
JP
400,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA
SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE
JP
14.000,00 S: prenos sredstev na PP 00294 povečani stroški zaradi bančnih
storitev, Na: prenos sredstev na PP
00294 - povečani stroški zaradi
bančnih storitev
2.000,00 S: potrebno je več sredstev za
pokrivanje stroškov Brežiškega
oktobra, Na: potrebno je več
sredstev za pokrivanje stroškov
Brežiškega oktobra
500,00 S: Večje potrebe od predvidenih.,
Na: Večje potrebe od predvidenih.

2.500,00 S: Prerazporeditev sredstev, Na: V
januarju se je iz postavke plačal
račun, ker na drugih postavkah še ni

09.11.2021 0123-2021

NRP

OB009-16-0005

Infrastruktura ob hidroelektrarni

NRP

OB009-12-0005

Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

PP

00561

Obnova mrliške vežice v Orešju

PP

00607

Modernizacija javne poti JP 527915Janeževa gorca
Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO

420402

NRP

OB009-19-0068

Obnova mrliške vežice v Orešju

NRP

OB009-20-0026

PP

00418

00465

KONTO

420402

Revitalizacija objekta bivšega Doma PP
upokojencev
Rekonstrukcije in adaptacije
KONTO

Modernizacija javne poti JP 527915Janeževa gorca
Večnamenski dom Pišece

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-18-0026

Revitalizacija objekta bivšega Doma NRP
upokojencev Brežice

OB009-18-0004

Večnamenski dom Pišece

PP

00418

PP

00138

Obnova doma krajanov Pečice

KONTO

420500

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-18-0026

NRP

OB009-11-0014

Obnova doma krajanov Pečice

10.11.2021 0127-2021

PP
KONTO

00253
420401

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice
Vodovod Križe
Novogradnje

PP
KONTO

00185
420500

Modernizacija JP v KS Križe
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-11-0057

Vodovod Križe

NRP

OB009-10-0053

Moder. JP v KS Križe

10.11.2021 0128-2021

PP

00114

Razvojno izobraževalni programi

PP

00116

Posavska štipendijska shema

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO

413302

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

10.11.2021 0129-2021

PP
KONTO

00119
411909

Oskrbnine v zavodih
Regresiranje oskrbe v domovih

PP
KONTO

00121
413302

11.11.2021 0130-2021

PP

00418

PP

00134

KONTO
NRP

420402
OB009-18-0026

KONTO
NRP

420402
OB009-15-0040

Rekonstrukcije in adaptacije
Dom krajanov Kapele

PP
KONTO

00127
402500

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev
Rekonstrukcije in adaptacije
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice
Materialni stroški-poslovni prostori
Tekoče vzdrževanje poslovnih
objektov

Pomoč na domu
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke
za blago in storitve
Dom krajanov Kapele

PP
KONTO

00130
420300

Vzdrževanje poslovnih prostorov
Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP

OB009-15-0003

Vzdrževanje poslovnih prostorov

00157

Vodovodna povezava ob gradnji HE
Mokrice
Novogradnje
Vodovodna povezava ob gradnji HE
Mokrice
Lokalne ceste-letno vzdrževanje

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

10.11.2021 0125-2021

10.11.2021 0126-2021

11.11.2021 0131-2021

12.11.2021 0132-2021

12.11.2021 0133-2021

PP

00253

Vodovod Križe

PP

00511

KONTO
NRP

420401
OB009-11-0057

Novogradnje
Vodovod Križe

KONTO
NRP

420401
OB009-19-0016

PP

00199

KONTO

402503

Vzdrževanje BCP in
PP
prekategorizacija cest
Tekoče vzdrževanje drugih objektov KONTO
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bil sprejet proračun. Sredstva se
vračajo za uporabo pri investiciji
8.600,00 S: Prerazporeditev sredstev, Na:
Prerazporeditev sredstev za uporabo
pri investiciji

315,54 S: Manjša realizacija od predvidene.,
Na: Zagotavljanje sredstev za
ureditev tlakovanja pred ZP Pišece.

3.135,19 S: višek sredstev., Na: dodatna dela
na projektu

2.794,61 S: Prerazporeditev, Na:
Prerazporeditev

3.000,00 S: zaključen razpis - sredstva niso
bila počrpana, Na: povišanje
štipendije zaradi višanja cen ter
večjega št. prijaviteljev
9.085,02 S: Zmanjšanje sredstev, Na:
Povečanje sredstev
241,17 S: Manjša realizacija od predvidene.,
Na: Višja realizacija od predvidene

2.627,88 S: Nakup LCD projektorja s stropnim
nosilcem in platnom, Na: Nakup
LCD projektorja s stropnim nosilcem
in platnom
1.330,00 S: Premalo sredstev na postavki
00511., Na: Premalo sredstev na
postavki 00511.

18.292,00 S: Prerazporeditev, Na:
Prerazporeditev

15.11.2021 0134-2021

PP

00401

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

PP

00402

Ureditev igrišč in rekreac.prostorov KS
Zakot-Bukošek -Trnje

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO

420401

Novogradnje

NRP

OB009-13-0023

Moderniz.JP v izvedbi KS ZakotBukošek-Trnje

NRP

OB009-14-0011

Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-BukošekTrnje

PP

00599

Spremljevalec v razvojnem oddelku

PP

00600

Romski spremljevalec

KONTO

413300

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

KONTO

413300

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

PP
KONTO

00274
420402

Obnova vaškega središča Čatež
Rekonstrukcije in adaptacije

PP
KONTO

00177
420500

Moderniz.in preplast.cest v KS Čatež
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-11-0011

NRP

OB009-10-0040

Modernizacije in preplastitve v KS Čatež

PP

00390

Obnova vaškega središča Čatež1.faza
Vzdrževanje vodovodnega omrežja
KS V.Dolina

PP

00388

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO

402200

Električna energija

PP

00115

Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo

PP

00423

Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci

KONTO

411900

Regresiranje prevozov v šolo

KONTO
NRP

432300
OB009-19-0089

Investicijski transferi javnim zavodom
Vzdrževanje in obnova objektov -vrtci

PP

00469

Pločnik Vrhje

PP

00585

KONTO
NRP

420401
OB009-18-0007

Novogradnje
Pločnik Vrhje

KONTO
NRP

420401
OB009-20-0004

17.11.2021 0140-2021

PP
KONTO

00119
411909

Oskrbnine v zavodih
Regresiranje oskrbe v domovih

PP
KONTO

00121
413302

17.11.2021 0141-2021

PP
KONTO

00119
411909

Oskrbnine v zavodih
Regresiranje oskrbe v domovih

PP
KONTO

00121
413302

19.11.2021 0143-2021

PP
KONTO
PP

00005
402099
00033

PP
KONTO
PP

00008
402099
00037

KONTO

402920

KONTO

402206

Poštnina in kurirske storitve

PP

00133

Reprezentanca
Drugi splošni material in storitve
Poravnava obveznosti in odškodnine
po sodnih postopkov
Sodni stroški, storitve odvetnikov,
sodnih izvedencev, tolmačev,
notarjev in drugih
Vzdrževanje objektov v Slovenski
vasi

Javna razsvetljava Velike Malence,
Jereslavec
Novogradnje
Javna razsvetljava Velike Malence,
Jereslavec
Pomoč na domu
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke
za blago in storitve
Pomoč na domu
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke
za blago in storitve
Praznovanja
Drugi splošni material in storitve
Izdatki za blago in storitev

PP

00127

Materialni stroški-poslovni prostori

15.11.2021 0135-2021

16.11.2021 0137-2021

16.11.2021 0138-2021

16.11.2021 0142-2021

17.11.2021 0139-2021

19.11.2021 0144-2021

19.11.2021 0145-2021
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4.333,00 S: premalo sredstev na PP 00402 za
izvedbo ograje ob igrišču, Na:
premalo sredstev na PP 00402 za
izvedbo ograje ob igrišču

1.500,00 S: Zaposlitev spremljevalca se je v JZ
izvedla kasneje, zato ostajajo
neporabljena sredstva., Na: Stroški
dela so se povišala zato so potrebna
dodatna sredstva.
9.516,38 S: prerazporeditev na ceste po KS
Čatež, Na: prerazporeditev na ceste
po KS Čatež
555,51 S: Prerazporeditev sredstev zaradi
plačila električne energije, Na:
Prerazporejena sredstva zaradi plačila
električne energije
12.000,00 S: Na proračunski postavki sredstva
ne bodo porabljena v celoti, saj se
zaradi ukrepov okoli širjenja bolezni
Covid-19 prevozi v šolo niso
izvajali., Na: Na objektu Vrtca
Mavrica Brežice je inšpekcija v enoti
Oblaček ugotovila nepravilnosti, ki
jih je zavod odpravil. Kerje
inpšekcijski nadzopr bil izveden v
spomladanskih mesecih, sredstev ni
bilo planiranih.
10.000,00 S: prerazporeditev, Na:
prerazporeditev

475,80 S: Zmanjšanje sredstev, Na:
Povečanje sredstev
32,74 S: Zmanjšanje sredstev, Na:
Povečanje sredstev
566,00 S: prerazporeditev, Na:
prerazporeditev
3.200,00 S: Še prosta sredstva, Na: potreba
po sredstvaih zaradi zmanjšanja
postavke tekom leta

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

KONTO

402500

19.11.2021 0145-2021

PP
KONTO

00280
402500

19.11.2021 0145-2021

PP

00288

KONTO

402113

PP

00144

KONTO

402099

PP

22.11.2021 0146-2021

23.11.2021 0148-2021

24.11.2021 0149-2021

24.11.2021 0149-2021

24.11.2021 0149-2021

24.11.2021 0149-2021

24.11.2021 0150-2021

24.11.2021 0150-2021

Tekoče vzdrževanje poslovnih
objektov
Vzpostavitev Kina Brežice
Tekoče vzdrževanje poslovnih
objektov
Vpis etažne lastnine in ureditve
energet.izkaznic-za stanovanja

KONTO

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP
KONTO

00127
402500

Materialni stroški-poslovni prostori
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

3.000,00 S: Večje potrebe od predvidenih.,
Na: Večje potrebe od predvidenih.

PP

00127

Materialni stroški-poslovni prostori

1.200,00 S: Večje potrebe od predvidenih.,
Na: Večje potrebe od predvidenih.

Geodetske storitve, parcelacije,
cenitve in druge podobne storitve
Promocija kmetijstva in
pridelovalcev

KONTO

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP

00150

Pomoč za zapuščene živali

Drugi splošni material in storitve

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

00111

Drugi programi

PP

00095

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

00418

PP

00293

Subvencije neprofitnih najemnin

KONTO
NRP

420402
OB009-18-0026

KONTO

411920

Subvencioniranje stanarin

PP

00418

PP

00287

KONTO
NRP

420402
OB009-18-0026

KONTO

402501

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

PP

00418

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev
Rekonstrukcije in adaptacije
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev
Rekonstrukcije in adaptacije
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev
Rekonstrukcije in adaptacije

PP

00127

Materialni stroški-poslovni prostori

KONTO

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP

00286

Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

KONTO
NRP

420500
OB009-10-0094

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

PP

00372

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece

KONTO

420402

NRP

OB009-18-0026

PP

00418

KONTO
NRP

420402
OB009-18-0026

PP

00375

KONTO

412000

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00370

Vzdrževanje Večnamenskega doma
Pišece

PP

00372

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev
Rekonstrukcije in adaptacije
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice
Sofinanciranje društev KS Pišece
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2.783,00 S: Na postavki bodo ostala
neporabljena sredsta, saj določenih
promocijaskih aktivnosti ni bilo
možno izvesti zaradi epidemije., Na:
Na postavki je premalo sredstev
zaradi izredno velikega števila
zapuščenih prostoživečih mačk
4.500,00 S: Tekmovanja iz znanj so se izvedla
v manjšem obsegu zaradi Cov-19.,
Na: Povečani stroški dela zaradi
delovne uspešnosti, večjega regresa
ter izvajanja varstva vozačev,
predvsem zaradi ti. mehurčkov.
12.700,00 S: Večje potrebe od predvidenih,
Na: Večje potrebe od predvidenih

16.000,00 S: Večje potrebe od predvidenih,
Na: Večje potrebe od predvidenih

1.200,00 S: Večje potrebe od predvidenih,
Na: Večje potrebe od predvidenih

8.200,00 S: Večje potrebe od predvidenih,
Na: Večje potrebe od predvidenih

500,00 S: premalo sredstev na PP 00372
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Pišece, Na: premalo sredstev na PP
00372 Zimsko in letno vzdrževanje
JP v KS Pišece
524,41 S: premalo sredstev na PP Zimsko in
letno vzdrževanje JP v KSPišece,

25.11.2021 0151-2021

25.11.2021 0152-2021

25.11.2021 0153-2021

25.11.2021 0154-2021

25.11.2021 0155-2021

25.11.2021 0156-2021

29.11.2021 0157-2021

29.11.2021 0158-2021

29.11.2021 0158-2021

30.11.2021 0159-2021

01.12.2021 0161-2021

KONTO

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00115

Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo

PP

00095

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

KONTO

411900

Regresiranje prevozov v šolo

KONTO

413300

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

PP

00013

Nabava sredstev in opreme

PP

00011

Usposabljanje pripadnikov CZ

KONTO

402100

Uniforme in službena obleka

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

PP

00013

Nabava sredstev in opreme

PP

00011

Usposabljanje pripadnikov CZ

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

PP

00012

Vaje civilne zaščite

PP

00011

Usposabljanje pripadnikov CZ

KONTO

402010

Hrana, storitve menz in restavracij

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

PP

00015

Najemnina za Občinski štab za CZ

PP

00011

Usposabljanje pripadnikov CZ

KONTO

402600

Najemnine in zakupnine za
poslovne objekte

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

PP

00016

Zavarovanje pripadnikov CZ

PP

00011

Usposabljanje pripadnikov CZ

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

PP

00616

PP

00190

Vzdrževanje in obnova semaforjev

KONTO
NRP

420402
OB009-21-0004

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00386

Sanacija in zaščita skalnega podora
ob JP525062 Slov.vas-Filipač
Rekonstrukcije in adaptacije
Sanacija in zaščita skalnega podora
ob JP 525062 Slovenska vas-Filipač
Sredstva za delovanje KS Šentlenart

PP

00387

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO

402503

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

PP

00386

Sredstva za delovanje KS Šentlenart

PP

00387

KONTO
NRP

420600
OB009-17-0019

KONTO

402503

PP

00041

Nakup zemljišč
Nakup zemljišča za prireditve
krajanov
Sprejemi in prireditve ob posebnih
dosežkih,dogodkih in praznikih

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

PP

00516

Promocija zdravja na delovnem mestu

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

PP

00155

Odbojne in varnostne ograje na LC
in sanac.premostitv.objektov

PP

00157

Lokalne ceste-letno vzdrževanje
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27.000,00

1.865,00

875,00

60,00

Na: premalo sredstev na PP Zimsko
in letno vzdrževanje JP v KSPišece
S: Zaradi manjšega obsega izvajanja
prevozov zaradi urkepov Cov19 so
ostala neporabljena sredstva., Na:
Povečani stroški dela zaradi delovne
uspešnosti, večjega regresa ter
izvajanja varstva vozačev, predvsem
zaradi ti. mehurčkov.
S: Potrebna denarna sredstva za
izvedbo urjenj pripadnikov CZ., Na:
Potrebna denarna sredstva za izvedbo
urjenj pripadnikov CZ.
S: Potrebna denarna sredstva za
izvedbo urjenj pripadnikov CZ., Na:
Potrebna denarna sredstva za izvedbo
urjenj pripadnikov CZ.
S: Potrebna denarna sredstva za
izvedbo urjenj pripadnkov CZ., Na:
Potrebna denarna sredstva za izvedbo
urjenj pripadnikov CZ.

222,00 S: Potrebna denarna sredstva za
izvedbo urjenj pripadnikov CZ., Na:
Potrebna denarna sredstva za izvedbo
urjenj pripadnikov CZ.
937,00 S: Potrebna denarna sredstva za
izvedbo urjenj pripadnikov CZ., Na:
Potrebna denarna sredstva za izvedbo
urjenj pripadnikov CZ.
18.000,00 S: Pri investiciji je ostalo viška
sredstev, Na: Prerazporeditev se
potrebuje za plačilo storitev
vzdrževanja
100,00 S: Prerazporeditev sredstev zaradi
izvedbe dodatnih del., Na:
Prerazporeditev sredstev zaradi
izvedbe dodatnih del.
3.900,00 S: Prerazporeditev sredstev zaradi
izvedbe dodatnih del., Na:
Prerazporeditev sredstev zaradi
izvedbe dodatnih del.
2.000,00 S: Premalo sredstev na proračunski
postavki 00516 - krepitev zdravja.,
Na: Zgotovitev dodatno potrebnih
sredstev na postavko 00516.
10.650,00 S: Prerazporeditev, Na:
Prerazporeditev

01.12.2021 0161-2021

KONTO
PP
KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

02.12.2021 0162-2021

PP

00261

Sekundarni vodovod ob projektu
Hidravlične izboljšave

PP

00246

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

KONTO
NRP

420401
OB009-14-0003

Novogradnje
Sek. Vodovod ob projektu
Hidravlične izboljšave

KONTO
NRP

420300
OB009-11-0003

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

PP

00250

PP

00259

Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje

KONTO

402099

Stroški prevzemov vaških
vodovodov in upravlj.in analiza
pitne vode
Drugi splošni material in storitve

02.12.2021 0163-2021

03.12.2021 0164-2021

06.12.2021 0165-2021

06.12.2021 0166-2021

07.12.2021 0167-2021

07.12.2021 0168-2021

07.12.2021 0170-2021

07.12.2021 0170-2021

402503
00155

Tekoče vzdrževanje drugih objektov KONTO
Odbojne in varnostne ograje na LC
PP
in sanac.premostitv.objektov

PP

00032

Splošna proračunska rezervacija

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

PP

00616

Sanacija in zaščita skalnega podora
ob JP525062 Slov.vas-Filipač

402503
00267

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Vzdrževanje zelenih površin

KONTO

420401

Novogradnje

NRP
PP

OB009-10-0013
00246

KONTO

420300

Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje
Nabava nadomes.osnov.sred.na
področ.odpad.voda
Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP
PP

OB009-11-0003
00204

Nabava nado. OS na področ. odpad. voda
Tokovina javne razsvetljave

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO

402200

Električna energija

NRP

OB009-21-0004

PP

00111

Sanacija in zaščita skalnega podora
ob JP 525062 Slovenska vas-Filipač
Drugi programi

PP

00110

Drugi programi v OŠ

KONTO

413302

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

KONTO

413302

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

PP

00009

Pokroviteljstva

PP

00037

Izdatki za blago in storitev

KONTO

412000

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

PP

00081

PP

00422

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

KONTO

420402

Nogometni stadion-posodobitev
objekta
Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO

420241

Nakup opreme telovadnic in športnih
objektov

NRP

OB009-10-0114

NRP

OB009-18-0032

Vlaganja v športne objekte in naprave

PP

00339

PP

00335

Sredstva za delovanje KS Dobova

KONTO

402099

Prenova Nogometnega stadiona
Brežice
Urejanje vaških skupnosti KS
Dobova
Drugi splošni material in storitve

KONTO

420204

Nakup drugega pohištva

NRP

OB009-14-0007

PP

00336

Zimsko in letno vzdrževanje JP v
KS Dobova

PP

00335

Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS
Dobova
Sredstva za delovanje KS Dobova

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO

420204

Nakup drugega pohištva
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9.350,00 S: Prerazporeditev, Na:
Prerazporeditev
19.100,00 S: Pomanjkanje sredstev na postavki
00246, Na: Pomanjkanje sredstev

10.000,00 S: Pomanjkanje sredstev na postavki
00259, Na: Pomanjkanje sredstev na
postavki 00259

500,00 S: Pomanjkanje sredstev na postavki
00246, Na: Pomanjkanje sredstev

18.810,00 S: Prerazporeditev sredstev, Na:
Sredstva se potrebujejo za pokritje
tekočih stroškov vzdrževanja JR

500,00 S: Tekmovanja iz znanj so bila zaradi
Cov-19 realizirana v manjšem
obsegu., Na: Izvedba drugih
programov je bila aktivna, zaradi
Cov-19 je prišlo zgolj do sprememb
namena porabe.
5.500,00 S: pokrivanje stroškov, Na:
pokrivanje stroškov
7.048,08 S: Nižja realizacija od predvidene.,
Na: Višja realizacija od predvidene.

600,00 S: PRERAZPOREDITEV
SREDSTEV ZARADI NAKUPA
PLEZALNE STENE, Na:
PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
ZARADI NAKUPA PLEZALNE
STENE
1.000,00 S: PRERAZPOREDITEV
SREDSTEV ZARADI NAKUPA
PLEZALNE STENE, Na:

07.12.2021 0171-2021

07.12.2021 0171-2021

07.12.2021 0171-2021

07.12.2021 0171-2021

07.12.2021 0171-2021

07.12.2021 0171-2021

08.12.2021 0172-2021

PP

00417

NRP

OB009-14-0007

Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS
Dobova

Večnamenski dom v Velikih
Malencah
Rekonstrukcije in adaptacije

PP

00106

OŠ Artiče

KONTO

420401

Novogradnje

Večnamenski dom v Velikih
Malencah
Večnamenski dom v Velikih
Malencah
Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-10-0105

Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče

PP

00413

OŠ Dobova-vrtec

KONTO

420401

Novogradnje

NRP

OB009-10-0108

Gradnja vrtca Dobova

PP

00413

OŠ Dobova-vrtec

KONTO

420401

Novogradnje

NRP
PP

OB009-10-0108
00413

Gradnja vrtca Dobova
OŠ Dobova-vrtec

KONTO

420401

Novogradnje

NRP

OB009-10-0108

Gradnja vrtca Dobova

00413
420401
OB009-10-0108
00413
420401

OŠ Dobova-vrtec
Novogradnje
Gradnja vrtca Dobova
OŠ Dobova-vrtec
Novogradnje

KONTO

420402

NRP

OB009-12-0002

PP

00417

KONTO

420402

NRP

OB009-12-0002

PP

00128

KONTO

402500

PP

00128

KONTO

420500

NRP

OB009-10-0083

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

00526
420801
OB009-19-0056
00092
402503

Vodovodni stolp
PP
Investicijski nadzor
KONTO
Vodovodni stolp
NRP
MKC Brežice
PP
Tekoče vzdrževanje drugih objektov KONTO

PP

00156

Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje

NRP
PP

OB009-10-0108
00188

Gradnja vrtca Dobova
Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-19-0021

Obnova železnega mostu čez Krko v
Brežicah
Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke
Rekonstrukcije in adaptacije
Obnova železnega mostu čez Krko v
Brežicah
Pomoč na domu

Večnamenski dom v Velikih
Malencah
Investicijsko vzdrževanje
večnamenskih objektov v občini
Brežice
Tekoče vzdrževanje poslovnih
objektov
Investicijsko vzdrževanje
večnamenskih objektov v občini
Brežice
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave
Invest.vzdrž.večnamen. objektov v
občini Brežice

08.12.2021 0173-2021

PP
KONTO
NRP

00252
420401
OB009-16-0005

Infrastruktura ob hidroelektrarni
Novogradnje
Infrastruktura ob hidroelektrarni

PP
KONTO
NRP

00188
420402
OB009-19-0021

09.12.2021 0174-2021

PP

00119

Oskrbnine v zavodih

PP

00121

KONTO

411909

Regresiranje oskrbe v domovih

KONTO

413302

PP

00176

PP

00205

KONTO

420402

Obnova cest v mestu Brežice(Stara
kolonija))
Rekonstrukcije in adaptacije

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke
za blago in storitve
Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-14-0004

Obnova cest v mestu Brežice

NRP

OB009-10-0206

Obnova JR po občini Brežice

14.12.2021 0175-2021
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PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
ZARADI NAKUPA PLEZALNE
STENE
8.500,00 S: Nižja realizacija od predvidene.,
Na: Višja realizacija od predvidene.

10.882,00 S: Nižja realizacija od predvidene.,
Na: Višja realizacija od predvidene.

978,00 S: Nižja realizacija od predvidene.,
Na: Višja realizacija od predvidene.

5.005,00 S: Nižja realizacija od predvidene.,
Na: Višja realizacija od predvidene.

20.263,00 S: Nižja realizacija od predvidene.,
Na: Višja realizacija od predvidene.
3.629,00 S: Nižja realizacija od predvidene.,
Na: Višja realizacija od predvidene.
41.268,00 S: Prezraporeditev sredstev, Na:
Prezraporeditev sredstev

7.400,00 S: Prerazporeditev sredstev, Na:
Prerazporeditev sredstev

18.124,15 S: Zmanjšanje sredstev, Na:
Povečanje sredstev
17.000,00 S: prerazporeditev sredstev, Na:
prerazporeditev sredstev

14.12.2021 0176-2021

14.12.2021 0178-2021

15.12.2021 0179-2021

15.12.2021 0180-2021

20.12.2021 0182-2021

PP

00290

Cenitve,meritve,odškodnine

PP

00292

KONTO

402113

Geodetske storitve, parcelacije,
cenitve in druge podobne storitve

KONTO

420600

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

PP

00341

Sredstva za delovanje KS Globoko

NRP
PP

OB009-10-0101
00343

Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč
Sofinanciranje društev KS Globoko

KONTO

402000

Pisarniški material in storitve

KONTO

412000

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

PP

00064

Sredstva za plače in drug.izdatki
zaposl.-Knjižnica Brežice

PP

00063

Nakup knjižnega gradiva

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

00064

Sredstva za plače in drug.izdatki
zaposl.-Knjižnica Brežice

PP

00068

Materialni stroški Knjižnica Brežice

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

00418

00614

Večnamenski dom Arnovo selo

KONTO

420500

420000

Nakup poslovnih stavb

NRP

OB009-18-0026

Revitalizacija objekta bivšega Doma PP
upokojencev
Investicijsko vzdrževanje in
KONTO
izboljšave
Revitalizacija objekta bivšega Doma NRP
upokojencev Brežice

OB009-21-0002

Večnamenski dom Arnovo selo
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3.000,00 S: Pemalo sredstev za nakup
zemljišč., Na: Pemalo sredstev za
nakup zemljišč.

0,02 S: PRERAZPOREDITEV
SREDSTEV ZARADI
SOFINANCIRANJA DRUŠTEV,
Na: PRERAZPOREDITEV
SREDSTEV ZARADI
SOFINANCIRANJA DRUŠTEV
3.000,00 S: Z Aneksom št. P-1194-2021 so se
korigirala sredstva v skladu z
rebalansom, zaradi odsotnosti so
ostala sredstva na plačah, premalo pa
jih je za decembersko izplačilo po
pogodbi. Zaradi ostanka sredstev je z
aneksom dogovorjena izravnava
zamika izplačila sredstev za knjige, ki
se v letu 2022 ne bodo izplačevala za
december 21, v bodoče pa bodo
stroški vezani na tekoče leto., Na: Z
Aneksom št. P-1194-2021 je
dogovorjena izravnava zamika
izplačila sredstev za knjige, ki se v
letu 2022 ne bodo izplačevala za
december 21, v bodoče pa bodo
stroški vezani na tekoče leto.
6.225,12 S: Z Aneksom št. P-1194-2021 so se
korigirala sredstva v skladu z
rebalansom, zaradi odsotnosti so
ostala sredstva na plačah, premalo pa
jih je za decembersko izplačilo po
pogodbi. Zaradi ostanka sredstev je z
aneksom dogovorjena izravnava
zamika izplačila sredstev za knjige, ki
se v letu 2022 ne bodo izplačevala za
december 21, v bodoče pa bodo
stroški vezani na tekoče leto., Na: Z
Aneksom št. P-1194-2021 je
dogovorjena izravnava zamika
izplačila sredstev za knjige, ki se
bodo v letu 2022 izplačala le v višini
260,88 . V bodoče bodo stroški
vezani na tekoče leto.
637,11 S: višek sredstev, Na: višja
cenitvena vrednost od razpoložljivih
sredstev na postavki

20.12.2021 0184-2021

PP

00201

Urejanje AP v občini Brežice

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-10-0075

Urejanje AP v občini Brežice

PP
KONTO

00045
420240

Sofinanciranje investicij v ZD
Nakup medicinske opreme in napeljav

NRP

OB009-18-0031

Zimsko drsališče

PP

00078

Investicije v prostore in opremo za
izvaj.programa ZD Brežice
Vzdrževanje športnih objektov

413302

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

KONTO

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00213

PP

00591

Urejanje trgov in ulic v mestu Brežice

KONTO

420500

KONTO

420401

Novogradnje

NRP

OB009-20-0020

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

NRP

OB009-20-0010

Urejanje trgov in ulic v mestu Brežice

22.12.2021 0187-2021

PP
KONTO

00119
411909

Oskrbnine v zavodih
Regresiranje oskrbe v domovih

PP
KONTO

00121
413302

22.12.2021 0188-2021

PP
KONTO

00467
420500

PP
KONTO

00624
420402

NRP
PP
KONTO

OB009-18-0005
00564
420401

Sofinanciranje obnov mrliških vežic
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave
Sofinanciranje obnov mrliških vežic
Izgradnja pločnika Pišece
Novogradnje

Pomoč na domu
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke
za blago in storitve
Ureditev pokopališča Pišece
Rekonstrukcije in adaptacije

NRP
PP
KONTO

OB009-21-0009
00624
420402

Ureditev pokopališča Pišece
Ureditev pokopališča Pišece
Rekonstrukcije in adaptacije

20.12.2021 0185-2021

21.12.2021 0181-2021

22.12.2021 0186-2021

22.12.2021 0188-2021

PP

00180

KONTO

420899

NRP

OB009-10-0014

PP
KONTO

00054
420804

NRP

OB009-10-0115

Izdelava inžen.-geološ. poročil in
projektov za sanacijo
Plačila drugih storitev in
dokumentacije
Izdelava inž.-geol. poročil in proj.
za sanacijo
Grad Brežice
Načrti in druga projektna
dokumentacija
Grad Brežice - obnova

PP

00478

KONTO

NRP

OB009-19-0070

Izgradnja pločnika Pišece

NRP

OB009-21-0009

Ureditev pokopališča Pišece

23.12.2021 0189-2021

PP
KONTO

00408
413500

PP
KONTO

00406
402099

Razvojni projekti
Drugi splošni material in storitve

27.12.2021 0177-2021

PP
KONTO

5330
740001

Drugi izobraževalni programi
Tekoča plačila storitev drugim
izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki
POŽARNA TAKSA
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna za investicije

PP
KONTO

00019
431000

NRP

OB009-14-0005

Požarna taksa
Investicijski transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
Požarna taksa-inv.transfer Gasilski zvezi
Brežice
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6.000,00 S: prerazporeditev, Na:
prerazporeditev

56,06 S: Manjša realizacija od predvidene.,
Na: Zagotavljanje sredstev za nakup
medicinske opreme zobozdravstvene
postaje Pišece.
15.000,00 S: Zaradi nepredvidljivih razmer in
ukrepov vlade RS v zvezi z
zajezitvijo širjenja bolezni Covid-19,
Zavod za šport Brežice ni pristopil k
postavitvi zimskega drsališča v letu
2021., Na: Zavod za šport Brežice je
v letu 2021 opravil večji obseg
rednega vzdrževanja športnih
objektov v upravljanju, ki zajemajo
redne preglede, testiranja in so nujni
za obratovanje objektov, za katere pa
Zavod ne mora pridobiti drugih
finančnih sredstev.
20.000,00 S: prerazporeditev, Na:
prerazporeditev

916,84 S: ZMANJŠANJE SREDSTEV, Na:
POVEČANJE SREDSTEV
2.155,36 S: prerazporeditev za ureditev
parkirišča na pokopališču Pišece,
Na: prerazporeditev za ureditev
parkirišča na pokopališču Pišece
4.000,00 S: prerazporeditev za ureditev
parkirišča na pokopališču Pišece,
Na: prerazporeditev za ureditev
parkirišča na pokopališču Pišece
552,81 S: Nerealiziran program, Na:
sredstva potrebna zaradi ureditev
stroškovnega mesta, saj je bil en
račun plačan iz napačne postavke
2.387,97 S: Nakazano več požarne takse, Na:
Nakazano več požarne takse

27.12.2021 0190-2021

PP
KONTO

00242
402503

Sanacija črnih odlagališč
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP
KONTO

00204
402200

Tokovina javne razsvetljave
Električna energija

8.050,00 S: prerazporeditev sredstev, Na:
prerazporeditev

28.12.2021 0183-2021

PP
KONTO

5330
740001

POŽARNA TAKSA
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna za investicije

PP
KONTO

00019
431000

Požarna taksa
Investicijski transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

5.810,13 S: Nakazano več požarne takse., Na:
Nakazano več požarne takse.

NRP

OB009-14-0005

Požarna taksa-inv.transfer Gasilski zvezi
Brežice
Pomoč na domu
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke
za blago in storitve
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška
vas
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

30.12.2021 0191-2021

PP
KONTO

00119
411909

Oskrbnine v zavodih
Regresiranje oskrbe v domovih

PP
KONTO

00121
413302

31.12.2021 0197-2021

PP

00360

Urejanje krajev KS Krška vas

PP

00359

KONTO
NRP
PP
KONTO

420402
OB009-17-0017
00599
413300

Rekonstrukcije in adaptacije
Obnova spomenika v KS Krška vas
Spremljevalec v razvojnem oddelku
Tekoči transferi v javne zavode sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim

KONTO

402503

PP
KONTO

00600
413300

31.12.2021 0227-2021

2.600,00 S: Zmanjšanje sredstev, Na:
Povečanje sredstev
1.678,83 S: Prerazporeditev., Na: Premalo
planirana sredstva za tekoče
vzdrževanje JP.

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

220,97 S: Zaradi programske napake je
premalo načrtovanih sredstev., Na:
Zaradi programske napake je premalo
načrtovanih sredstev.

TABELA: PRERAZPOREDITVE MED KONTI ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE
Štev. dok.

Prerazporeditev (s)

0013-2021 PP

Energetska obnova objektov-JZP

PP

KONTO 431300

Investicijski transferi privatnim podjetjem

KONTO 431300

Investicijski transferi privatnim podjetjem

NRP

OŠ Dobova-celovita energetska sanacija
objekta

NRP

OB009-19-0041

OŠ Dobova-celovita energetska sanacija objekta

00501

0013-2021 PP

00501

Prerazporeditev (na)

OB009-19-0041

Energetska obnova objektov-JZP

Energetska obnova objektov-JZP

PP

KONTO 431300

Investicijski transferi privatnim podjetjem

KONTO 431300

Investicijski transferi privatnim podjetjem

NRP

OB009-19-0043

OŠ Globoko- celovita energetska sanacija
objekta

NRP

OB009-19-0043

OŠ Globoko- celovita energetska sanacija objekta

00501

Energetska obnova objektov-JZP

PP

00501

Energetska obnova objektov-JZP

KONTO 431300

Investicijski transferi privatnim podjetjem

KONTO 431300

Investicijski transferi privatnim podjetjem

NRP

Glasbena šola Brežice- celovita energetska
sanacija objekta

NRP

OB009-19-0045

Glasbena šola Brežice- celovita energetska sanacija
objekta

00501

0013-2021 PP

0013-2021 PP

00501

00501

OB009-19-0045
00501

Energetska obnova objektov-JZP

PP

KONTO 431300

Investicijski transferi privatnim podjetjem

OB009-19-0048

Investicijski transferi privatnim podjetjem
OŠ Bizeljsko-celovita energetska sanacija
objekta

NRP

OB009-19-0048

OŠ Bizeljsko-celovita energetska sanacija objekta

00501

Energetska obnova objektov-JZP

PP

00501

Energetska obnova objektov-JZP

KONTO 431300
NRP
0013-2021 PP

Energetska obnova objektov-JZP

Energetska obnova objektov-JZP

67

Znesek
126,81

91,99

529,59

456,67

1.326,09

Namen

S: Sprememba realizacije, Na:
Sprememba realizacije

S: Sprememba realizacije, Na:
Sprememba realizacije

S: Sprememba realizacije, Na:
Sprememba realizacije

S: Sprememba realizacije, Na:
Sprememba realizacije

KONTO 431300

Investicijski transferi privatnim podjetjem

KONTO 431300

Investicijski transferi privatnim podjetjem

NRP

OB009-19-0042

ŠD Dobova- celovita energetska sanacija
objekta

NRP

OB009-19-0042

ŠD Dobova- celovita energetska sanacija objekta

00297

Vzdrževanje PD KS Artiče

PP

00297

Vzdrževanje PD KS Artiče

0041-2021 PP

KONTO 402001
0041-2021 PP

00297

KONTO 402108
0041-2021 PP

00300

KONTO 402503
0041-2021 PP

00300

KONTO 402503
0041-2021 PP

00300

KONTO 402503
0042-2021 PP

00304

KONTO 402009
0042-2021 PP

00304

KONTO 402500
0042-2021 PP

00304

KONTO 402504
0042-2021 PP

00304

KONTO 402206
0042-2021 PP

00308

KONTO 402000
0043-2021 PP

00340

KONTO 402108
0043-2021 PP

00340

KONTO 402001
0043-2021 PP

00341

KONTO 420300
NRP

OB009-15-0014

Čistilni material in storitve

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Vzdrževanje PD KS Artiče

PP

Vzdrževanje PD KS Artiče

Drobni inventar

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče

00297

00300

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče

00300

S: Sprememba realizacije, Na:
Sprememba realizacije

700,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA OGREVANJE.
63,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED. ZA
REPREZENTANCO
76,30 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED. ZA
POTROŠNI MAT.
250,41 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED. ZA
NABAVO DROBNEGA INVENTARJA

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402108

Drobni inventar

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

NRP

OB009-13-0034

Modernizacija JP v izvedbi KS Artiče

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

00304

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

1.000,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED. ZA
SOFINANCIRANJE

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

600,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED. ZA
SOFINANCIRANJE

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

400,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED. ZA
SOFINANCIRANJE
500,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED. ZA
SOFINANCIRANJE
15,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED. ZA
POŠTNE STOR.

00300

Izdatki za reprezentanco

KONTO 412000

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 412000

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 412000

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

00304

00304

00304

Poštnina in kurirske storitve

KONTO 412000

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

PP

Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

Pisarniški material in storitve

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko

PP

Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko

Drobni inventar

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko

PP

Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko

Čistilni material in storitve

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

Sredstva za delovanje KS Globoko

PP

Sredstva za delovanje KS Globoko

Nakup drugih osnovnih sredstev
Nakup opreme za poslovne prostore KS
Globoko

KONTO 420202

Nakup strojne računalniške opreme

NRP

Nakup opreme za poslovne prostore KS Globoko

00308

00340

00340

00341

OB009-15-0014

68

5.780,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA MODERNIZACIJO JP

290,05 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED. ZA
POTROŠNI MAT.
53,03

S: PREREZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED. ZA
POŠTNE STOR.

954,60
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

0044-2021 PP

00344

Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem

PP

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402108

Drobni inventar

Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem

PP

Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402108

Drobni inventar

0044-2021 PP
00344
KONTO 402099

Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem
Drugi splošni material in storitve

PP
00344
KONTO 402203

Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem
Voda in komunalne storitve

0044-2021 PP
00346
KONTO 402009

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.
Izdatki za reprezentanco

PP
00346
KONTO 402099

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.
Drugi splošni material in storitve

0045-2021 PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402200

Električna energija

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

KONTO 402009
0044-2021 PP

00344

KONTO 402099

00350

KONTO 402201
0045-2021 PP

00350

KONTO 402001
0045-2021 PP
00350
KONTO 420500
NRP

OB009-17-0014

00344

Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem

00344

00350
00350

Čistilni material in storitve

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Nabava opreme in obnova poslovnih
prostorov KS Kapele

PP
00350
KONTO 420401

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele
Novogradnje
Nabava opreme in obnova poslovnih prostorov KS
Kapele

NRP

OB009-17-0014

0045-2021 PP
00351
KONTO 402000

Sredstva za delovanje KS Kapele
Pisarniški material in storitve

PP
00351
KONTO 402108

Sredstva za delovanje KS Kapele
Drobni inventar

0045-2021 PP

Sredstva za delovanje KS Kapele

PP

Sredstva za delovanje KS Kapele

00351

21,07 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
801,25 PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA NABAVO POTROŠNEGA MAT.
1.523,92 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA ELEKTRIKO
30,40 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA TELKOM. STOR.
1.388,36
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
278,60 ZA NABAVO DROBNEGA
INVENTARJA

Pisarniški material in storitve

KONTO 402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom

97,40 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA

0045-2021 PP
00352
KONTO 402503

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

PP
00352
KONTO 402099

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

70,76 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA

0045-2021 PP

Sofinanciranje društev Ks Kapele
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

PP

Sofinanciranje društev Ks Kapele

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva za delovanje KS Križe

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

Sredstva za delovanje KS Križe

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402201

Sredstva za delovanje KS Skopice

PP

Čistilni material in storitve
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Šentlenart

KONTO 402200

Električna energija

34,60 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA NABAVO PISARNIŠKEGA MAT.
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
38,68
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA OGREVANJE
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
79,40
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA ELEKTRIKO

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart

56,12

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

KONTO 402000

00492

KONTO 412000
0046-2021 PP

00354

KONTO 402009
0046-2021 PP

00354

KONTO 402099
0047-2021 PP

00377

KONTO 402001
0048-2021 PP

00387

KONTO 402503

00351

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
900,00 PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA NABAVO DROBNEGA
INVENTARJA
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
61,74
ZA NABAVO DROBNEGA
INVENTARJA

00492

00354

00354

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

00377

Sredstva za delovanje KS Skopice

00387

Drugi splošni material in storitve

69

800,00
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA POTROŠNI MAT.

0049-2021 PP

00388

KONTO 402009
0049-2021 PP

00389

KONTO 402503

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

PP

00388

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

Izdatki za reprezentanco
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika
Dolina

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

00389

161,91 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA POTROŠNI MAT.
562,01 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA NABAVO POTROŠNEGA MAT.

PP
00427
KONTO 402200

Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina
Električna energija

0049-2021 PP
00427
KONTO 402201

Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika
Dolina
Drugi splošni material in storitve
Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika
Dolina
Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP
00427
KONTO 402200

Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina
Električna energija

0050-2021 PP

Krajevni praznik KS Brežice

PP

Krajevni praznik KS Brežice

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
200,00 PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA ELEKTRIKO
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
225,00 PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA ELEKTRIKO
542,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA ČIŠČENJE

Krajevni praznik KS Brežice

PP

Krajevni praznik KS Brežice

235,00

0049-2021 PP
00427
KONTO 402099

00309

KONTO 402099
0050-2021 PP

00309

KONTO 402099

00309

00309

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

0050-2021 PP
00539
KONTO 420402
NRP
OB009-19-0023

Urejanje mesta Brežice
Rekonstrukcije in adaptacije
Urejanje mesta Brežice

PP
00539
KONTO 420204
NRP
OB009-19-0023

Urejanje mesta Brežice
Nakup drugega pohištva
Urejanje mesta Brežice

0051-2021 PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

00335

KONTO 402399
0051-2021 PP

00335

KONTO 402399
0051-2021 PP

00335

KONTO 402399
0051-2021 PP

00335

KONTO 402399
0051-2021 PP

00335

KONTO 420300
NRP

00335

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

Drugi prevozni in transportni stroški

KONTO 402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

Drugi prevozni in transportni stroški

KONTO 402108

Drobni inventar

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

Drugi prevozni in transportni stroški

KONTO 402931

Plačila bančnih storitev

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
203,74
ZA NABAVO DROBNEGA
INVENTARJA
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
1,78
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA BANČNE STOR.

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

161,49

Nakup drugih osnovnih sredstev

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

00335

00335

00335
00335

Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova

NRP

OB009-14-0007

Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

00335

Sredstva za delovanje KS Dobova

KONTO 420204

Nakup drugega pohištva

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-14-0007

Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova

NRP

OB009-14-0007

Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova

00336

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova

PP

00336

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova

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

KONTO 402099
PP
00336
KONTO 402108

KONTO 402503
0051-2021 PP
00336
KONTO 402503

8,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA ČIŠČENJE

Drugi prevozni in transportni stroški

OB009-14-0007

0051-2021 PP

917,50 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

Sredstva za delovanje KS Dobova

00335

0051-2021 PP

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA REPREZENTANCO

Drugi splošni material in storitve
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova
Drobni inventar

70

257,00

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

1.227,60
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
318,51 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA POTROŠNI MAT.
480,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA

ZA NABAVO DROBNEGA
INVENTARJA
0051-2021 PP

00337

KONTO 402503
0051-2021 PP

00338

KONTO 402099
0051-2021 PP

00338

KONTO 402503
0051-2021 PP

00338

KONTO 420500
NRP
0052-2021 PP

OB009-14-0008
00329

KONTO 402009
0052-2021 PP

00330

KONTO 402503
0052-2021 PP

00332

KONTO 402503
0053-2021 PP

00370

KONTO 402108
0053-2021 PP

00370

KONTO 402108
0053-2021 PP

00370

KONTO 402108
0053-2021 PP
00370
KONTO 402108
0053-2021 PP

00371

KONTO 402009
0053-2021 PP

00371

KONTO 402009

Urejanje krajev KS Dobova

PP

00337

Urejanje krajev KS Dobova

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

00338

00338

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Vzdrževanje pokopališča in MV v KS
Dobova
Sredstva za delovanje KS Čatež

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP
PP

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402513

Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Dobova
Sredstva za delovanje KS Čatež
Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske
opreme

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Urejanje krajev KS Čatež

PP

Urejanje krajev KS Čatež

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

00338

OB009-14-0008
00329

00330

00332

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

PP

Drobni inventar

KONTO 402099

351,94 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA NABAVO POTROŠNEGA MAT.
S:
PRERAZPOREDITEV, Na:
21,17
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA NABAVO PISARNIŠKEGA MAT.
265,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
976,00

30,81

244,00

500,03

Drugi splošni material in storitve

00370

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

48,40

Drugi splošni material in storitve

00370

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

PP

Drobni inventar

KONTO 402200

Električna energija

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

PP

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

79,72

Drobni inventar
Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

KONTO 402203
PP
00370

Voda in komunalne storitve
Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

160,46

Drobni inventar

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

00370

00371

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

00371

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

450,68

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA NABAVO POTROŠNEGA MAT.
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA NABAVO POTROŠNEGA MAT.
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA NABAVO POTROŠNEGA MAT.
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA ELEKTRIKO
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA KOMUNALNE STOR.

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
S:
PRERAZPOREDITEV, Na:
432,56
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA NABAVO PISARNIŠKEGA MAT.
321,47 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA ELEKTRIKO

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402200

Električna energija

0053-2021 PP
00371
KONTO 402201

Sredstva za delovanje KS Pišece
Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP
00371
KONTO 402006

Sredstva za delovanje KS Pišece
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0053-2021 PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

Drugi prevozni in transportni stroški

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

590,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
227,77
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA POŠTNINO

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

431,00

00371

KONTO 402399
0053-2021 PP

00371

00371
00371
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KONTO 420299
NRP
0053-2021 PP

OB009-13-0016
00371

KONTO 402504

Nakup druge opreme in napeljav

KONTO 420202

Nakup strojne računalniške opreme

Nakup opreme v poslov.prostorih KS Pišece
Sredstva za delovanje KS Pišece

NRP
PP

Nakup opreme v poslov.prostorih KS Pišece
Sredstva za delovanje KS Pišece

OB009-13-0016
00371

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 420202

Nakup strojne računalniške opreme

0053-2021 PP
00371
KONTO 402099

Sredstva za delovanje KS Pišece
Drugi splošni material in storitve

NRP
PP
KONTO
NRP

OB009-13-0016
00371
420202
OB009-13-0016

Nakup opreme v poslov.prostorih KS Pišece
Sredstva za delovanje KS Pišece
Nakup strojne računalniške opreme
Nakup opreme v poslov.prostorih KS Pišece

0053-2021 PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece

PP

00372

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

00372

KONTO 420402
NRP
0053-2021 PP

OB009-16-0003

Modernizacija cest v izvedbi KS Pišece

00374

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

PP

Pisarniški material in storitve

KONTO 402113

Prireditve v KS Bizeljsko

PP

KONTO 402000
0054-2021 PP

00428

KONTO 402009
0055-2021 PP

00380

KONTO 402000
0055-2021 PP

00380

KONTO 402201
0055-2021 PP

00380

KONTO 402503
0055-2021 PP

00383

KONTO 402503
0055-2021 PP

00383

KONTO 402503
0056-2021 PP

00363

KONTO 402503
0056-2021 PP

00363

KONTO 402503
0056-2021 PP

00364

KONTO 402099
0056-2021 PP

00364

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece

00374

00428

Prireditve v KS Bizeljsko

Izdatki za reprezentanco

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

Pisarniški material in storitve

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

00380
00380

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402200

Električna energija

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

PP

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

00380

00383

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

PP

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava
vas

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas

00383

00363

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava
vas

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

PP

Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402200

Električna energija

Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

PP

Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

00363

00364

00364
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S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
300,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
386,60 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
20.912,95 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA

255,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
1.000,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
451,36 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA NABAVO POTROŠNEGA MAT.
S:
PRERAZPOREDITEV, Na:
1.652,88
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA ELEKTRIKO
137,92 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA TELEKOM. STOR.
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
51,95
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA KOMUNALNE STOR.
98,57 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA POŠTNE STOR.
241,33 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA ČIŠČENJE
S: PRERAZPOREDITVE, Na:
896,46 PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA VZDRŽEVANJE POSLOVNIH
PROSTOROV
72,05 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA ELEKTRIKO
2,51

Drugi splošni material in storitve
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava
vas

KONTO 402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za
plačilni promet

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402503

NRP

Modernizacija JP v izvedbi KS Mrzlava vas
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava
vas

PP

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402603

Najemnine in zakupnine za druge objekte

NRP

OB009-13-0031

Modernizacija JP v izvedbi KS Mrzlava vas

00395

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike
Malence

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence

KONTO 402099
0056-2021 PP

0056-2021 PP

0057-2021 PP

00365

OB009-13-0031
00365

KONTO 420402
NRP
0058-2021 PP

OB009-16-0004

Stroški delovanja občinskega sveta

PP

Stroški delovanja občinskega sveta

00002

00007

KONTO 402099
0059-2021 PP

00395

00002

KONTO 402099
0059-2021 PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099
0058-2021 PP

00365

KONTO 402503

00002

00008

00002

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402402

Stroški prevoza v državi

Stroški delovanja občinskega sveta

PP

Stroški delovanja občinskega sveta

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

Stroški delovanja občinskega sveta

PP

Drugi splošni material in storitve
Snemanje sej obč.sveta in ostalih dogodkov v
občini

KONTO 412000

Stroški delovanja občinskega sveta
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

PP

Snemanje sej obč.sveta in ostalih dogodkov v občini

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Praznovanja

PP

Praznovanja

00002

00002

00007

00008

Drugi splošni material in storitve

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

Pokroviteljstva

PP

Pokroviteljstva

KONTO 412000
0060-2021 PP
00034

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
Plače in dodatki

KONTO 402099
PP
00034

Drugi splošni material in storitve
Plače in dodatki

KONTO 400400
0060-2021 PP
00034

Sredstva za nadurno delo
Plače in dodatki

KONTO 400002
PP
00034

Sredstva za redno delovno uspešnost

KONTO 400302

Dodatki za delo v posebnih pogojih
Plače in dodatki
Sredstva za redno delovno uspešnost iz naslova
povečanega obsega dela pri opravljanju rednih
delovnih nalog

Plače in dodatki

PP

Plače in dodatki

Položajni dodatek

KONTO 400901

KONTO 402099
0059-2021 PP

00009

KONTO 400301
0060-2021 PP

00034

KONTO 400003

2.710,70
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Rekonstrukcije in adaptacije
Modernizacija cest v izvedbi KS Velike
Malence

KONTO 402099
0058-2021 PP

00365

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA BANČNE STO.

00009

00034

Odpravnine
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594,14 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA

4.418,78 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE
31,60 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SREDSTVA
6.449,17 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
204,96 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
1.465,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
75,97 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
126,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
9.060,46 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
5.306,88
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
6.204,27

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

0060-2021 PP

00034

Plače in dodatki

PP

Drugi dodatki

KONTO 400999

Drugi izdatki zaposlenim

Izdatki za blago in storitev

PP

Izdatki za blago in storitev

Drobni inventar

KONTO 402108
NRP
OB009-10-0120

Drobni inventar
Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

Izdatki za blago in storitev

PP

Izdatki za blago in storitev

KONTO 402403
0060-2021 PP
00037
KONTO 402402

Dnevnice za službena potovanja v tujini
Izdatki za blago in storitev
Stroški prevoza v državi

KONTO 402901
PP
00037
KONTO 402903

Plačila avtorskih honorarjev
Izdatki za blago in storitev
Plačila za delo preko študentskega servisa

0060-2021 PP

Izdatki za blago in storitev

PP

Izdatki za blago in storitev

KONTO 400004
0060-2021 PP

00037

KONTO 402108
0060-2021 PP

00037

00037

KONTO 402923

0060-2021 PP

00292

Druge članarine

KONTO 420600
OB009-10-0101
00054

00037

Nakup opreme za menze

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

Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč
NRP
Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in
odškodnine
PP

NRP
0061-2021 PP

00037

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev
Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in
odškodnine

Nakup zemljišč

00292

00037

KONTO 420220

KONTO 420600

0060-2021 PP

Plače in dodatki

NRP

NRP

OB009-10-0101

00034

OB009-10-0120
00292

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

OB009-10-0101

Nakup zemljišč

KONTO 402920

Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč
Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in
odškodnine
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih

Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč
Grad Brežice

NRP
PP

Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč
Grad Brežice

00292

OB009-10-0101
00054

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-10-0115

Grad Brežice - obnova

NRP

OB009-10-0115

Grad Brežice - obnova

00094

Vrtec Mavrica

PP

00094

0061-2021 PP

KONTO 402503
0061-2021 PP

00102

KONTO 402503
0061-2021 PP

00102

KONTO 402503
0061-2021 PP

00102

KONTO 402503

0061-2021 PP

00102

KONTO 402503

Vrtec Mavrica

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 413302

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

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402901

Plačila avtorskih honorarjev

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

NRP

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 432300

Investicijski transferi javnim zavodom

NRP

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

00102
00102
00102

OB009-10-0127
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276,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
489,48

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

875,04

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
3.379,68 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
314,42 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

310,70 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

431,34 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

100,93 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

10.207,17 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
6.832,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
300,79

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

2.196,00
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
5.526,04
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

0061-2021 PP

OŠ Artiče

PP

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-10-0105

Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče

NRP

OB009-10-0105

Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče

00113

Mednarodni center-Fakulteta za turizem

PP

00113

Novogradnje

KONTO 420804

0061-2021 PP

00106

KONTO 420401
NRP
0061-2021 PP

Mednarodni center-Fakulteta za turizem
Načrti in druga projektna dokumentacija

OB009-15-0052

Mednarodni center - turizem

NRP

OB009-15-0052

Mednarodni center - turizem

Vložki v poslovne prostore

PP

00126

Vložki v poslovne prostore

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-10-0090

Investicijski vložki v poslovne prostore

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

00127

Materialni stroški-poslovni prostori

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov

00127

KONTO 402500
0061-2021 PP

OŠ Artiče

00126

KONTO 402503
0061-2021 PP

00106

00130

KONTO 402099

00130

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

Vzdrževanje poslovnih prostorov
Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter
napeljav
Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

00130

Vzdrževanje poslovnih prostorov

KONTO 420204
NRP
OB009-15-0003

Nakup drugega pohištva
Vzdrževanje poslovnih prostorov

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov

KONTO 420223

Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter
napeljav

KONTO 420230

Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

NRP

Vzdrževanje poslovnih prostorov

NRP

OB009-15-0003

Vzdrževanje poslovnih prostorov

00138

0061-2021 PP

00130

KONTO 402500
0061-2021 PP

00130

KONTO 420223
NRP
OB009-15-0003
0061-2021 PP

0061-2021 PP

00130

OB009-15-0003
00138

KONTO 420500
NRP
OB009-11-0014
0061-2021 PP

00280

KONTO 402500
0061-2021 PP

00280

KONTO 402500

00130

00130

Obnova doma krajanov Pečice

PP

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Obnova doma krajanov Pečice

KONTO 420804
NRP
OB009-11-0014

Načrti in druga projektna dokumentacija
Obnova doma krajanov Pečice

Obnova doma krajanov Pečice

Vzpostavitev Kina Brežice

PP

Vzpostavitev Kina Brežice

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Vzpostavitev Kina Brežice

PP

Vzpostavitev Kina Brežice

00280

00280

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

PP

Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj
Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter
upravljanje

NRP

OB009-10-0094

Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

PP

00287

Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje

0061-2021 PP

0061-2021 PP

00286

OB009-10-0094
00287

00286
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12.044,02 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

5.877,09 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

203,78 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
310,85 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
2.000,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
1.494,81 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
629,92

341,39

1.990,00

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

4.820,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
10,05 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
250,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
250,00 PREMALO PLANIRANA SRED.

KONTO 402099
0061-2021 PP

00287

KONTO 402920
0061-2021 PP

00293

KONTO 411920

KONTO 402113

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

PP

Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje

Drugi splošni material in storitve
Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter
upravljanje
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih
izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

KONTO 411920

Subvencioniranje stanarin

Subvencije neprofitnih najemnin

PP

Subvencije neprofitnih najemnin

00287

00293

Subvencioniranje stanarin

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Večnamenski dom v Velikih Malencah

PP

Večnamenski dom v Velikih Malencah

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

Večnamenski dom v Velikih Malencah
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev

NRP

OB009-12-0002

Večnamenski dom v Velikih Malencah

PP

00418

Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev

0061-2021 PP

0061-2021 PP

00417

OB009-12-0002
00418

KONTO 420402
NRP
0061-2021 PP

OB009-18-0026
00421

KONTO 402514
0061-2021 PP

00421

KONTO 402514
0061-2021 PP

00422

KONTO 420241
NRP
0061-2021 PP

Vzdrževanje in upravljanje z drugim
občinskim premoženjem
Tekoče vzdrževanje licenčne programske
opreme

KONTO 420500
NRP

OB009-18-0026

PP

00421

KONTO 402502

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev
Brežice
Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim
premoženjem

KONTO 402920

Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim
premoženjem
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

PP

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

Nakup opreme telovadnic in športnih
objektov

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

PP

00421

00422

OB009-18-0032

Vlaganja v športne objekte in naprave

NRP

OB009-18-0032

Vlaganja v športne objekte in naprave

Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci

PP

00423

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 413302

Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in
storitve

Energetska obnova objektov-JZP

PP

KONTO 420801

Investicijski nadzor

KONTO 431300

Investicijski transferi privatnim podjetjem

NRP

OB009-19-0041

OŠ Dobova-celovita energetska sanacija
objekta

NRP

OB009-19-0041

OŠ Dobova-celovita energetska sanacija objekta

00501

Energetska obnova objektov-JZP

PP

00501

Energetska obnova objektov-JZP

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB009-19-0041

Investicijski nadzor
OŠ Dobova-celovita energetska sanacija
objekta

NRP

OB009-19-0041

OŠ Dobova-celovita energetska sanacija objekta

00501

Energetska obnova objektov-JZP

PP

00501

Energetska obnova objektov-JZP

Investicijski transferi privatnim podjetjem

KONTO 420500

0061-2021 PP

00501

KONTO 420801
NRP
0061-2021 PP

KONTO 431300

1,60 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
740,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

127.206,14

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

2.975,49 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

00423

KONTO 402503
0061-2021 PP

Rekonstrukcije in adaptacije
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice
Vzdrževanje in upravljanje z drugim
občinskim premoženjem
Tekoče vzdrževanje licenčne programske
opreme

00417

172,81 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

00501

Energetska obnova objektov-JZP

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

76

7,32 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
23.489,28

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

6.349,49 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.
14.870,00
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

2.820,00

2.564,01

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PREMALO PLANIRANA SRED.

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

NRP
0061-2021 PP

OB009-19-0042

NRP

OB009-19-0042
00501

ŠD Dobova- celovita energetska sanacija objekta

Energetska obnova objektov-JZP

PP

KONTO 431300

Investicijski transferi privatnim podjetjem

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OŠ Globoko- celovita energetska sanacija
objekta

NRP

OB009-19-0043

OŠ Globoko- celovita energetska sanacija objekta

00501

0061-2021 PP

00501

ŠD Dobova- celovita energetska sanacija
objekta

OB009-19-0043

Energetska obnova objektov-JZP

PP

KONTO 431300

Investicijski transferi privatnim podjetjem

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-19-0044

OŠ Pišece- celovita energetska sanacija
objekta

NRP

OB009-19-0044

OŠ Pišece- celovita energetska sanacija objekta

00501

Energetska obnova objektov-JZP

PP

00501

Energetska obnova objektov-JZP

KONTO 431300

Investicijski transferi privatnim podjetjem

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

Glasbena šola Brežice- celovita energetska
sanacija objekta

NRP

OB009-19-0045

Glasbena šola Brežice- celovita energetska sanacija
objekta

00501

0061-2021 PP

0061-2021 PP

00501

Energetska obnova objektov-JZP

OB009-19-0045

Energetska obnova objektov-JZP

PP

KONTO 431300

Investicijski transferi privatnim podjetjem

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-19-0046

Stadion Brežice- celovita energetska sanacija
objekta

NRP

OB009-19-0046

Stadion Brežice- celovita energetska sanacija objekta

00501

Energetska obnova objektov-JZP

PP

00501

Energetska obnova objektov-JZP

KONTO 431300

Investicijski transferi privatnim podjetjem

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-19-0047

Knjižnica Brežice- celovita energetska
sanacija objekta

NRP

OB009-19-0047

Knjižnica Brežice- celovita energetska sanacija objekta

00501

Energetska obnova objektov-JZP

PP

00501

Energetska obnova objektov-JZP

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB009-19-0048

Investicijski transferi privatnim podjetjem
OŠ Bizeljsko-celovita energetska sanacija
objekta

NRP

OB009-19-0048

OŠ Bizeljsko-celovita energetska sanacija objekta

00501

Energetska obnova objektov-JZP

PP

00501

Energetska obnova objektov-JZP

Investicijski transferi privatnim podjetjem

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OŠ Artiče samo telovadnica-celovita
energetska sanacija objekta
Energetska obnova objektov-JZP

NRP
PP

OŠ Artiče samo telovadnica-celovita energetska
sanacija objekta
Energetska obnova objektov-JZP

KONTO 431300

Investicijski transferi privatnim podjetjem

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-19-0050

ŠD Brežice-celovita energetska sanacija
objekta

NRP

OB009-19-0050

ŠD Brežice-celovita energetska sanacija objekta

00545

00545

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

0061-2021 PP

0061-2021 PP

00501

Energetska obnova objektov-JZP

KONTO 431300
NRP
0061-2021 PP

KONTO 431300
NRP
0061-2021 PP

0061-2021 PP

OB009-19-0049
00501

Energetska obnova objektov-JZP

OB009-19-0049
00501

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

PP

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420501

Obnove

NRP

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

NRP

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

OB009-19-0053

OB009-19-0053
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2.051,00

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

2.564,01
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

513,00
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

1.026,00

1.795,00

769,00

1.795,00

1.793,00

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

8.296,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

0061-2021 PP

00573

KONTO 420239
NRP
0061-2021 PP

0061-2021 PP

0061-2021 PP

00576

"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski
park Sela

PP

Nakup opreme telovadnic in športnih
objektov

KONTO 420500

00576

OB009-19-0082
00581

KONTO 420299
NRP
0061-2021 PP

00573

OB009-19-0082

OB009-19-0079

KONTO 420241
NRP

PP

Nakup avdiovizualne opreme
"Moja skupnost- sodelujem!":Akustika v
Večnamenski dvorani Skopice
"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski
park Sela
Nakup opreme telovadnic in športnih
objektov
"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski
park Sela

KONTO 420241
NRP

"Moja skupnost- sodelujem!":Akustika v
Večnamenski dvorani Skopice

"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski
park Sela
"Moja skupnost-sodelujem!":Rehabilitacijski
in rekreacijski studio v stari OŠ v Pečicah

OB009-19-0087

Nakup druge opreme in napeljav
"Moja skupnost-sodelujem!":Rehabilitacijski
in rekreacijski studio v stari OŠ v Pečicah

00582

"Moja skupnost-sodelujem!":Travnato igrišče
na prostem Dolenja Pirošica

KONTO 420402

KONTO 420500
NRP

OB009-19-0079

PP

00576

"Moja skupnost- sodelujem!":Akustika v Večnamenski
dvorani Skopice

9.957,26

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
"Moja skupnost- sodelujem!":Akustika v Večnamenski
dvorani Skopice
"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski park
Sela

150,39

KONTO 402901

Plačila avtorskih honorarjev

"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski park
Sela

00576

OB009-19-0082

PP

00581

KONTO 420241

"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski park
Sela
"Moja skupnost-sodelujem!":Rehabilitacijski in
rekreacijski studio v stari OŠ v Pečicah

NRP

OB009-19-0087

Nakup opreme telovadnic in športnih objektov
"Moja skupnost-sodelujem!":Rehabilitacijski in
rekreacijski studio v stari OŠ v Pečicah

PP

00582

"Moja skupnost-sodelujem!":Travnato igrišče na
prostem Dolenja Pirošica

KONTO 402901

Plačila avtorskih honorarjev

OB009-19-0088

Rekonstrukcije in adaptacije
"Moja skupnost-sodelujem!":Travnato igrišče
na prostem Dolenja Pirošica

00594

Spomenik osamosvojitvi Slovenije

PP

Spomenik osamosvojitvi Slovenije

Novogradnje

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

OB009-20-0012

Spomenik osamosvojitvi Slovenije

NRP

OB009-20-0012

Spomenik osamosvojitvi Slovenije

00462

Dom kulture Brežice

PP

00462

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 402901

NRP

0062-2021 PP
00023
KONTO 402902

Dom kulture Brežice
Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije
PP
00023
Plačila po podjemnih pogodbah
KONTO 402099

Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije
Drugi splošni material in storitve

0062-2021 PP

Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije
PP

Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije

NRP
0061-2021 PP

KONTO 420401
NRP
0061-2021 PP

OB009-18-0001

00023

KONTO 402902
0062-2021 PP

00023

KONTO 402902

00594

Dom kulture Brežice
Plačila avtorskih honorarjev

00023

Plačila po podjemnih pogodbah
KONTO 402903
Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije
PP
00023
Plačila po podjemnih pogodbah

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

305,00
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

Plačila za delo preko študentskega servisa
Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KONTO 412000
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S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

4.431,35

300,79

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

2.890,29 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

300,79 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

23.360,69 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
1.608,22 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

1.538,22 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

0062-2021 PP

00041

KONTO 402009
0062-2021 PP

00078

KONTO 402503
0062-2021 PP

00099

KONTO 413302
0062-2021 PP

00099

KONTO 413302
0062-2021 PP
00117
KONTO 411103
0062-2021 PP

00123

KONTO 412000
0062-2021 PP

00144

KONTO 412000
0062-2021 PP

00216

KONTO 413302
0062-2021 PP

00216

KONTO 413302
0062-2021 PP

00216

KONTO 413302
0062-2021 PP

00216

KONTO 413302
0062-2021 PP
00216
KONTO 413302
0065-2021 PP

00203

KONTO 402503
0065-2021 PP

00213

KONTO 420600

Sprejemi in prireditve ob posebnih
dosežkih,dogodkih in praznikih
Izdatki za reprezentanco

KONTO 413500

Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih,dogodkih
in praznikih
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih
služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

Vzdrževanje športnih objektov

PP

Vzdrževanje športnih objektov

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

00041

00078

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

KONTO 413302

600,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
11.590,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

Materialni stroški -šole Občine Brežice
PP
00099
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
KONTO 413300

Materialni stroški -šole Občine Brežice
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenim

46.046,43 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

Materialni stroški -šole Občine Brežice
PP
00099
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
KONTO 413301
Denarna pomoč ob rojstvu otroka
PP
00117

Materialni stroški -šole Občine Brežice
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke
delodajalcev
Denarna pomoč ob rojstvu otroka

27.172,74 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

Darilo ob rojstvu otroka

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Programi s področja sociale

PP

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

00123

Programi s področja sociale

KONTO 413500

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

Promocija kmetijstva in pridelovalcev
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

PP

Promocija kmetijstva in pridelovalcev

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

Podjetniški projekti

PP

Podjetniški projekti

00144

00216

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
KONTO 402001

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

6.041,19 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
3.243,60 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
317,20 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

Čistilni material in storitve

Podjetniški projekti
PP
00216
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Podjetniški projekti

Podjetniški projekti

PP

756,00

Podjetniški projekti

00216

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
KONTO 402200

594,41 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
1.137,56 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

Električna energija

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

PP

00216

Podjetniški projekti

KONTO 402600

Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave

PP

Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo
Trnje

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP

Nakup zemljišč

KONTO 402113

Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

KONTO 402201
PP
00216

Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Podjetniški projekti

00203

00213

79

482,57 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
3.165,53 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
120,83 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
3.462,83 PRERAZPOREDITEV

NRP
0065-2021 PP

OB009-20-0020
00244

KONTO 431100
NRP
0065-2021 PP

OB009-10-0093
00246

Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš-rondo
Črnc
Taksa-finan.kom.objektov s
področ.komun.odpad.v občini
Investicijski transferi javnim podjetjem in
družbam, ki so v lasti države ali občin
Taksa za odlaganje odpadkov v občini
Brežice
Nabava nadomes.osnov.sred.na
področ.odpad.voda

PP

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

00244

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP

OB009-10-0093

Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice

PP

00246

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

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

Nabava nado. OS na področ. odpad. voda
Reševanje problematike odpadne vode v
občini Brežice
Novogradnje
Reševanje problematike odpadne vode v O.
Brežice

NRP

PP
00248
KONTO 402099

Nabava nado. OS na področ. odpad. voda
Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice
Drugi splošni material in storitve

NRP

Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice

OB009-11-0003

0065-2021 PP
00248
KONTO 420401
NRP

OB009-15-0018

0065-2021 PP
00248
KONTO 420401
NRP

OB009-15-0018

Reševanje problematike odpadne vode v
občini Brežice
Novogradnje
Reševanje problematike odpadne vode v O.
Brežice

KONTO 410299

Reševanje problematike odpadne vode v
občini Brežice
Novogradnje
Reševanje problematike odpadne vode v O.
Brežice
Reševanje problematike odpadne vode v
občini Brežice
Novogradnje
Reševanje problematike odpadne vode v O.
Brežice
Reševanje problematike odpadne vode v
občini Brežice
Novogradnje
Reševanje problematike odpadne vode v O.
Brežice
Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih
naprav(MKČN)
Druge subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom

NRP

0065-2021 PP
00248
KONTO 420401
NRP

OB009-15-0018

0065-2021 PP
00248
KONTO 420401
NRP

OB009-15-0018

0065-2021 PP
00248
KONTO 420401
NRP
0065-2021 PP

OB009-15-0018
00249

OB009-11-0003

OB009-15-0018

PP
00248
KONTO 420300

Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice
Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP

Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice

OB009-15-0018

PP
00248
KONTO 420402
NRP

OB009-15-0018

PP
00248
KONTO 420500
NRP

OB009-15-0018

PP
00248
KONTO 420899
NRP

OB009-15-0018

PP

00249

KONTO 402099

280,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

3.623,28 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice
Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

17.224,51 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice
Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice
Plačila drugih storitev in dokumentacije

6.161,60 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice
Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih
naprav(MKČN)

3.842,32

Drugi splošni material in storitve

Sofinanciranje MKČN

NRP

OB009-13-0005

Sofinanciranje MKČN

Vodovod Križe

PP

00253

Vodovod Križe

KONTO 420401
NRP
OB009-11-0057

Novogradnje
Vodovod Križe

KONTO 402099
NRP
OB009-11-0057

Drugi splošni material in storitve
Vodovod Križe

Vodovod Križe

PP

Vodovod Križe

00253

1.909,32 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

27.322,50 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

OB009-13-0005

0065-2021 PP

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice
Rekonstrukcije in adaptacije

00253

0065-2021 PP

330,52

00253

80

347,00

2.450,65

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

KONTO 420401
NRP

Novogradnje

KONTO 420402

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

Rekonstrukcije in adaptacije

OB009-11-0057

Vodovod Križe

NRP

OB009-11-0057

Vodovod Križe

00253

Vodovod Križe

PP

00253

Vodovod Križe

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

3.990,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

NRP

Vodovod Križe
Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na
področju vodovoda

NRP

OB009-11-0057

PP

00254

Vodovod Križe
Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju
vodovoda

5.711,50

0065-2021 PP

0065-2021 PP

OB009-11-0057
00254

KONTO 420231

Nakup opreme in mehanizacije za
vzdrževanje vodnega režima

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-11-0007

PP

00254

Nabava nadom. OS na področju vodovoda
Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju
vodovoda

KONTO 420231

Nabava nadom. OS na področju vodovoda
Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na
področju vodovoda
Nakup opreme in mehanizacije za
vzdrževanje vodnega režima

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

NRP

OB009-11-0007

Nabava nadom. OS na področju vodovoda

NRP

OB009-11-0007

Nabava nadom. OS na področju vodovoda

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 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP

Nabava nadom. OS na področju vodovoda

NRP

OB009-11-0007

Nabava nadom. OS na področju vodovoda

00260

NRP
0065-2021 PP

0065-2021 PP

0065-2021 PP

OB009-11-0007
00254

OB009-11-0007

Vodovod Cerklje III.faza

PP

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

Vodovod Cerklje
Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo
Trnje

NRP

OB009-10-0010

Vodovod Cerklje

PP

00213

Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

0065-2021 PP

00260
OB009-10-0010
00213

KONTO 420600
NRP

OB009-20-0020

0065-2021 PP
00277
KONTO 420401
NRP
OB009-12-0019
0065-2021 PP

00278

KONTO 420600
NRP
0065-2021 PP

KONTO 402113
NRP

OB009-20-0020

PP
00277
KONTO 420804
NRP
OB009-12-0019
PP

Nakup zemljišč

KONTO 402113

Komunalno opremljanje zemljišč
Načrti in druga projektna dokumentacija
Komunalno opremljanje zemljišč
Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi zemljišč in
vrisi objektov
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

00278

OB009-10-0001

Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč

NRP

OB009-10-0001

Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč

Vodovod Bizeljsko

PP

00430

Vodovod Bizeljsko

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Vodovod Bizeljsko
Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

NRP
PP

Vodovod Bizeljsko
Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

OB009-17-0005
00452

OB009-17-0005
00452

81

2.859,01

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

1.020,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

1.155,40
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš-rondo Črnc

Komunalno opremljanje zemljišč
Novogradnje
Komunalno opremljanje zemljišč
Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi
zemljišč in vrisi objektov

00430

KONTO 420402
NRP
0065-2021 PP

Nakup zemljišč
Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš-rondo
Črnc

Vodovod Cerklje III.faza

3.559,46

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

2.635,20 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
2.712,70

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

1.289,14 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
6,80

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402200

Električna energija

NRP

OB009-17-0032

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

NRP

OB009-17-0032

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

00452

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

PP

00452

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

KONTO 402920
NRP
OB009-17-0032

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih
Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

Pločnik Vrhje

PP

Pločnik Vrhje

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

Pločnik Vrhje
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema
Brežice 2

NRP

OB009-18-0007

Pločnik Vrhje

PP

00472

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2

Rekonstrukcije in adaptacije
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema
Brežice 2
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema
Brežice 2

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-18-0010

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2

PP

00472

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2

KONTO 420804

OB009-18-0010

Rekonstrukcije in adaptacije
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema
Brežice 2

00474

Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture

0065-2021 PP

KONTO 420500
NRP
OB009-17-0032
0065-2021 PP

0065-2021 PP

00469
OB009-18-0007
00472

KONTO 420402
NRP
0065-2021 PP

OB009-18-0010
00472

KONTO 420402
NRP
0065-2021 PP

KONTO 420500
NRP

OB009-18-0012

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

00485

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

OB009-18-0012

0065-2021 PP
00474
KONTO 420500
NRP
0065-2021 PP

KONTO 420401
NRP

OB009-18-0023

0065-2021 PP

PP

OB009-18-0010

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2

00474

Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture

KONTO 420401
NRP

OB009-18-0012

PP
00474
KONTO 420402
NRP

OB009-18-0012

PP

00485

KONTO 402920
NRP

OB009-18-0023

OB009-18-0023

NRP

OB009-18-0023

00486

Kolesarska povezava ob R2- 420 BrežiceDobova

PP

00486

Nakup zemljišč

KONTO 402920

KONTO 420600

120,24 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

2.900,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

5.800,00

27.986,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

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

0065-2021 PP
00485
KONTO 420401
NRP

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

NRP

00469

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

PP
00485
KONTO 420899

Novogradnje
Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture
Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture
Rekonstrukcije in adaptacije
Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture
Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in
Brežice-Čatež ob Savi)
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih
Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas in
Brežice-Čatež ob Savi)
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
Brežice-Čatež ob Savi)
Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih

82

3.793,15

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

18.341,52 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

354,31
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

1.836,63 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
417,33 PRERAZPOREDITEV

Kolesarska povezava ob R2- 420 BrežiceDobova

NRP

0065-2021 PP
00511
KONTO 420401

Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice
Novogradnje

PP
00511
KONTO 402010

Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice
Hrana, storitve menz in restavracij

NRP

OB009-19-0016

Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

NRP

OB009-19-0016

Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

00511

Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

PP

00511

Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

NRP

0065-2021 PP

OB009-18-0024

OB009-18-0024

Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova
S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

87,72 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 402099

NRP

OB009-19-0016

Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

NRP

OB009-19-0016

Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

00511

Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

PP

00511

KONTO 420401
NRP
OB009-19-0016

Novogradnje
Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

KONTO 402920
NRP
OB009-19-0016

Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih
Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

44,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

Obnova vodovodnih omrežij

PP

Obnova vodovodnih omrežij

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

80,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

NRP

Obnova vodovodnih omrežij

NRP

OB009-19-0069

Obnova vodovodnih omrežij

00282

0065-2021 PP

0065-2021 PP

0066-2021 PP

00563
OB009-19-0069
00282

KONTO 402099
0066-2021 PP

00480

KONTO 402099
0067-2021 PP

00294

KONTO 402932
0067-2021 PP

00294

KONTO 402930
0067-2021 PP

00294

KONTO 402930
0068-2021 PP
00294
KONTO 402099
0069-2021 PP

00365

KONTO 402603
0071-2021 PP
00054
KONTO 420804
NRP

0096-2021 PP

OB009-21-0012

00013

Drugi splošni material in storitve

20,00

00563

Izdelava novih občinskih prostorskih aktov

PP

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Izdelava novih občinskih prostorskih aktov

Komasacije zemljišč

PP

2.037,55 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
8.000,00 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

00480

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402113

Komasacije zemljišč
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

Stroški plačilnega prometa

PP

Stroški plačilnega prometa

00294

Stroški, povezani z zadolževanjem

KONTO 402931

Plačila bančnih storitev

Stroški plačilnega prometa
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim
za plačilni promet

PP

Stroški plačilnega prometa

KONTO 402931

Plačila bančnih storitev

Stroški plačilnega prometa
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim
za plačilni promet
Stroški plačilnega prometa
Drugi splošni material in storitve
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava
vas

PP

Stroški plačilnega prometa

KONTO 402099
PP
00294
KONTO 402999

Drugi splošni material in storitve
Stroški plačilnega prometa
Drugi operativni odhodki

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas

Najemnine in zakupnine za druge objekte

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Grad Brežice
Načrti in druga projektna dokumentacija
Vzdrž.dela na delu Z trakta, JZ stolpu...-Grad
Brežice

PP
00054
KONTO 420299

Grad Brežice
Nakup druge opreme in napeljav

NRP

Grad Brežice - obnova

Nabava sredstev in opreme

PP

00294

00294

00365

OB009-10-0115

00013

Nabava sredstev in opreme

83

1.239,52

S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV

5.032,90 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
18,97 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
18,97 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
594,14 S: PRERAZPOREDITEV, Na:
PRERAZPOREDITEV
3.795,24 S: Manjša realizacija od predvidene.,
Na: Pridobljena višja ponudba od
ocenjene vrednosti.
S: Potrebna denarna sredstva za nakup
osnovnih sredstev (prikolica BOX in
šotor za uporabo Gasilske zveze
5.000,00 Brežice)., Na: Potrebna denarna

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

00013

Nabava sredstev in opreme
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

PP

00013

Nabava sredstev in opreme

0097-2021 PP

KONTO 412000

0098-2021 PP

00013

KONTO 412000

0106-2021 PP

00013

KONTO 402100

0111-2021 PP

00128

KONTO 402500
0120-2021 PP

00422

KONTO 402500
0124-2021 PP

00422

KONTO 413302
0147-2021 PP

00422

KONTO 413302

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP

OB009-10-0123

Nabava sred.in opreme za obč.sistem ZRP

Nabava sredstev in opreme
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

PP

00013

Nabava sredstev in opreme

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Nabava sredstev in opreme

PP

Nabava sredstev in opreme

Uniforme in službena obleka

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev
Nabava sred.in opreme za obč.sistem ZRP
Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v
občini Brežice

NRP

OB009-10-0123

Investicijsko vzdrževanje večnamenskih
objektov v občini Brežice

PP

00128

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-10-0083

Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini Brežice

PP

00422

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

Vzdrževanje in obnova objektov-šport
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Vzdrževanje in obnova objektov-šport

KONTO 420241

Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

NRP

OB009-18-0032

Vlaganja v športne objekte in naprave

PP

00422

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
KONTO 420500

00422

KONTO 413302

0185-2021 PP

00045

KONTO 420401

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP
OB009-18-0032
Vzdrževanje in obnova objektov-šport
PP
00422
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
KONTO 420500
NRP

0160-2021 PP

00013

OB009-18-0032

Vzdrževanje in obnova objektov-šport
PP
00422
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
KONTO 420500

Vlaganja v športne objekte in naprave
Vzdrževanje in obnova objektov-šport
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

sredstva za nakup osnovnih sredstev
(prikolica BOX in šotor za uporabo
Gasilske zveze Brežice).
S: Potrebna denarna sredstva za nakup
osnovnih sredstev (prikolica BOX in
458,63 šotor za uporabo Gasilske zveze
Brežice)., Na: Potrebna denarna
sredstva za nakup osnovnih sredstev
(prikolica BOX in šotor za uporabo
Gasilske zveze Brežice).
S: Potrebna denarna sredstva za nabavo
1.541,37 drugega splošnega materiala in storitev.,
Na: Potrebna denarna sredstva za nabavo
drugega splošnega materiala in storitev.
S: Potrebna denarna sredstva za dodatni
dve okni in dosavo kontejnerja iz
Ljubljane v Vadbišče občinskih sil
1.134,60 zaščite, reševanja in pomoči Slovenska
vas., Na: Potrebna denarna sredstva za
dodatni dve okni in dosavo kontejnerja iz
Ljubljane v Vadbišče občinskih sil
zaščite, reševanja in pomoči Slovenska
vas.
2.321,84 S: Manjša realizacija od predvidene.,
Na: Večja realizacija od predvidene.

3.251,30 S: Manjša realizacija od predvidene.,
Na: Zagotavljanje sredstev za realizacijo
participativnega proračuna Črešnjice pri
Cerkljah.
387,84 S: Manjša realizacija od predvidene.,
Na: Zagotavljanje sredstev za realizacijo
participativnega proračuna Črešnjice pri
Cerkljah.
200,00 S: Manjša realizacija od predvidene.,
Na: Zagotavljanje sredstev za izvedbo
participativnega proračuna Črešnjice pri
Cerkljah.

Vlaganja v športne objekte in naprave
Vzdrževanje in obnova objektov-šport

1.546,98
S: Nižja realizacija od predvidene., Na:
Višja realizacija od predvidene.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-18-0032

Vlaganja v športne objekte in naprave

Sofinanciranje investicij v ZD

PP

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

Novogradnje

KONTO 420240

Nakup medicinske opreme in napeljav

84

7.648,01

S: Manjša realizacija od predvidene.,
Na: Zagotavljanje sredstev za nakup

OB009-19-0032

Dograditev ZD Brežice

NRP

OB009-18-0031

Investicije v prostore in opremo za izvaj.programa ZD
Brežice

00350

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

PP

00350

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

OB009-17-0014

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Nabava opreme in obnova poslovnih
prostorov KS Kapele

00350

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

Čistilni material in storitve

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

PP

KONTO 402099
0192-2021 PP
00350
KONTO 402201

Drugi splošni material in storitve
Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele
Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402003
PP
00350
KONTO 402203

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele
Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja
Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele
Voda in komunalne storitve

0192-2021 PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

PP

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402931

Plačila bančnih storitev

Sredstva za delovanje KS Kapele

PP

Sredstva za delovanje KS Kapele

Telefon, faks, elektronska pošta

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

Sofinanciranje društev Ks Kapele

PP

Sofinanciranje društev Ks Kapele

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Sredstva za delovanje KS Križe

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402200

Električna energija

Sredstva za delovanje KS Križe

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Sredstva za delovanje KS Križe

PP

Sredstva za delovanje KS Križe

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402204

Odvoz smeti

Sredstva za delovanje KS Križe

PP

NRP
0192-2021 PP

KONTO 420500
NRP
0192-2021 PP

KONTO 402001
0192-2021 PP

00350

00350

KONTO 402201
0192-2021 PP

00351

KONTO 402205
0192-2021 PP

00492

KONTO 412000
0193-2021 PP

00354

KONTO 402099
0193-2021 PP

00354

KONTO 402099
0193-2021 PP

00354

KONTO 402099
0193-2021 PP

00354

KONTO 402099
0194-2021 PP

00335

KONTO 402000

0194-2021 PP

00335

KONTO 402004
0194-2021 PP
00335
KONTO 402099

00350
00350

00350

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele

00351
00492

00354

00354

00354

00354

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402930

Sredstva za delovanje KS Križe
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za
plačilni promet

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

Pisarniški material in storitve

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

NRP

OB009-14-0007

Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

00335

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Sredstva za delovanje KS Dobova

KONTO 402003
PP
00335

Sredstva za delovanje KS Dobova
Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja
Sredstva za delovanje KS Dobova

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

00335

85

medicinske opreme zobozdravstvene
postaje Pišece.
2.815,40

356,10

S: Prerazporeditev., Na:
Premaloplanirana sredstva za tekoče
vzdrževanje poslovnih objektov.
S: Prerazporeditev., Na: Premalo
planirana sredstva za telekom.storitve.

70,76
S: Prerazporeditev., Na: Premalo
planirana sredstva.
40,84 S: Prerazporeditev., Na: Premalo
planirana sredstva.
0,65

S: Prerazporeditev., Na: Premalo
planirana sredstva za bančne stor.
S: Prerazporeditev., Na:
98,09 Prerazporeditev.
352,08 S: Prerazporeditev., Na:
Prerazporeditev.
75,43 S: Prerazporeditev., Na:
Prerazporeditev.
8,85 S: Prerazporeditev., Na:
Prerazporeditev.
17,50 S: Prerazporeditev., Na:
Prerazporeditev.
0,20 S: Prerazporeditev., Na:
Prerazporeditev.
179,82 S: Vnos Na NRP, račun iz leta 2020
prenos na NRP, račun iz leta 2020
knjižen na na pisrniški material, Na:
prenos na NRP, račun iz leta 2020
knjižen na na pisrniški material
112,85 S: prerazporeditev med konti
Na: prerazporeditev med konti
72,47

S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti

0194-2021 PP

00335

KONTO 402099
0194-2021 PP

00335

KONTO 402108
0194-2021 PP

00335

KONTO 402099
0194-2021 PP

00335

KONTO 402200
0194-2021 PP

00335

KONTO 402205
0194-2021 PP

00335

KONTO 402503
0194-2021 PP

00335

KONTO 402503
0194-2021 PP

00335

KONTO 402503
0194-2021 PP

00335

KONTO 402503
0194-2021 PP

00335

KONTO 402905
0194-2021 PP

00335

KONTO 402905

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

00335

Sredstva za delovanje KS Dobova

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

00335

Drobni inventar

KONTO 402108

Drobni inventar

Sredstva za delovanje KS Dobova

NRP
PP

OB009-14-0007
00335

Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova
Sredstva za delovanje KS Dobova

Sredstva za delovanje KS Dobova

KONTO 402108
NRP
OB009-14-0007
PP
00335

Drobni inventar
Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova
Sredstva za delovanje KS Dobova

Električna energija

KONTO 402199

Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

Telefon, faks, elektronska pošta

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402204

Odvoz smeti

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

Drugi splošni material in storitve

00335
00335
00335

00335

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

00335

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

00335

Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

00335

Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

KONTO 402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

Sredstva za delovanje KS Dobova
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim
za plačilni promet

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

KONTO 402931

Plačila bančnih storitev

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

Sredstva za delovanje KS Dobova

KONTO 420204

Nakup drugega pohištva

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP

OB009-14-0007

Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova

NRP

OB009-14-0007

Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova

00336

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova

PP

00336

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402108

Drobni inventar

Urejanje krajev KS Dobova

PP

Urejanje krajev KS Dobova

0194-2021 PP

00335

KONTO 402930
0194-2021 PP

0194-2021 PP

00335

KONTO 402503
0194-2021 PP

00337

KONTO 402503
0194-2021 PP

00338

00335

00335

00337

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

00338

86

365,04 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
203,74 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
97,56 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
45,01

S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
405,14 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
469,09 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
49,80 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
67,33 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
1.204,17 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
192,40

S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti

83,52

S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti

5,54 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
1.672,25
S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
494,65

S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
262,24 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
7.573,19

S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
KONTO 402503
0194-2021 PP

00338

KONTO 402205
0194-2021 PP

00339

KONTO 402099
0194-2021 PP

00339

KONTO 402099
0194-2021 PP
00335
KONTO 402205
0194-2021 PP

00335

KONTO 402099
0194-2021 PP

00338

KONTO 420299
NRP
0195-2021 PP

OB009-14-0008
00358

KONTO 402009
0195-2021 PP

00358

KONTO 402903
0196-2021 PP

00297

KONTO 402203
0196-2021 PP

00297

KONTO 402099
0196-2021 PP

00298

KONTO 402108
0196-2021 PP

00298

KONTO 402500
0196-2021 PP

00298

KONTO 402500
0196-2021 PP

00298

KONTO 402500
0196-2021 PP

00298

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

00338

Telefon, faks, elektronska pošta

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

Urejanje vaških skupnosti KS Dobova

PP

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402003

Urejanje vaških skupnosti KS Dobova
Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

Urejanje vaških skupnosti KS Dobova

PP

Urejanje vaških skupnosti KS Dobova

Drugi splošni material in storitve
Sredstva za delovanje KS Dobova

KONTO 402503
PP
00335

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Sredstva za delovanje KS Dobova

Telefon, faks, elektronska pošta

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

NRP

OB009-14-0007

Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova

Sredstva za delovanje KS Dobova

PP

00335

Sredstva za delovanje KS Dobova

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402108

Drobni inventar

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova

Nakup druge opreme in napeljav
Vzdrževanje pokopališča in MV v KS
Dobova
Sredstva za delovanje KS Krška vas

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP
PP

Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Dobova
Sredstva za delovanje KS Krška vas

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402902

Sredstva za delovanje KS Krška vas

PP

Plačila za delo preko študentskega servisa

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Vzdrževanje PD KS Artiče

PP

Vzdrževanje PD KS Artiče

Voda in komunalne storitve

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

Vzdrževanje PD KS Artiče

PP

Vzdrževanje PD KS Artiče

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402002

00339

00339

00338

OB009-14-0008
00358

Plačila po podjemnih pogodbah

00358

Sredstva za delovanje KS Krška vas

00297

00297

Storitve varovanja zgradb in prostorov

Sredstva za Banovo domačijo

PP

Drobni inventar

KONTO 402001

00298

Čistilni material in storitve

Sredstva za Banovo domačijo

Sredstva za Banovo domačijo

PP

Sredstva za Banovo domačijo

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

Sredstva za Banovo domačijo

PP

Sredstva za Banovo domačijo

00298
00298

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Sredstva za Banovo domačijo

PP

Sredstva za Banovo domačijo

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402200

Električna energija

Sredstva za Banovo domačijo

PP

Sredstva za Banovo domačijo

00298
00298

87

96,20 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
106,17 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
2.723,50 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
35,38
S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
97,56 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
253,74

S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti

493,34

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
218,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
150,13 S: Prerazporeditev., Na:
Prerazporeditev.
52,70 S: Prerazporeditev.
Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
S:
Prerazporeditev med konti., Na:
40,00
Prerazporeditev med konti.
60,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
169,65 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
169,91 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.966,91

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
KONTO 402500
0196-2021 PP

00299

KONTO 402009
0196-2021 PP

00299

KONTO 402200
0196-2021 PP

00299

KONTO 402000
0196-2021 PP

00300

KONTO 402503
0196-2021 PP

00302

KONTO 402503
0196-2021 PP

00302

KONTO 402206
0198-2021 PP
00363
KONTO 420204
NRP

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva za delovanje KS Artiče

PP

Sredstva za delovanje KS Artiče

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Sredstva za delovanje KS Artiče

PP

Sredstva za delovanje KS Artiče

Električna energija

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Sredstva za delovanje KS Artiče

PP

Sredstva za delovanje KS Artiče

00299
00299

00299

Pisarniški material in storitve

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče

00300

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

PP

Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

00302

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Poštnina in kurirske storitve
Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava
vas
Nakup drugega pohištva

KONTO 402299

Druge storitve komunikacij in komunale

PP
00363
KONTO 402108

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas
Drobni inventar

231,80 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas

725,48 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

NRP

Nabava opreme v KS Mrzlava vas
Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava
vas

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

NRP

OB009-15-0021

Nabava opreme v KS Mrzlava vas

NRP

OB009-15-0021

Nabava opreme v KS Mrzlava vas

00364

Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

PP

00364

Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

Pisarniški material in storitve

KONTO 402200

Električna energija

Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

PP

Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

Telefon, faks, elektronska pošta

KONTO 402200

Električna energija

Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

PP

Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

KONTO 402200
PP
00364

Električna energija
Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas

KONTO 402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za
plačilni promet

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas

0198-2021 PP

KONTO 402000
0198-2021 PP

00364

KONTO 402205
0198-2021 PP

00364

KONTO 402503
0198-2021 PP
00364
KONTO 402503
0198-2021 PP

00365

1.127,99 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

00302

PP

00363

15,26 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

KONTO 402500

KONTO 402503

0198-2021 PP

86,14 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

PP

Nakup drugega pohištva

OB009-15-0021

500,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče

KONTO 420204

00363

405,88 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Nabava opreme v KS Mrzlava vas
Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava
vas

0198-2021 PP

OB009-15-0021

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava
vas

00363

00363

00364
00364

00365
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33,14 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

573,40 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

285,88 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
100,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
138,06 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1,40 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
S: Prerazporeditev med konti., Na:
458,20 Prerazporeditev med konti.

KONTO 420500
NRP
OB009-13-0031
0198-2021 PP

00365

KONTO 420500
NRP
OB009-13-0031
0198-2021 PP

00367

KONTO 412000
0199-2021 PP

00368

KONTO 402099
0199-2021 PP

00368

KONTO 402108
0199-2021 PP

00368

KONTO 402200
0200-2021 PP

00370

KONTO 402902

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Modernizacija JP v izvedbi KS Mrzlava vas
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava
vas

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Modernizacija JP v izvedbi KS Mrzlava vas

KONTO 420401
NRP
OB009-13-0031

Novogradnje
Modernizacija JP v izvedbi KS Mrzlava vas

Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

PP

Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas

KONTO 402108

Drobni inventar

Sredstva za delovanje KS Pečice

PP

Sredstva za delovanje KS Pečice

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva za delovanje KS Pečice

PP

Sredstva za delovanje KS Pečice

Drobni inventar

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva za delovanje KS Pečice

PP

Sredstva za delovanje KS Pečice

00365

00367

00368
00368
00368

Električna energija

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

PP

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

00370

Plačila po podjemnih pogodbah

KONTO 402010

Hrana, storitve menz in restavracij

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

PP

Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece

KONTO 402902
0200-2021 PP
00370
KONTO 402201

Plačila po podjemnih pogodbah
Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece
Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402203
PP
00370
KONTO 402200

Voda in komunalne storitve
Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece
Električna energija

0200-2021 PP

Sredstva za delovanje KS Pišece
Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja
Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

KONTO 402099
PP
00371

Drugi splošni material in storitve
Sredstva za delovanje KS Pišece

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402200

Električna energija

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

0200-2021 PP

00370

00371

KONTO 402003
0200-2021 PP
00371
KONTO 402201
0200-2021 PP

00371

KONTO 402201
0200-2021 PP

00371

KONTO 402201
0200-2021 PP

00371

KONTO 402201
0200-2021 PP

00371

KONTO 402201
0200-2021 PP

00371

KONTO 402902
0200-2021 PP

00371

00370

00371

00371
00371
00371

00371

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402930

Sredstva za delovanje KS Pišece
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za
plačilni promet

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

Plačila po podjemnih pogodbah

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

00371
00371
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1.459,12 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

200,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.773,36 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
375,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
89,02 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
146,94 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
40,06 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
678,32 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
345,71 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
263,81
219,91
143,53
58,34

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

3,01 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
87,31 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
70,33

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

Sredstva za delovanje KS Pišece

PP

Sredstva za delovanje KS Pišece

Telefon, faks, elektronska pošta

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece

Rekonstrukcije in adaptacije
Modernizacija cest v izvedbi KS Pišece
Urejanje krajev KS Pišece

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Urejanje krajev KS Pišece

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402108

Drobni inventar

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

00374

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420600

Nakup zemljišč

NRP

OB009-13-0017

Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece

NRP

OB009-13-0017

Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece

00374

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

PP

00374

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

0200-2021 PP

00371

KONTO 402205
0200-2021 PP

00372

KONTO 420402
NRP
OB009-16-0003
0200-2021 PP
00373
KONTO 402503
0200-2021 PP

0200-2021 PP

0200-2021 PP

00374

00371

00372

00373

00374

00374

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

NRP

OB009-13-0017

Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece

NRP

OB009-13-0017

Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece

00374

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

PP

00374

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

0200-2021 PP

KONTO 402000
0200-2021 PP

00374

KONTO 402000
0200-2021 PP

00374

KONTO 402000
0201-2021 PP

00304

KONTO 402006
0201-2021 PP

00304

KONTO 402000
0201-2021 PP

00304

KONTO 402006
0201-2021 PP

00304

KONTO 402000
0201-2021 PP

00304

Pisarniški material in storitve

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

PP

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

00374

Pisarniški material in storitve

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

PP

00374

Pisarniški material in storitve

KONTO 402920

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

00304
00304

Pisarniški material in storitve

KONTO 402003

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko
Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

00304

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

KONTO 402204

Odvoz smeti

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

Pisarniški material in storitve

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

00304
00304
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17,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
7.039,95 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

700,00

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

10.139,10 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

419,49 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

966,24 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

1.226,85 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
705,33 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
126,93 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
23,85 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
140,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
41,46 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
218,00
603,72

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
KONTO 402200
0201-2021 PP

00304

KONTO 402205
0201-2021 PP

00306

KONTO 402099
0201-2021 PP

00308

KONTO 402099
0201-2021 PP

00308

KONTO 402000
0201-2021 PP

00308

KONTO 402203
0201-2021 PP

00308

KONTO 402205
0202-2021 PP

00377

KONTO 402099
0202-2021 PP

00377

KONTO 402009

Električna energija

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

PP

Telefon, faks, elektronska pošta

KONTO 412000

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

Urejanje krajev KS Bizeljsko

PP

Urejanje krajev KS Bizeljsko

00304

00306

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

PP

Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

00308

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

PP

Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

00308

Pisarniški material in storitve

KONTO 402108

Drobni inventar

Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

PP

Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

00308

Voda in komunalne storitve

KONTO 402199

Drugi posebni materiali in storitve

Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

PP

Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko

00308

Telefon, faks, elektronska pošta

KONTO 402200

Električna energija

Sredstva za delovanje KS Skopice

PP

Sredstva za delovanje KS Skopice

00377

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402200

Električna energija

Sredstva za delovanje KS Skopice

PP

Sredstva za delovanje KS Skopice

00377

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Sredstva za delovanje KS Skopice

PP

Sredstva za delovanje KS Skopice

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva za delovanje KS Skopice

PP

Sredstva za delovanje KS Skopice

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

NRP

OB009-13-0019

Nakup opreme za KS Skopice

00377

Sredstva za delovanje KS Skopice

PP

Sredstva za delovanje KS Skopice

Čistilni material in storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva za delovanje KS Skopice

PP

Sredstva za delovanje KS Skopice

0202-2021 PP

00377

KONTO 402009
0202-2021 PP

0202-2021 PP

00377

KONTO 402001
0202-2021 PP

00377

KONTO 402205
0202-2021 PP

00377

KONTO 402205
0203-2021 PP

00380

KONTO 420299
NRP
0203-2021 PP

00377

00377

00377
00377

Telefon, faks, elektronska pošta

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva za delovanje KS Skopice

PP

Telefon, faks, elektronska pošta

KONTO 402930

Sredstva za delovanje KS Skopice
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za
plačilni promet

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

Nakup druge opreme in napeljav

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

OB009-14-0010

Nakup opreme v KS Sromlje

00380

Sredstva za delovanje KS Sromlje

00377

00380

00380
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100,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.160,10 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
535,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
220,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
63,16 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
78,96 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
316,18 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
422,29 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
638,24 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
400,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
138,96 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
43,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
0,15 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.654,10 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

554,92

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
KONTO 402504
0203-2021 PP

00380

KONTO 402009
0203-2021 PP

00380

KONTO 420299
NRP
0203-2021 PP

OB009-14-0010
00380

KONTO 402000
0203-2021 PP

00380

KONTO 402001
0203-2021 PP

00380

KONTO 402206
0203-2021 PP

00380

KONTO 402206
0203-2021 PP
00380
KONTO 402206
0203-2021 PP

00380

KONTO 402299
0203-2021 PP

00380

KONTO 402503
0203-2021 PP

00383

KONTO 402099
0203-2021 PP

00383

KONTO 402503
0204-2021 PP

00310

KONTO 402201
0204-2021 PP

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402205

00380

Telefon, faks, elektronska pošta

Sredstva za delovanje KS Sromlje

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

Nakup druge opreme in napeljav

KONTO 402200

Električna energija

Nakup opreme v KS Sromlje
Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

00380

00380

Pisarniški material in storitve

KONTO 402200

Električna energija

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

Čistilni material in storitve

KONTO 402200

Električna energija

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

00380
00380

Poštnina in kurirske storitve

KONTO 402200

Električna energija

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

Poštnina in kurirske storitve
Sredstva za delovanje KS Sromlje

KONTO 402203
PP
00380

00380

Voda in komunalne storitve
Sredstva za delovanje KS Sromlje
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in
storitve

Poštnina in kurirske storitve

KONTO 413302

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Druge storitve komunikacij in komunale

KONTO 413302

Sredstva za delovanje KS Sromlje
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in
storitve

Sredstva za delovanje KS Sromlje

PP

Sredstva za delovanje KS Sromlje

00380

00380

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

PP

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

00383

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402200

Električna energija

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

PP

Vzdrževanje pokopališča Sromlje

00383

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

Sredstva za delovanje KS Brežice

PP

Sredstva za delovanje KS Brežice

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
Urejanje mesta Brežice

00310

Urejanje mesta Brežice

PP

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420401

Novogradnje

NRP

OB009-19-0023

Urejanje mesta Brežice

NRP

OB009-19-0023

Urejanje mesta Brežice

00323

Sredstva za delovanje KS Cerklje

PP

00323

Sredstva za delovanje KS Cerklje

Čistilni material in storitve

KONTO 402000

Pisarniški material in storitve

Sredstva za delovanje KS Cerklje

PP

Sredstva za delovanje KS Cerklje

0205-2021 PP

00539

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402001
0205-2021 PP

00323

00539

00323

92

315,43

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

195,90 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
156,09 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
100,00

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
19,38 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
5,66 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
30,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
20,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

157,99 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
42,75 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
74,95 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
72,47 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
7.992,50 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

22,27

140,91

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
KONTO 402200
0205-2021 PP

00325

KONTO 402099
0205-2021 PP
00325
KONTO 402099
0205-2021 PP

00325

KONTO 402503
0205-2021 PP

00327

KONTO 402200
0205-2021 PP

00327

KONTO 402200
0205-2021 PP

00327

KONTO 402000
0205-2021 PP

00327

KONTO 402000
0205-2021 PP

00327

KONTO 402200
0205-2021 PP

00327

KONTO 402203
0205-2021 PP

00328

KONTO 412000
0206-2021 PP

00385

KONTO 402099
0206-2021 PP

00385

KONTO 402500

0206-2021 PP

00385

KONTO 420299
NRP
0206-2021 PP

OB009-13-0020
00385

Električna energija

KONTO 402108

Drobni inventar

Urejanje krajev KS Cerklje

PP

Urejanje krajev KS Cerklje

Drugi splošni material in storitve
Urejanje krajev KS Cerklje

KONTO 402200
PP
00325

Električna energija
Urejanje krajev KS Cerklje

00325

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Urejanje krajev KS Cerklje

PP

Urejanje krajev KS Cerklje

00325

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

PP

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

Električna energija

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

PP

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

00327
00327

Električna energija

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

PP

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

Pisarniški material in storitve

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

PP

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

Pisarniški material in storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

PP

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

Električna energija

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

PP

Vzdrževanje pokopališča Cerklje

00327
00327
00327
00327

Voda in komunalne storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

PP

Sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS
Šentlenart

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart

00328

00385

Drugi splošni material in storitve
Vzdrževanje poslovnih prostorov KS
Šentlenart

PP

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 420204

Nakup drugega pohištva

NRP

OB009-13-0020

Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Šentlenart

PP

00385

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS
Šentlenart
Nakup druge opreme in napeljav
Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS
Šentlenart
Vzdrževanje poslovnih prostorov KS
Šentlenart

KONTO 402108

35,64

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.000,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
500,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
178,28 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
13,66 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
65,18 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
34,82 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
14,32 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
414,66 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
272,70
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
189,99 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Drobni inventar

00385

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart

KONTO 420204

Nakup drugega pohištva

NRP

OB009-13-0020

Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Šentlenart

PP

00385

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart

93

600,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

500,00

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
243,00 Prerazporeditev med konti.

KONTO 402200

0206-2021 PP

00385

KONTO 402203

0206-2021 PP

00385

KONTO 402205

Električna energija

KONTO 420204

Nakup drugega pohištva
Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Šentlenart

NRP

OB009-13-0020

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS
Šentlenart

PP

00385

Voda in komunalne storitve

KONTO 420204

Nakup drugega pohištva

NRP

OB009-13-0020

Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Šentlenart

PP

00385

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS
Šentlenart

KONTO 420204

Nakup drugega pohištva

NRP

OB009-13-0020

Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Šentlenart

Sredstva za delovanje KS Šentlenart

PP

00386

Sredstva za delovanje KS Šentlenart

Pisarniški material in storitve

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Šentlenart

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

NRP

OB009-17-0020

Modernizacija JP v izvedbi KS Šentlenart

00388

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

0206-2021 PP

00386

KONTO 402000
0206-2021 PP

0207-2021 PP

00387

KONTO 402009
0207-2021 PP

00388

KONTO 402003
0207-2021 PP
00388
KONTO 402200
0207-2021 PP

00388

KONTO 402006
0207-2021 PP

00389

KONTO 420500

Telefon, faks, elektronska pošta

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart

00387

00388

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

PP

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja
Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

KONTO 402205
PP
00388

Telefon, faks, elektronska pošta
Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

Električna energija

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

PP

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika
Dolina

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina

00388

00388

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

00389

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Modernizacija cest v izvedbi KS Velika
Dolina
Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika
Dolina

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

KONTO 402200

Električna energija

NRP

Vzdrževanje PD Velika Dolina
Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika
Dolina

PP

Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402200

NRP
0207-2021 PP

0207-2021 PP

OB009-13-0021
00427

OB009-18-0019
00427

KONTO 402201

00427

00427

Električna energija

94

234,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

70,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
72,47 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

2.495,95 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

74,05 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
20,19

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

794,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
250,00

14.650,33

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

400,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
59,07 Prerazporeditev med konti.

0207-2021 PP

00538

KONTO 402099
0208-2021 PP

00400

KONTO 402011

Prireditve v KS Velika Dolina

PP

Drugi splošni material in storitve
Sredstva za delovanje KS Zakot-BukošekTrnje

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

PP

Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje

KONTO 420245

Storitve informacijske podpore uporabnikom
Ureditev igrišč in rekreac.prostorov KS
Zakot-Bukošek -Trnje
Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za
otroška igrišča

NRP

OB009-14-0011
00340

0208-2021 PP

0209-2021 PP

00402

KONTO 402200
0209-2021 PP

00341

KONTO 402000
0209-2021 PP

00341

KONTO 402500
0209-2021 PP

00341

KONTO 402902
0209-2021 PP

00341

KONTO 402206
0209-2021 PP

00341

KONTO 402011
0209-2021 PP

00341

KONTO 402009

0209-2021 PP

00342

KONTO 402503
0209-2021 PP
00342
KONTO 402503
0209-2021 PP
00343
KONTO 412000
0210-2021 PP

00394

KONTO 402200

00538

Prireditve v KS Velika Dolina

00400

KONTO 402205
PP

Telefon, faks, elektronska pošta
Ureditev igrišč in rekreac.prostorov KS ZakotBukošek -Trnje

00402

KONTO 420401

Novogradnje

Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-BukošekTrnje

NRP

OB009-14-0011

Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-Bukošek-Trnje

Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko

PP

00340

Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko

Električna energija

KONTO 402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Sredstva za delovanje KS Globoko

PP

Sredstva za delovanje KS Globoko

Pisarniški material in storitve

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

Sredstva za delovanje KS Globoko

PP

Sredstva za delovanje KS Globoko

00341
00341

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva za delovanje KS Globoko

PP

Sredstva za delovanje KS Globoko

Plačila po podjemnih pogodbah

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva za delovanje KS Globoko

PP

Sredstva za delovanje KS Globoko

00341
00341

Poštnina in kurirske storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva za delovanje KS Globoko

PP

Sredstva za delovanje KS Globoko

Storitve informacijske podpore uporabnikom

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

00341

NRP

OB009-15-0014

Nakup opreme za poslovne prostore KS Globoko

Sredstva za delovanje KS Globoko

PP

00341

Sredstva za delovanje KS Globoko

Izdatki za reprezentanco

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP

OB009-15-0014

Nakup opreme za poslovne prostore KS Globoko

PP

00342

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Globoko
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Globoko
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Sofinanciranje društev KS Globoko
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

PP
00342
KONTO 402099
PP
00343

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko
Drugi splošni material in storitve
Sofinanciranje društev KS Globoko

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Sredstva za delovanje KS Velike Malence

PP

Sredstva za delovanje KS Velike Malence

Električna energija

KONTO 402203

00394

Voda in komunalne storitve

95

212,39 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
24,86

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

5.000,00
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

223,96 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
4,46 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
1.000,00 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
490,00 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
490,00 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
320,44 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti

300,00 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti

250,00 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
S: prerazporeditev med konti, Na:
200,00 prerazporeditev med konti
342,86 S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti
254,80 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

0211-2021 PP

00329

KONTO 402009
0211-2021 PP

00329

KONTO 402009
0211-2021 PP

00329

KONTO 402201
0211-2021 PP

00329

KONTO 402500
0211-2021 PP

00329

KONTO 402500
0211-2021 PP

00329

KONTO 402500
0211-2021 PP

00329

KONTO 402500
0211-2021 PP

00330

KONTO 402503
0211-2021 PP

00330

KONTO 402503
0211-2021 PP

00333

KONTO 402200
0211-2021 PP

00333

KONTO 420204
NRP
0212-2021 PP

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

Sredstva za delovanje KS Čatež

PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Sredstva za delovanje KS Čatež

PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Sredstva za delovanje KS Čatež

PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

00329
00329
00329

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402200

Električna energija

Sredstva za delovanje KS Čatež

PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

00329

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

Sredstva za delovanje KS Čatež

PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

00329

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

Sredstva za delovanje KS Čatež

PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402514

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež

00329
00330

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež

PP

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež

00330

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402204

Odvoz smeti

Urejanje pokopališča in MV Čatež

PP

Urejanje pokopališča in MV Čatež

Električna energija

KONTO 402203

00333

Urejanje pokopališča in MV Čatež

PP

Nakup drugega pohištva

KONTO 402503

00333

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Urejanje pokopališča in MV Čatež

Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem

PP

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

PP

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

00346
00346

00346

00346

KONTO 402200

250,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
919,19 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.338,71 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
198,51 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
199,66 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
11,90 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
40,86 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
86,50 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
242,61 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
20,57 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Voda in komunalne storitve

Vzdrž. pokopališča in MV Čatež

KONTO 402200
0212-2021 PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem

KONTO 402503
0212-2021 PP

00329

OB009-18-0015

KONTO 402000
0212-2021 PP

PP

00344

KONTO 402099
0212-2021 PP

Sredstva za delovanje KS Čatež

00344

00346

Pisarniški material in storitve

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

PP

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

PP

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

Električna energija

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

PP

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.

Električna energija

KONTO 402199

00346

00346

00346

Drugi posebni materiali in storitve
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776,79 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
97,59 S: prenos med konti iste PP, Na: prenos
med konti iste PP
53,70 S: prenos med konti iste PP, Na: prenos
med konti iste PP
474,25 S: prenos med konti iste PP, Na: prenos
med konti iste PP
237,47

S: prenos med konti iste PP, Na: prenos
med konti iste PP
97,60 S: prenos med konti iste PP, Na: prenos
med konti iste PP

0212-2021 PP

00348

KONTO 402500
0212-2021 PP

00425

KONTO 402503
0213-2021 PP

00394

KONTO 402099
0214-2021 PP

00002

KONTO 402099
0214-2021 PP

00002

KONTO 402099
0214-2021 PP

00002

KONTO 402905
0215-2021 PP

00004

KONTO 402900
0215-2021 PP

00004

KONTO 402905
0216-2021 PP

00005

KONTO 402000
0216-2021 PP

00005

KONTO 402000

Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.

PP

00348

Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402206

Poštnina in kurirske storitve

Urejanje krajev KS Jesenice na Dolenjskem

PP

Urejanje krajev KS Jesenice na Dolenjskem

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Sredstva za delovanje KS Velike Malence

PP

Sredstva za delovanje KS Velike Malence

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402200

Električna energija

Stroški delovanja občinskega sveta

PP

Stroški delovanja občinskega sveta

00425
00394
00002

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402199

Drugi posebni materiali in storitve

Stroški delovanja občinskega sveta

PP

Stroški delovanja občinskega sveta

00002

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402402

Stroški prevoza v državi

Stroški delovanja občinskega sveta

PP

Stroški delovanja občinskega sveta

00002

Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

Stroški delovanja nadzornega odbora

PP

Stroški delovanja nadzornega odbora

00004

Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

Stroški delovanja nadzornega odbora

PP

Stroški delovanja nadzornega odbora

00004

Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

KONTO 402902

Plačila po podjemnih pogodbah

Reprezentanca

PP

Reprezentanca

00005

Pisarniški material in storitve

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Reprezentanca

PP

Reprezentanca

00005

Pisarniški material in storitve

KONTO 402010

Hrana, storitve menz in restavracij

Reprezentanca

PP

KONTO 402009
0216-2021 PP
00005

Izdatki za reprezentanco
Reprezentanca

KONTO 402112
PP
00005

Reprezentanca
Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije
proslav in podobne storitve
Reprezentanca

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402199

Drugi posebni materiali in storitve

Reprezentanca

PP

Reprezentanca

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402399

Reprezentanca

PP

0216-2021 PP

0216-2021 PP

00005

00005

KONTO 402009
0216-2021 PP

00005

KONTO 402009
0216-2021 PP

00007

KONTO 402099
0216-2021 PP

00008

KONTO 402000

Izdatki za reprezentanco
Snemanje sej obč.sveta in ostalih dogodkov v
občini

00005

00005

103,50 S: prenos med konti iste PP, Na: prenos
med konti iste PP
637,01 S: prenos med konti iste PP, Na: prenos
med konti iste PP
57,62 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
12.805,12 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
167,18 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
11.692,80 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.000,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
3.274,57

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

500,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
500,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
79,30 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
805,00

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

330,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Drugi prevozni in transportni stroški

00005

Reprezentanca

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

PP

Snemanje sej obč.sveta in ostalih dogodkov v občini

00007

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Praznovanja

PP

Pisarniški material in storitve

KONTO 402003

Praznovanja
Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

00008
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300,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
4.395,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.113,32 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

0216-2021 PP

00008

KONTO 402006
0216-2021 PP

00008

KONTO 402006
0216-2021 PP

00008

KONTO 402006
0216-2021 PP

00008

KONTO 402009
0216-2021 PP

00008

KONTO 402009
0216-2021 PP

00008

KONTO 402399
0216-2021 PP

00008

KONTO 402099
0216-2021 PP

00008

KONTO 402901
0216-2021 PP

00009

KONTO 412000
0216-2021 PP
00009
KONTO 412000
0216-2021 PP

00011

KONTO 402099
0216-2021 PP

00011

KONTO 402099
0216-2021 PP

00012

KONTO 402010
0216-2021 PP

00013

KONTO 402099
0216-2021 PP

00024

KONTO 402006
0216-2021 PP
00026

Praznovanja

PP

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

00008

620,30 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

KONTO 402003

Praznovanja
Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

Praznovanja

PP

Praznovanja

691,20

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

KONTO 402010

Hrana, storitve menz in restavracij

Praznovanja

PP

Praznovanja

4.554,51

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

KONTO 402199

Drugi posebni materiali in storitve

Praznovanja

PP

Praznovanja

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402199

Praznovanja

PP

00008
00008
00008

1.168,99 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Drugi posebni materiali in storitve

00008

Praznovanja
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

2.231,26 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Izdatki za reprezentanco

KONTO 412000

Praznovanja

PP

Drugi prevozni in transportni stroški

KONTO 412000

Praznovanja

PP

Drugi splošni material in storitve

KONTO 412000

Praznovanja

PP

Plačila avtorskih honorarjev
Pokroviteljstva
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
Pokroviteljstva
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

KONTO 402009
PP
00009

Izdatki za reprezentanco
Pokroviteljstva

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Usposabljanje pripadnikov CZ

PP

Usposabljanje pripadnikov CZ

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402199

Drugi posebni materiali in storitve

Usposabljanje pripadnikov CZ

PP

299,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Drugi splošni material in storitve

KONTO 412000

Usposabljanje pripadnikov CZ
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

Vaje civilne zaščite

PP

Vaje civilne zaščite

240,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Hrana, storitve menz in restavracij

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Nabava sredstev in opreme

PP

Nabava sredstev in opreme

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402199

Drugi posebni materiali in storitve

Promocija

PP

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
Obveščanje javnosti

KONTO 412000
PP
00026

Promocija
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
Obveščanje javnosti

00008

Praznovanja
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

500,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Praznovanja
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

3.583,46 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
499,84 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

KONTO 412000

Praznovanja
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

PP

Pokroviteljstva

180,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

00008

00008

00009

00011
00011

00012
00013
00024
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363,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
580,00

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

96,80 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
50,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
2.911,60

KONTO 402006
0216-2021 PP

00026

KONTO 402099
0216-2021 PP

00040

KONTO 402000
0216-2021 PP

00040

KONTO 402108
0216-2021 PP

00040

KONTO 402000
0216-2021 PP

00040

KONTO 402000
0216-2021 PP

00040

KONTO 402515

0216-2021 PP

00530

KONTO 402099
0217-2021 PP

00033

KONTO 402702
0217-2021 PP

00033

KONTO 402702
0217-2021 PP

00034

KONTO 400000
0217-2021 PP

00034

KONTO 400000
0217-2021 PP

00034

KONTO 400000
0217-2021 PP

00034

KONTO 400000
0217-2021 PP

00034

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

KONTO 402003

Obveščanje javnosti

PP

Drugi splošni material in storitve

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

118,10 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

KONTO 402003

Obveščanje javnosti
Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

PP

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

131,17 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Pisarniški material in storitve

KONTO 402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

PP

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

Drobni inventar
Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

00026

00040
00040

KONTO 402108

Drobni inventar

NRP

OB009-10-0120

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

PP

00040

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

Pisarniški material in storitve

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

PP

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

Pisarniški material in storitve

KONTO 402205

Telefon, faks, elektronska pošta

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev
Tekoče vzdrževanje strojne računalniške
opreme

PP

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

Vadbišče sil zaščite, reševanja in pomoči
Slovenska vas

00040

00040

KONTO 420703

Nakup licenčne programske opreme

NRP

OB009-10-0120

PP

00530

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev
Vadbišče sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska
vas

Drugi splošni material in storitve
Poravnava obveznosti in odškodnine po
sodnih postopkov

KONTO 402503
PP

Odškodnine zaradi sodnih postopkov

KONTO 402920

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih
postopkov
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih

Poravnava obveznosti in odškodnine po
sodnih postopkov

PP

Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih
postopkov

Odškodnine zaradi sodnih postopkov

KONTO 413003

Sredstva, prenesena drugim občinam

Plače in dodatki

PP

Plače in dodatki

Osnovne plače

KONTO 400002

Dodatki za delo v posebnih pogojih

Plače in dodatki

PP

Plače in dodatki

Osnovne plače

KONTO 400003

Položajni dodatek

Plače in dodatki

PP

Plače in dodatki

00033

00033
00034
00034
00034

Osnovne plače

KONTO 400301

Sredstva za redno delovno uspešnost

Plače in dodatki

PP

Plače in dodatki

Osnovne plače

KONTO 400400

Sredstva za nadurno delo

Plače in dodatki

PP

Plače in dodatki

00034
00034

99

804,95 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
8.131,12 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
932,68 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
460,72

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

1.800,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
9.221,59 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.076,91 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
21.401,64 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
3.094,08 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
5.206,42 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
4.672,45
19,00

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

KONTO 400000
0217-2021 PP

00034

KONTO 400000
0217-2021 PP

00035

KONTO 400202
0217-2021 PP

00037

KONTO 402009
0217-2021 PP

00037

KONTO 402006
0217-2021 PP

00037

KONTO 402306
0217-2021 PP

00037

KONTO 402099
0217-2021 PP

00037

KONTO 402510
0217-2021 PP

00037

KONTO 402206
0217-2021 PP

00037

KONTO 402923
0217-2021 PP

00037

KONTO 402206
0217-2021 PP

00037

KONTO 402108

0217-2021 PP

00037

KONTO 402301
0217-2021 PP

00037

KONTO 402301
0217-2021 PP

00037

KONTO 402301
0217-2021 PP

00037

KONTO 402300

Osnovne plače

KONTO 400999

Drugi izdatki zaposlenim

Plače in dodatki

PP

Plače in dodatki

00034

Osnovne plače

KONTO 402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

Drugi osebni prejemki

PP

Drugi osebni prejemki

Povračilo stroškov prehrane med delom

KONTO 400901

Odpravnine

Izdatki za blago in storitev

PP

Izdatki za blago in storitev

Izdatki za reprezentanco

KONTO 402008

Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

Izdatki za blago in storitev

PP

Izdatki za blago in storitev

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

KONTO 402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

Izdatki za blago in storitev

PP

Izdatki za blago in storitev

Stroški nakupa vinjet in urbane

KONTO 402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

Izdatki za blago in storitev

PP

Izdatki za blago in storitev

00035
00037
00037
00037
00037

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402199

Drugi posebni materiali in storitve

Izdatki za blago in storitev

PP

Izdatki za blago in storitev

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

KONTO 402199

Drugi posebni materiali in storitve

Izdatki za blago in storitev

PP

Izdatki za blago in storitev

00037
00037

Poštnina in kurirske storitve

KONTO 402402

Stroški prevoza v državi

Izdatki za blago in storitev

PP

Izdatki za blago in storitev

00037

Druge članarine

KONTO 402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

Izdatki za blago in storitev

PP

Izdatki za blago in storitev

Poštnina in kurirske storitve

KONTO 402903

00037

5.874,46 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
6.405,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
2.521,31 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
400,00

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

1.673,21 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
115,00

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

586,86 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
5.653,03 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
100,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Plačila za delo preko študentskega servisa

Izdatki za blago in storitev

PP

Drobni inventar

KONTO 420199

Nakup drugih prevoznih sredstev

NRP

OB009-10-0120

Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

PP

00037

Izdatki za blago in storitev

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
603,72 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

00037

Izdatki za blago in storitev

Izdatki za blago in storitev

Vzdrževanje in popravila vozil

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

Izdatki za blago in storitev

PP

Izdatki za blago in storitev

00037

Vzdrževanje in popravila vozil

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

Izdatki za blago in storitev

PP

Vzdrževanje in popravila vozil

KONTO 413302

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

Izdatki za blago in storitev

PP

Izdatki za blago in storitev

Goriva in maziva za prevozna sredstva

KONTO 402922

00037

00037

Članarine v domačih neprofitnih institucijah
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2.224,01 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

2.050,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
96,35 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
123,42 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.611,00

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

0217-2021 PP

00037

KONTO 402304
0217-2021 PP

00290

KONTO 402113
0217-2021 PP

00290

Izdatki za blago in storitev

PP

00037

Izdatki za blago in storitev

Pristojbine za registracijo vozil

KONTO 402922

Članarine v domačih neprofitnih institucijah

Cenitve,meritve,odškodnine
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in
druge podobne storitve

PP

Cenitve,meritve,odškodnine

00290

KONTO 402099

Plačila avtorskih honorarjev
Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in
odškodnine

KONTO 420600

Nakup zemljišč

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-10-0101

Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč

NRP

Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč

00292

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

0217-2021 PP

0217-2021 PP

00292

KONTO 402920

NRP

Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč
Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije
Plačila po podjemnih pogodbah
Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije

NRP

0218-2021 PP
00023
KONTO 402902
0218-2021 PP

00023

KONTO 402902
0218-2021 PP

00023

KONTO 402902
0218-2021 PP

00023

KONTO 402902
0218-2021 PP

00023

KONTO 402902
0218-2021 PP
00023
KONTO 402902
0218-2021 PP

00041

KONTO 402099
0218-2021 PP

00041

KONTO 402099

Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in
odškodnine
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih

00292

Nakup zemljišč

OB009-10-0101

Cenitve,meritve,odškodnine

OB009-10-0101

KONTO 420600

Plačila po podjemnih pogodbah
KONTO 402005
Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije
PP
00023

Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč
Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije
Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in
podobno
Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije

OB009-10-0101

Plačila po podjemnih pogodbah
KONTO 402099
Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije
PP
00023

Drugi splošni material in storitve
Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije

Plačila po podjemnih pogodbah
KONTO 402401
Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije
PP
00023

Hotelske in restavracijske storitve v državi
Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije

Plačila po podjemnih pogodbah
Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije
Plačila po podjemnih pogodbah
Sprejemi in prireditve ob posebnih
dosežkih,dogodkih in praznikih

KONTO 402901

Drugi splošni material in storitve
Sprejemi in prireditve ob posebnih
dosežkih,dogodkih in praznikih

KONTO 402003
PP

Plačila avtorskih honorarjev
Mednarodni projekti podprti s strani Evropske
komisije
Plačila za delo preko študentskega servisa
Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih,dogodkih
in praznikih
Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja
Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih,dogodkih
in praznikih

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402004

PP
00023
KONTO 402004
PP

00023

PP
00023
KONTO 402903
PP

203,87 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Drugi splošni material in storitve

Cenitve,meritve,odškodnine
PP
00290
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in
druge podobne storitve
KONTO 402901
Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in
odškodnine
PP
00292

KONTO 402113

1.068,38 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

00041

00041

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
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480,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

7.047,42 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

890,72

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
1.483,95 Prerazporeditev med konti.
617,50 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
5.745,82 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
S: Prerazporeditev med konti., Na:
457,90 Prerazporeditev med konti.
4.714,78 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
S: Prerazporeditev med konti., Na:
2.913,13 Prerazporeditev med konti.
68,32 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.124,55 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

0218-2021 PP

00041

KONTO 402099
0218-2021 PP

00041

KONTO 402901
0218-2021 PP

00041

KONTO 402903
0218-2021 PP

00046

KONTO 412000
0218-2021 PP
00057
KONTO 413301
0218-2021 PP

00057

KONTO 413310
0218-2021 PP

00064

KONTO 413310
0218-2021 PP

00064

KONTO 413301
0218-2021 PP

00074

KONTO 413200
0218-2021 PP

00078

KONTO 402503
0218-2021 PP
00083
KONTO 413302
0218-2021 PP
00083
KONTO 413302
0218-2021 PP
00084
KONTO 413300

Sprejemi in prireditve ob posebnih
dosežkih,dogodkih in praznikih
Drugi splošni material in storitve
Sprejemi in prireditve ob posebnih
dosežkih,dogodkih in praznikih
Plačila avtorskih honorarjev
Sprejemi in prireditve ob posebnih
dosežkih,dogodkih in praznikih

PP

Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih,dogodkih
in praznikih

00041

Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih
služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih,dogodkih
in praznikih

KONTO 413500
PP

00041

KONTO 402009
PP

Izdatki za reprezentanco
Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih,dogodkih
in praznikih

00041

Plačila za delo preko študentskega servisa

KONTO 402010

Hrana, storitve menz in restavracij

Preventivna vzgoja in promocija zdravja

PP

Preventivna vzgoja in promocija zdravja

00046

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
KONTO 413500
Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-PMB PP
00057
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
prispevke delodajalcev
KONTO 413300

Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih
služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-PMB
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenim

Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-PMB PP
00057
Tekoči transferi v javne zavode - za premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja
KONTO 413300

Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-PMB

Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.Knjižnica Brežice

Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-Knjižnica
Brežice

Tekoči transferi v javne zavode - za premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja
Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.Knjižnica Brežice
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
prispevke delodajalcev

PP

00064

KONTO 413300

Programi ljubiteljske kulture

PP

Programi ljubiteljske kulture

Tekoči transferi v javne sklade

KONTO 413300

Vzdrževanje športnih objektov

PP

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Programi za mlade
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
Programi za mlade
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
Plače Mladinski center

KONTO 413302
PP
00083

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

668,87 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
250,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
8.200,00

KONTO 413300
00064

00074

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

00078

Vzdrževanje športnih objektov
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in
storitve
Programi za mlade

KONTO 402099
PP
00083
KONTO 412000
PP
00084

Drugi splošni material in storitve
Programi za mlade
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
Plače Mladinski center

KONTO 413302

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

102

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

6.787,66 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
66,31
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

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

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenim
Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-Knjižnica
Brežice
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenim

PP

3.974,55 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

1.264,99
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
9.261,25 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.034,01 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
18.410,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
634,46 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
567,55
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
895,27 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

0218-2021 PP

00084

KONTO 413302
0218-2021 PP
00114

Plače Mladinski center
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
plače in druge izdatke zaposlenim
Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.)
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
prispevke delodajalcev
Materialni stroški -šole Občine Brežice
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
Materialni stroški -šole Občine Brežice
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
Razvojno izobraževalni programi

KONTO 402099
0218-2021 PP
00114

Drugi splošni material in storitve
Razvojno izobraževalni programi

KONTO 412000
PP
00114

KONTO 402099
0218-2021 PP
00117
KONTO 411103

Drugi splošni material in storitve
Denarna pomoč ob rojstvu otroka
Darilo ob rojstvu otroka

KONTO 413302
PP
00117
KONTO 402099

0218-2021 PP

Programi s področja sociale

PP

KONTO 413300
0218-2021 PP
00095
KONTO 413301
0218-2021 PP
00099
KONTO 413302
0218-2021 PP
00099

00123

KONTO 412000
0218-2021 PP

00144

KONTO 412000
0218-2021 PP
00150
KONTO 402099
0218-2021 PP

00215

KONTO 432101
NRP
OB009-19-0036
0218-2021 PP
00216
KONTO 413302
0218-2021 PP

00216

KONTO 413302
0218-2021 PP

00216

KONTO 413302
0218-2021 PP

00216

KONTO 413302

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

PP

00084

Plače Mladinski center
Tekoči transferi v javne zavode - za premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.)
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenim
Materialni stroški -šole Občine Brežice
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenim
Materialni stroški -šole Občine Brežice
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke
delodajalcev
Razvojno izobraževalni programi
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
Razvojno izobraževalni programi
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in
storitve
Denarna pomoč ob rojstvu otroka
Drugi splošni material in storitve

KONTO 413310
PP
00095
KONTO 413300
PP
00099
KONTO 413300
PP
00099
KONTO 413301
PP
00114

00123

Programi s področja sociale

KONTO 413500

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

Promocija kmetijstva in pridelovalcev
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
Pomoč za zapuščene živali

PP

Promocija kmetijstva in pridelovalcev

KONTO 402099
PP
00150

Drugi splošni material in storitve
Pomoč za zapuščene živali

Drugi splošni material in storitve
RRA-Regionalna razvojna agencija Posavjesofinan.dejavnosti

KONTO 402199
PP

Investicijski transferi javnim agencijam
Sofin.nabave opreme za RRA
Podjetniški projekti

KONTO 413302
NRP
OB009-19-0036
PP
00216

Drugi posebni materiali in storitve
RRA-Regionalna razvojna agencija Posavjesofinan.dejavnosti
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in
storitve
Sofin.nabave opreme za RRA
Podjetniški projekti

00144

00215

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Podjetniški projekti

Podjetniški projekti

PP

00216

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
KONTO 402200

Električna energija

Podjetniški projekti

Podjetniški projekti

PP

00216

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
KONTO 402201

465,82 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
14.229,04
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
24.085,57 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
13.586,37 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
21.191,83 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
192,15 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
485,99 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
11.626,61 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
2.767,21 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
5.235,17 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
302,98
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
240,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
444,90
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
139,17 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Podjetniški projekti
PP
00216
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
KONTO 402600

Podjetniški projekti
Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

103

3.178,76 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

0218-2021 PP

00219

KONTO 413300
0218-2021 PP

00230

Plače-podjetništvo

KONTO 413310
PP

Plače- turizem

KONTO 413301

KONTO 402099
0218-2021 PP

00238

KONTO 413300

0218-2021 PP

00406

KONTO 402099
0218-2021 PP

00406

KONTO 412000
0218-2021 PP
00406
KONTO 402099
0218-2021 PP

00445

KONTO 402099
0218-2021 PP

00446

KONTO 402099
0218-2021 PP

00448

KONTO 413302
0218-2021 PP

00475

KONTO 420204
NRP

OB009-18-0013

Plače-podjetništvo

Plače- turizem

KONTO 413301
0218-2021 PP
00230

00237

00219

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

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
prispevke delodajalcev
Plače- turizem

0218-2021 PP

PP

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

00230

KONTO 413300
PP
00230

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

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
prispevke delodajalcev

KONTO 413310

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

Izvajanje strategije na področju turizma

PP

Izvajanje strategije na področju turizma

00237

Drugi splošni material in storitve

KONTO 413302

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

Projekti turistič.infrastrukture LTO
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
plače in druge izdatke zaposlenim

PP

Projekti turistič.infrastrukture LTO

00238

KONTO 432300
NRP

OB009-19-0037

Razvojni projekti

PP

00406

Drugi splošni material in storitve
Razvojni projekti

2.435,11

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

798,06 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
26.044,86 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
3.000,00
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Investicijski transferi javnim zavodom
Nabava opreme za hortikulturno ureditev mesta
Brežice

4.657,96 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

KONTO 402003

Razvojni projekti
Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

PP

Razvojni projekti

5.000,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

00406

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
Razvojni projekti

KONTO 413302
PP
00406

Drugi splošni material in storitve

KONTO 413302

Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega
pomena

PP

Drugi splošni material in storitve

KONTO 413302

Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in
storitve

Zagotavljanje pogojev za kulturno
profesional. in ljubitel. postprodukcijo

PP

Zagotavljanje pogojev za kulturno profesional. in
ljubitel. postprodukcijo

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402199

Program Sopotnik

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

PP

00445

00446

00448

Program Sopotnik

KONTO 413302
NRP

5.000,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

1.242,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

1.083,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Drugi posebni materiali in storitve

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
KONTO 413300
Opremljanje prostorov in Viteške dvorane
gradu Brežice
PP
00475
Nakup drugega pohištva
Opremljanje prostorov in Viteške dvorane
gradu Brežice

44,05 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

OB009-18-0013
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Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenim
Opremljanje prostorov in Viteške dvorane gradu
Brežice
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in
storitve
Opremljanje prostorov in Viteške dvorane gradu
Brežice

3.670,04
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
5.364,57
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

OB009-18-0013

Opremljanje prostorov in Viteške dvorane
gradu Brežice
Nakup drugega pohištva
Opremljanje prostorov in Viteške dvorane
gradu Brežice

00489

0218-2021 PP
00475
KONTO 420204
NRP

PP
00475
KONTO 432300

Opremljanje prostorov in Viteške dvorane gradu
Brežice
Investicijski transferi javnim zavodom
Opremljanje prostorov in Viteške dvorane gradu
Brežice

4.635,43 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

NRP

OB009-18-0013

Evropski teden mobilnosti

PP

00489

KONTO 402099
0218-2021 PP
00489

Drugi splošni material in storitve
Evropski teden mobilnosti

KONTO 402003
PP
00489

Evropski teden mobilnosti
Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja
Evropski teden mobilnosti

KONTO 402099
0218-2021 PP
00489

Drugi splošni material in storitve
Evropski teden mobilnosti

KONTO 402006
PP
00489

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
Evropski teden mobilnosti

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402901

Plačila avtorskih honorarjev

Evropski teden mobilnosti

PP

Evropski teden mobilnosti
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

500,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Evropski teden mobilnosti

211,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

0218-2021 PP

0218-2021 PP

00489

KONTO 402099
0218-2021 PP

00489

KONTO 402099
0218-2021 PP

00534

KONTO 402099
0218-2021 PP

00534

KONTO 402099
0218-2021 PP

00534

KONTO 402099
0218-2021 PP

00534

KONTO 402099
0218-2021 PP

00540

KONTO 413302
0218-2021 PP

00543

KONTO 402099
0218-2021 PP

00548

KONTO 413301
0218-2021 PP

00550

00489

Drugi splošni material in storitve

KONTO 412000

Evropski teden mobilnosti

PP

00489

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

Drugi splošni material in storitve

KONTO 413302

Strategija za mlade

PP

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402003

Strategija za mlade
Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja

Strategija za mlade

PP

Strategija za mlade

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402199

Drugi posebni materiali in storitve

Strategija za mlade

PP

Strategija za mlade

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402901

Plačila avtorskih honorarjev

Strategija za mlade

PP

Drugi splošni material in storitve

KONTO 412000

Strategija za mlade
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

Posavska potujoča knjižnica

PP

Posavska potujoča knjižnica

00534

00534
00534

00534

00540

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

"Slovenia Green-akcijski načrt"

PP

"Slovenia Green-akcijski načrt"

Drugi splošni material in storitve
Sredstva za plače in dr.izdat.zaposl.program
športa-Zavod za šport Brežice
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
prispevke delodajalcev
Sredstva za plače in drug.izdatke
zaposl.program izobražev.-Zavod za šport
Brežice

KONTO 402199

00543

KONTO 413300

Drugi posebni materiali in storitve
Sredstva za plače in dr.izdat.zaposl.program športaZavod za šport Brežice
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenim

PP

Sredstva za plače in drug.izdatke zaposl.program
izobražev.-Zavod za šport Brežice

PP

00548

00550
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2.737,07 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
2.333,86 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
300,79

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

102,36 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.041,00

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.837,56 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
480,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
2.123,40 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
6.305,59 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

14.937,62 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
2.392,76

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za
prispevke delodajalcev
"Moja skupnost-sodelujem!":Razgledna
ploščad na Svetem Vidu

PP

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 402920

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenim
"Moja skupnost-sodelujem!":Razgledna ploščad na
Svetem Vidu
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih

NRP

"Moja skupnost-sodelujem!":Razgledna
ploščad na Svetem Vidu

NRP

OB009-19-0077

"Moja skupnost-sodelujem!":Razgledna ploščad na
Svetem Vidu

PP

00600

KONTO 413301
0218-2021 PP

0218-2021 PP

00571

OB009-19-0077
00600

KONTO 413300
0218-2021 PP

00613

KONTO 402099
0218-2021 PP

00613

KONTO 402099
0218-2021 PP

00622

KONTO 402099
0219-2021 PP

00140

KONTO 402099

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

KONTO 413300
00571

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

KONTO 413302

Strategija romske populacije v občini Brežiceizdelava in izvedba
PP

Strategija romske populacije v občini Brežice-izdelava
in izvedba

00613

Drugi splošni material in storitve
KONTO 402206
Strategija romske populacije v občini Brežiceizdelava in izvedba
PP
00613

Poštnina in kurirske storitve
Strategija romske populacije v občini Brežice-izdelava
in izvedba

Drugi splošni material in storitve
Celostna ureditev vseh vasi na Podgorjanski
vinski cesti

Plačila avtorskih honorarjev
Celostna ureditev vseh vasi na Podgorjanski vinski
cesti

KONTO 402901
PP

00622

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402199

Drugi posebni materiali in storitve

SPV

PP

SPV

00140

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402009

Izdatki za reprezentanco

Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov

PP

Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402200

Električna energija

Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov

PP

Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov

PP

Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402514

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

Modernizacija cest v KS Velika Dolina

PP

Modernizacija cest v KS Velika Dolina

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Modernizacija cest v KS Vel. Dolina
Pločnik Velike Malence-Krška vas

NRP
PP

Modernizacija cest v KS Vel. Dolina
Pločnik Velike Malence-Krška vas

KONTO 420600

Nakup zemljišč

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

NRP

Pločnik Vel. Malence - Krška vas
Asfaltiranje in modernizacija cest v KS
Bizeljsko

NRP

OB009-10-0057

Pločnik Vel. Malence - Krška vas

PP

00162

KONTO 402113

Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

NRP

Asfaltiranje in modernizacije cest KS Bizeljsko

0219-2021 PP

00154

KONTO 402503
0219-2021 PP

00154

KONTO 402503
0219-2021 PP

00154

KONTO 402503
0219-2021 PP

00159

KONTO 420402
NRP
0219-2021 PP

0219-2021 PP

OB009-10-0068
00161

OB009-10-0057
00162

KONTO 420500
NRP

OB009-10-0027

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Asfaltiranje in modernizacije cest KS
Bizeljsko

00154

00154

00154
00159

OB009-10-0068
00161

OB009-10-0027
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129,76
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

1.377,55 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
133,97 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
4.962,93 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.800,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
144,10 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
275,27 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
100,57 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
347,70 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
39.885,71 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
347,66 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

948,00
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

0219-2021 PP

00162

KONTO 420500

Asfaltiranje in modernizacija cest v KS
Bizeljsko

PP

00162

Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko

KONTO 420600

Nakup zemljišč

OB009-10-0027

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Asfaltiranje in modernizacije cest KS
Bizeljsko

NRP

OB009-10-0027

Asfaltiranje in modernizacije cest KS Bizeljsko

00164

Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

PP

00164

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402113

Modernizacija cest v KS Mrzlava vas
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

NRP

OB009-12-0005

Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

NRP

OB009-12-0005

Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

00173

Pločnik Trdinova ulica

PP

00173

Novogradnje

KONTO 402113

Pločnik Trdinova ulica
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

OB009-15-0046

Pločnik in kolesarska steza Trdinova ul.

NRP

OB009-15-0046

Pločnik in kolesarska steza Trdinova ul.

00173

Pločnik Trdinova ulica

PP

00173

Pločnik Trdinova ulica

Novogradnje

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Pločnik in kolesarska steza Trdinova ul.
Vzpostavitev katastra

NRP
PP

Pločnik in kolesarska steza Trdinova ul.
Vzpostavitev katastra

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402199

Drugi posebni materiali in storitve

Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave

PP

Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice

PP

Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402514

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

NRP

OB009-10-0206

Obnova JR po občini Brežice

NRP

OB009-10-0206

Obnova JR po občini Brežice

00212

Pločnik Župelevec

PP

00212

Pločnik Župelevec

Plačila drugih storitev in dokumentacije
Pločnik Župelevec
Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo
Trnje

KONTO 420600
NRP
OB009-10-0051

Nakup zemljišč
Pločnik Župelevec

PP

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402920

Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih

NRP

OB009-20-0020

Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš-rondo
Črnc

NRP

OB009-20-0020

Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš-rondo Črnc

00236

Postajališče za avtodome

PP

00236

Postajališče za avtodome

Električna energija

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Postajališče za avtodome

PP

Postajališče za avtodome

Električna energija

KONTO 413003

NRP
0219-2021 PP

0219-2021 PP

KONTO 420401
NRP
0219-2021 PP

KONTO 420401
NRP
0219-2021 PP

OB009-15-0046
00198

KONTO 402099
0219-2021 PP

00203

KONTO 402503
0219-2021 PP

0219-2021 PP

00205

KONTO 420899
NRP
OB009-10-0051
0219-2021 PP

0219-2021 PP

00213

KONTO 402200
0219-2021 PP

00236

KONTO 402200

OB009-15-0046
00198

00203

00205

00213

00236

Sredstva, prenesena drugim občinam
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993,20

1.634,80

1.157,20

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

212,28 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
572,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
20.356,74 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
3.645,36 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

23.280,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

311,62
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

366,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.134,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

0219-2021 PP

00243

KONTO 420300
NRP
0219-2021 PP

OB009-11-0002
00244

KONTO 431100
NRP
0219-2021 PP

OB009-10-0093
00244

KONTO 431100
NRP
0219-2021 PP

OB009-10-0093
00244

KONTO 431100
NRP
0219-2021 PP

OB009-10-0093
00246

Nabava nadomest.osnov.sred.na
področ.komun.odpadkov
Nakup drugih osnovnih sredstev
Nabava nadom. OS na področ. kom.
odpadkov
Taksa-finan.kom.objektov s
področ.komun.odpad.v občini
Investicijski transferi javnim podjetjem in
družbam, ki so v lasti države ali občin
Taksa za odlaganje odpadkov v občini
Brežice
Taksa-finan.kom.objektov s
področ.komun.odpad.v občini
Investicijski transferi javnim podjetjem in
družbam, ki so v lasti države ali občin
Taksa za odlaganje odpadkov v občini
Brežice
Taksa-finan.kom.objektov s
področ.komun.odpad.v občini
Investicijski transferi javnim podjetjem in
družbam, ki so v lasti države ali občin
Taksa za odlaganje odpadkov v občini
Brežice
Nabava nadomes.osnov.sred.na
področ.odpad.voda

PP

Nabava nadomest.osnov.sred.na
področ.komun.odpadkov

00243

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-11-0002

PP

00244

Nabava nadom. OS na področ. kom. odpadkov
Taksa-finan.kom.objektov s področ.komun.odpad.v
občini

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP

OB009-10-0093

PP

00244

Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice
Taksa-finan.kom.objektov s področ.komun.odpad.v
občini

KONTO 420401

Novogradnje

NRP

OB009-10-0093

PP

00244

Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice
Taksa-finan.kom.objektov s področ.komun.odpad.v
občini

KONTO 432000

Investicijski transferi občinam

NRP

OB009-10-0093

Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice

PP

00246

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

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

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

NRP

OB009-11-0003

Nabava nado. OS na področ. odpad. voda

PP

00246

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

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

NRP

Nabava nado. OS na področ. odpad. voda
Reševanje problematike odpadne vode v
občini Brežice
Novogradnje
Reševanje problematike odpadne vode v O.
Brežice
Reševanje problematike odpadne vode v
občini Brežice

NRP

Nabava nado. OS na področ. odpad. voda
Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice
Drugi splošni material in storitve

Novogradnje
Reševanje problematike odpadne vode v O.
Brežice
Reševanje problematike odpadne vode v
občini Brežice

KONTO 402920

Novogradnje

KONTO 420402

0219-2021 PP

OB009-11-0003
00246

OB009-11-0003

0219-2021 PP
00248
KONTO 420401
NRP
0219-2021 PP

OB009-15-0018
00248

KONTO 420401
NRP
0219-2021 PP

OB009-15-0018
00248

KONTO 420401

OB009-11-0003

PP
00248
KONTO 402099
NRP

OB009-15-0018

PP

00248

NRP

OB009-15-0018

PP

00248

Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice
Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih
Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice
Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice
Rekonstrukcije in adaptacije
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3.614,94

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

14.069,50
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

5.703,55
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

88.328,34
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

110,22 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

6.676,77 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

139.246,35 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

42,00
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

13.065,78 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

NRP
0219-2021 PP

OB009-15-0018
00248

KONTO 420401
NRP
0219-2021 PP

OB009-15-0018
00248

KONTO 420401
NRP
0219-2021 PP

OB009-15-0018
00249

KONTO 410299
NRP
0219-2021 PP

OB009-13-0005
00250

KONTO 402099

Reševanje problematike odpadne vode v O.
Brežice
Reševanje problematike odpadne vode v
občini Brežice

NRP

OB009-15-0018

PP

00248

Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice
Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice

Novogradnje
Reševanje problematike odpadne vode v O.
Brežice
Reševanje problematike odpadne vode v
občini Brežice

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-15-0018

PP

00248

Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice
Reševanje problematike odpadne vode v občini
Brežice

Novogradnje
Reševanje problematike odpadne vode v O.
Brežice

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

NRP

OB009-15-0018

Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice

PP

00249

Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih
naprav(MKČN)

Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih
naprav(MKČN)
Druge subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom
Sofinanciranje MKČN
Stroški prevzemov vaških vodovodov in
upravlj.in analiza pitne vode

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-13-0005

PP

00250

Sofinanciranje MKČN
Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in
analiza pitne vode

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402920

Drugi posebni materiali in storitve
Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in
analiza pitne vode
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih

Vodovod Križe

PP

Vodovod Križe

Novogradnje

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Vodovod Križe
Vodovod Križe

NRP
PP

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 402920

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

NRP

Vodovod Križe

NRP

OB009-11-0057

Vodovod Križe

00253

0219-2021 PP

00250

KONTO 402099
0219-2021 PP

00253

KONTO 420401
NRP
0219-2021 PP

0219-2021 PP

OB009-11-0057
00253

OB009-11-0057

KONTO 402199
PP

00250

00253
OB009-11-0057
00253

Vodovod Križe

PP

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

Vodovod Križe

NRP

OB009-11-0057

Vodovod Križe

PP

00254

Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju
vodovoda

0219-2021 PP

00253

Drugi splošni material in storitve
Stroški prevzemov vaških vodovodov in
upravlj.in analiza pitne vode

KONTO 402099

OB009-11-0057
00254

KONTO 420231
NRP
OB009-11-0007
0219-2021 PP

00254

KONTO 420231

Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na
področju vodovoda
Nakup opreme in mehanizacije za
vzdrževanje vodnega režima
Nabava nadom. OS na področju vodovoda
Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na
področju vodovoda
Nakup opreme in mehanizacije za
vzdrževanje vodnega režima

Vodovod Križe

KONTO 420299
NRP
OB009-11-0007

Nakup druge opreme in napeljav
Nabava nadom. OS na področju vodovoda

PP

Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju
vodovoda

00254

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

109

17.615,43

64.951,61

4.510,19

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

884,87 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

80,69 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
14.169,80
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
410,06

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

35.974,69 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

3.730,94 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
12.446,96 Prerazporeditev med konti.

NRP
0219-2021 PP

OB009-11-0007
00254

KONTO 420231
NRP

NRP

OB009-11-0007

PP

00254

Nabava nadom. OS na področju vodovoda
Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju
vodovoda

KONTO 420401

Novogradnje
Nabava nadom. OS na področju vodovoda
Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju
vodovoda

NRP

OB009-11-0007

PP

00254

KONTO 420231

Nabava nadom. OS na področju vodovoda
Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na
področju vodovoda
Nakup opreme in mehanizacije za
vzdrževanje vodnega režima

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

00259

Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje

PP

00259

Novogradnje

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje
Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje

NRP
PP

Novogradnje

KONTO 402920

Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje
Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih
Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje

0219-2021 PP

0219-2021 PP

OB009-11-0007

Nabava nadom. OS na področju vodovoda
Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na
področju vodovoda
Nakup opreme in mehanizacije za
vzdrževanje vodnega režima

00254

KONTO 420401
NRP
0219-2021 PP

OB009-10-0013
00259

KONTO 420401
NRP

OB009-10-0013

Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje

OB009-10-0013
00259

Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje

NRP

Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje
Novogradnje

PP
00259
KONTO 420402

Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje
Rekonstrukcije in adaptacije

OB009-10-0013

Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje

NRP

OB009-10-0013

Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje

00260

Vodovod Cerklje III.faza

PP

00260

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

Vodovod Cerklje
Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične
izboljšave

NRP

OB009-10-0010

PP

00261

Vodovod Cerklje
Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične
izboljšave

0219-2021 PP
00259
KONTO 420401
NRP
0219-2021 PP

0219-2021 PP

OB009-10-0010
00261

KONTO 420401
NRP
0219-2021 PP

0219-2021 PP

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-14-0003

PP

00261

KONTO 402920

OB009-14-0003

Novogradnje
Sek. Vodovod ob projektu Hidravlične
izboljšave

Sek. Vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave
Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične
izboljšave
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih

NRP

OB009-14-0003

Sek. Vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave

00267

Vzdrževanje zelenih površin

PP

00267

Vzdrževanje zelenih površin

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402503

OB009-14-0003
00261

KONTO 402500
0219-2021 PP

Vodovod Cerklje III.faza

Novogradnje
Sek. Vodovod ob projektu Hidravlične
izboljšave
Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične
izboljšave

KONTO 420401
NRP

OB009-10-0013

6.625,46

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

3.782,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
218,00

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

84.807,34 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

402,60
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

1.067,00

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

12.139,00
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

14.999,89 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Ureditev otroških igrišč

PP

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

NRP

OB009-11-0058

Ureditev otroških igrišč

NRP

OB009-11-0058

Ureditev otroških igrišč

00271

Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi

PP

00271

Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi

0219-2021 PP

00270

1.725,20

00270

Ureditev otroških igrišč
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20.000,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

8.346,00

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
KONTO 402099
0219-2021 PP

00277

KONTO 420401
NRP
0219-2021 PP

OB009-12-0019
00277

KONTO 420401
NRP

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Komunalno opremljanje zemljišč

PP

Novogradnje

KONTO 420402

00277

Rekonstrukcije in adaptacije

Komunalno opremljanje zemljišč

Komunalno opremljanje zemljišč
Komunalno opremljanje zemljišč

NRP
PP

Komunalno opremljanje zemljišč
Komunalno opremljanje zemljišč

Novogradnje

KONTO 420804

OB009-12-0019
00277

Načrti in druga projektna dokumentacija

OB009-12-0019

Komunalno opremljanje zemljišč

NRP

OB009-12-0019

Komunalno opremljanje zemljišč

00277

Komunalno opremljanje zemljišč

PP

00277

Komunalno opremljanje zemljišč

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

NRP

Komunalno opremljanje zemljišč
Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi
zemljišč in vrisi objektov

NRP

OB009-12-0019

PP

00278

Komunalno opremljanje zemljišč
Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi zemljišč in
vrisi objektov
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve
Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč
Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi zemljišč in
vrisi objektov

0219-2021 PP

0219-2021 PP

OB009-12-0019
00278

KONTO 420600
NRP
OB009-10-0001

KONTO 402113
0219-2021 PP
00430
KONTO 420402

Nakup zemljišč
Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč
Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi
zemljišč in vrisi objektov
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in
druge podobne storitve
Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi
zemljišč in vrisi objektov
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in
druge podobne storitve
Vodovod Bizeljsko
Rekonstrukcije in adaptacije

NRP
0219-2021 PP

0219-2021 PP

00278

KONTO 402113
0219-2021 PP

00278

OB009-17-0005
00430

KONTO 420402
NRP
OB009-17-0005
0219-2021 PP

00441

KONTO 420401
NRP
0219-2021 PP

KONTO 402113
NRP
OB009-10-0001
PP

00278

KONTO 402108
PP

Drobni inventar
Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi zemljišč in
vrisi objektov

00278

KONTO 402099
PP
00430
KONTO 420401

Drugi splošni material in storitve
Vodovod Bizeljsko
Novogradnje

Vodovod Bizeljsko
Vodovod Bizeljsko

NRP
PP

Vodovod Bizeljsko
Vodovod Bizeljsko

Rekonstrukcije in adaptacije
Vodovod Bizeljsko

KONTO 420500
NRP
OB009-17-0005

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Vodovod Bizeljsko

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

PP

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

Novogradnje

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

OB009-17-0005
00430

00441

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

NRP

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

00441

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

PP

00441

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420225

Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

NRP

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

NRP

OB009-17-0025

Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

00452

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

PP

00452

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402920

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

NRP

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

NRP

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

0219-2021 PP

OB009-17-0032

OB009-17-0032
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6.836,44 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

1.756,80 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

51,24 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

31.808,94 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

1.189,80 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
0,01 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.810,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
8.419,80 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
13.776,73 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

9.834,70 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

187,08
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

0219-2021 PP

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

PP

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-17-0032

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

NRP

OB009-17-0032

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

00452

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

PP

00452

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420600

Nakup zemljišč

NRP

OB009-17-0032

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

NRP

OB009-17-0032

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

00452

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

PP

00452

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

0219-2021 PP

0219-2021 PP

00452

00452

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420801

Investicijski nadzor

NRP

OB009-17-0032

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

NRP

OB009-17-0032

Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

00467

Sofinanciranje obnov mrliških vežic

PP

00467

Sofinanciranje obnov mrliških vežic

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0219-2021 PP

KONTO 420500
NRP

OB009-18-0005

Sofinanciranje obnov mrliških vežic

NRP

OB009-18-0005

Sofinanciranje obnov mrliških vežic

00469

Pločnik Vrhje

PP

00469

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 402920

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

NRP

OB009-18-0007

Pločnik Vrhje

NRP

OB009-18-0007

Pločnik Vrhje

00469

Pločnik Vrhje

PP

00469

Pločnik Vrhje

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420600

Nakup zemljišč

NRP

Pločnik Vrhje
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema
Brežice 2

NRP

OB009-18-0007

Pločnik Vrhje

PP

00472

Rekonstrukcije in adaptacije
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema
Brežice 2
Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-18-0010

PP

00474

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2
Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture

0219-2021 PP

0219-2021 PP

0219-2021 PP

OB009-18-0007
00472

KONTO 420402
NRP
0219-2021 PP

OB009-18-0010
00474

KONTO 420500
NRP
0219-2021 PP

OB009-18-0012
00474

KONTO 420500
NRP
0219-2021 PP

KONTO 402099
NRP

OB009-18-0012

PP

00474

OB009-18-0012

NRP

OB009-18-0012

Novogradnje
Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture

00474

Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture

PP

00474

Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture

OB009-18-0012

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture

KONTO 420401

Drugi splošni material in storitve
Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture
Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture

KONTO 420500
NRP

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

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2

KONTO 420402
NRP

OB009-18-0012

112

Rekonstrukcije in adaptacije
Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture

16.699,63 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

4.544,77 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

1.108,56 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

6.844,64 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

521,52

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

4.420,79 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

42.848,36

869,00

11.982,84

44.789,63

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

0219-2021 PP

00474

KONTO 420500

Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture

PP

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture
Pločnik Podgračeno

NRP
PP

KONTO 420600

Nakup zemljišč

KONTO 420802

NRP

OB009-18-0022

Pločnik Podgračeno

NRP

00485

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

NRP
0219-2021 PP

0219-2021 PP

OB009-18-0012
00484

KONTO 420401
NRP
0219-2021 PP

OB009-18-0023

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

00485

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

KONTO 420401
NRP
0219-2021 PP

0219-2021 PP

0219-2021 PP

0219-2021 PP

0219-2021 PP

KONTO 402099
NRP

OB009-18-0023

PP

00485

00485

00486

OB009-18-0024
00486

KONTO 420600
NRP

00485

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

KONTO 420600
NRP

Pločnik Podgračeno

OB009-18-0023

OB009-18-0023

OB009-18-0024
00486

KONTO 420401

Nakup zemljišč
Kolesarska povezava ob R2- 420 BrežiceDobova
Kolesarska povezava ob R2- 420 BrežiceDobova

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

KONTO 420600

Novogradnje
Kolesarska povezava ob R2 419(BrežiceKrška vas in Brežice-Čatež ob Savi)
Kolesarska povezava ob R2- 420 BrežiceDobova

Načrti in druga projektna dokumentacija
Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture
Pločnik Podgračeno

OB009-18-0022

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

00485

KONTO 420401
NRP

PP

OB009-18-0012
00484

KONTO 413302

KONTO 420401
NRP

KONTO 420804

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

OB009-18-0023

Obnova vodovodov ob gradnji komunalne
infrastrukture

00474

NRP

OB009-18-0023

PP

00485

Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in
Brežice-Čatež ob Savi)
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in
storitve
Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas in
Brežice-Čatež ob Savi)
Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in
Brežice-Čatež ob Savi)

NRP

OB009-18-0023

PP

00485

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

NRP

OB009-18-0023

PP

00486

KONTO 402005
NRP

OB009-18-0024

Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova

PP

00486

KONTO 402920

Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih

Nakup zemljišč
Kolesarska povezava ob R2- 420 BrežiceDobova
Kolesarska povezava ob R2- 420 BrežiceDobova

NRP

OB009-18-0024

Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova

PP

00486

Novogradnje

KONTO 413302

Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in
storitve

113

36.282,10

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

1.547,60
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

2.241,24

28.822,20

Plačila drugih storitev in dokumentacije
Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas in
Brežice-Čatež ob Savi)
Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova
Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in
podobno

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

2.660,23 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Drugi splošni material in storitve
Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas in
Brežice-Čatež ob Savi)

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

KONTO 420899

3.950,00

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

13,20
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

489,81
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
S: Prerazporeditev med konti., Na:
1.193,90 Prerazporeditev med konti.

NRP
0219-2021 PP

OB009-18-0024
00486

KONTO 420401
NRP
0219-2021 PP

NRP

OB009-18-0024

Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova

PP

00486

Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

OB009-18-0024

Novogradnje
Kolesarska povezava ob R2- 420 BrežiceDobova

NRP

OB009-18-0024

Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova

00500

Ureditev krajevnega središča Dobova

PP

00500

Ureditev krajevnega središča Dobova

KONTO 420402
NRP
0219-2021 PP

Kolesarska povezava ob R2- 420 BrežiceDobova
Kolesarska povezava ob R2- 420 BrežiceDobova

OB009-19-0004
00500

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402920

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

Ureditev krajevnega središča Dobova
Ureditev krajevnega središča Dobova

NRP
PP

Ureditev krajevnega središča Dobova
Ureditev krajevnega središča Dobova

OB009-19-0004
00500

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420401

Novogradnje

Ureditev krajevnega središča Dobova
Ureditev krajevnega središča Dobova

NRP
PP

Ureditev krajevnega središča Dobova
Ureditev krajevnega središča Dobova

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

OB009-19-0004

Ureditev krajevnega središča Dobova

NRP

OB009-19-0004

Ureditev krajevnega središča Dobova

00503

Ulica Bratov Gerjovič-odcep Loče

PP

00503

KONTO 420600

Nakup zemljišč

KONTO 402920

Ulica Bratov Gerjovič-odcep Loče
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih

NRP

OB009-19-0008

Ulica Bratov Gerjovičev-odcep Loče

NRP

OB009-19-0008

Ulica Bratov Gerjovičev-odcep Loče

00508

Obnova Ceste bratov Milavcev

PP

00508

Obnova Ceste bratov Milavcev

KONTO 420402
NRP
OB009-19-0013
0219-2021 PP
00509

Rekonstrukcije in adaptacije
Obnova Ceste bratov Milavcev
Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti

KONTO 420804
NRP
OB009-19-0013
PP
00509

KONTO 420402
NRP
OB009-19-0014

Rekonstrukcije in adaptacije
Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti

KONTO 402113
NRP
OB009-19-0014

Načrti in druga projektna dokumentacija
Obnova Ceste bratov Milavcev
Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve
Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti

Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti

PP

Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420401

Novogradnje

OB009-19-0014

Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti

NRP

OB009-19-0014

Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti

00510

Meteorna kanalizacija Brežice

PP

00510

Meteorna kanalizacija Brežice

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP
0219-2021 PP

OB009-19-0004
00500

KONTO 420402
NRP
0219-2021 PP

0219-2021 PP

0219-2021 PP

00509

KONTO 420402
NRP
0219-2021 PP

KONTO 420402
NRP

OB009-19-0004
00500

00509

OB009-19-0015

Meteorna kanalizacija Brežice

NRP

OB009-19-0015

Meteorna kanalizacija Brežice

00510

Meteorna kanalizacija Brežice

PP

00510

Meteorna kanalizacija Brežice

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-19-0015

Meteorna kanalizacija Brežice

NRP

OB009-19-0015

Meteorna kanalizacija Brežice

00511

Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

PP

00511

Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

0219-2021 PP

0219-2021 PP

114

16.562,11

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

154,74
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

6.969,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

1.205,80 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

251,66

25,82

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

1.407,30 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

805,20 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

24.400,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

386,76 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

23.423,14

KONTO 420401
NRP
0219-2021 PP

Novogradnje

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

OB009-19-0016

Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

NRP

OB009-19-0016

Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

00524

Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno seloMali vrh

PP

00524

KONTO 402920

Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih

NRP

OB009-19-0030

Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh

PP

00524

Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh

KONTO 420804
NRP
0219-2021 PP

OB009-19-0030
00524

KONTO 420804
NRP

OB009-19-0030

Načrti in druga projektna dokumentacija
Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno seloMali vrh
Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno seloMali vrh
Načrti in druga projektna dokumentacija
Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno seloMali vrh

00561

Obnova mrliške vežice v Orešju

OB009-19-0030

0219-2021 PP
00524
KONTO 420804
NRP
0219-2021 PP

Načrti in druga projektna dokumentacija
Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno seloMali vrh
Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno seloMali vrh

KONTO 420401

Novogradnje

NRP

Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh

OB009-19-0030

PP
00524
KONTO 420600

Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh
Nakup zemljišč

NRP

OB009-19-0030

Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh

PP

00561

Obnova mrliške vežice v Orešju

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420401

Novogradnje

NRP

OB009-19-0068

Obnova mrliške vežice v Orešju

NRP

OB009-19-0068

Obnova mrliške vežice v Orešju

00561

Obnova mrliške vežice v Orešju

PP

00561

0219-2021 PP

Obnova mrliške vežice v Orešju

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402920

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

NRP

Obnova mrliške vežice v Orešju

NRP

OB009-19-0068

Obnova mrliške vežice v Orešju

00563

0219-2021 PP

OB009-19-0068

Obnova vodovodnih omrežij

PP

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

OB009-19-0069

Obnova vodovodnih omrežij

NRP

OB009-19-0069

Obnova vodovodnih omrežij

00563

Obnova vodovodnih omrežij

PP

00563

Obnova vodovodnih omrežij

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-19-0069

Obnova vodovodnih omrežij

NRP

OB009-19-0069

Obnova vodovodnih omrežij

00563

Obnova vodovodnih omrežij

PP

00563

Novogradnje

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Obnova vodovodnih omrežij
Izgradnja pločnika Pišece

NRP
PP

Obnova vodovodnih omrežij
Izgradnja pločnika Pišece

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

Izgradnja pločnika Pišece

NRP

Izgradnja pločnika Pišece

0219-2021 PP

0219-2021 PP

00563

KONTO 420401
NRP
0219-2021 PP

OB009-19-0069
00564
OB009-19-0070

Obnova vodovodnih omrežij

Obnova vodovodnih omrežij

OB009-19-0069
00564
OB009-19-0070

115

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

314,76
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

115.167,40

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

49,17 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

5.060,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

102,48

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

4.850,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

48.877,41 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

8.180,46 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

18.318,89 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

0219-2021 PP

00579

KONTO 420299
NRP
0219-2021 PP

PP

"Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev ekoloških
otokov v KS Bizeljsko

00579

OB009-19-0085

Nakup druge opreme in napeljav
"Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev
ekoloških otokov v KS Bizeljsko

NRP

OB009-19-0085

Nakup drugih osnovnih sredstev
"Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev ekoloških
otokov v KS Bizeljsko

00587

Pločnik Ribnica

PP

00587

Pločnik Ribnica

Novogradnje

KONTO 420402

KONTO 420401
NRP

"Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev
ekoloških otokov v KS Bizeljsko

KONTO 420300

Rekonstrukcije in adaptacije

OB009-20-0006

Pločnik Ribnica

NRP

OB009-20-0006

Pločnik Ribnica

00587

Pločnik Ribnica

PP

00587

Pločnik Ribnica

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

NRP

Pločnik Ribnica
Javni sistem izposoje koles BRŽKOLOvzdrževanje

NRP

OB009-20-0006

Pločnik Ribnica

PP

00617

Javni sistem izposoje koles BRŽKOLO-vzdrževanje

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Vzhodna obvoznica Brežice-most Sava
Novogradnje

KONTO 402199
PP
00619
KONTO 420600

Drugi posebni materiali in storitve
Vzhodna obvoznica Brežice-most Sava
Nakup zemljišč

0219-2021 PP

0219-2021 PP

OB009-20-0006
00617

KONTO 402503
0219-2021 PP
00619
KONTO 420401
NRP
0220-2021 PP

OB009-21-0006

Vzhodna obvoznica Brežice- most Sava

NRP

OB009-21-0006

Vzhodna obvoznica Brežice- most Sava

00005

Reprezentanca

PP

00005

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402005

Reprezentanca
Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in
podobno

Izdelava novih občinskih prostorskih aktov

PP

Izdelava novih občinskih prostorskih aktov

KONTO 402099
0221-2021 PP

00282

KONTO 402099
0221-2021 PP

00283

KONTO 402099
0222-2021 PP

0222-2021 PP
NRP

NRP

Drugi posebni materiali in storitve
Občinski prostorski izvedbeni akti

00283

KONTO 402199

Drugi posebni materiali in storitve

PP

Sofinanciranje investicij v ZD

KONTO 420804

OB009-18-0031

Nakup medicinske opreme in napeljav
Investicije v prostore in opremo za
izvaj.programa ZD Brežice

00045

00045

NRP

OB009-18-0031

Sofinanciranje investicij v ZD

PP

00045

Novogradnje

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sofinanciranje investicij v ZD

OB009-19-0032

Dograditev ZD Brežice

NRP

OB009-19-0032

Dograditev ZD Brežice

Sofinanciranje investicij v ZD

PP

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

Novogradnje

KONTO 432300

OB009-19-0032

Dograditev ZD Brežice

NRP

OB009-18-0031

Investicijski transferi javnim zavodom
Investicije v prostore in opremo za izvaj.programa ZD
Brežice

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

PP

00045

Sofinanciranje investicij v ZD

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 432300

KONTO 420500

Investicijski transferi javnim zavodom

116

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

3.111,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

6.209,80 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
1.830,00 Prerazporeditev med konti.
15.929,66 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

165,14 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

52.502,70 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
13.643,26 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
3.800,80

Načrti in druga projektna dokumentacija
Investicije v prostore in opremo za izvaj.programa ZD
Brežice

00045

KONTO 420401

0222-2021 PP

KONTO 402199
PP

Drugi splošni material in storitve

KONTO 420401
0222-2021 PP

Drugi splošni material in storitve
Občinski prostorski izvedbeni akti

Sofinanciranje investicij v ZD

00045

KONTO 420240
NRP

00282

13.222,16

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

16.375,61 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

4.976,38

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

10.613,05 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

NRP
0222-2021 PP

OB009-18-0031
00045

KONTO 420240
NRP
0222-2021 PP

Investicije v prostore in opremo za
izvaj.programa ZD Brežice
Sofinanciranje investicij v ZD

NRP
PP

OB009-18-0031
00045

Investicije v prostore in opremo za izvaj.programa ZD
Brežice
Sofinanciranje investicij v ZD

KONTO 432300

OB009-18-0031

Nakup medicinske opreme in napeljav
Investicije v prostore in opremo za
izvaj.programa ZD Brežice

NRP

OB009-18-0031

Investicijski transferi javnim zavodom
Investicije v prostore in opremo za izvaj.programa ZD
Brežice

00054

Grad Brežice

PP

00054

Grad Brežice

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

Grad Brežice - obnova
Grad Brežice

NRP
PP

Grad Brežice - obnova
Grad Brežice

KONTO 420500

OB009-21-0012

Načrti in druga projektna dokumentacija
Vzdrž.dela na delu Z trakta, JZ stolpu...-Grad
Brežice

NRP

OB009-21-0012

Vzdrž.dela na delu Z trakta, JZ stolpu...-Grad Brežice

00081

Nogometni stadion-posodobitev objekta

PP

00081

Nogometni stadion-posodobitev objekta

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-10-0114

Prenova Nogometnega stadiona Brežice

NRP

OB009-10-0114

Prenova Nogometnega stadiona Brežice

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 413302

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in
storitve

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402901

Plačila avtorskih honorarjev

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

NRP
0222-2021 PP

OB009-10-0115
00054

KONTO 420804
NRP
0222-2021 PP

0222-2021 PP

KONTO 402503
0222-2021 PP

00102

KONTO 402503
0222-2021 PP

00102

KONTO 402503
0222-2021 PP

00102

OB009-10-0115
00054

00102

00102
00102

KONTO 420101

Nakup avtomobilov

KONTO 420220

Nakup opreme za menze

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

NRP

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

KONTO 420101

Nakup avtomobilov

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

NRP

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

KONTO 420101

Nakup avtomobilov

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

NRP

OB009-10-0127

Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

PP

00102

Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

0222-2021 PP

0222-2021 PP

KONTO 420101

Nakup avtomobilov

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

00106

OŠ Artiče

PP

00106

OŠ Artiče

0222-2021 PP
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S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

29.141,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
780,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP
0222-2021 PP

11.312,55

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

2.061,80 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

22.638,07 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
S: Prerazporeditev med konti., Na:
15.384,46 Prerazporeditev med konti.

300,79 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
10.191,48 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

5.856,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

4.455,83 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

32.489,15 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

620,40

KONTO 420401
NRP

Novogradnje

KONTO 402113

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

OB009-10-0105

Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče

NRP

OB009-10-0105

Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče

00106

OŠ Artiče

PP

00106

Novogradnje
Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče
OŠ Artiče

KONTO 420245
NRP
OB009-10-0105
PP
00106

KONTO 420801

Investicijski nadzor

KONTO 420245

OŠ Artiče
Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška
igrišča
Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče
OŠ Artiče
Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška
igrišča

NRP

OB009-10-0105

Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče

NRP

OB009-10-0105

Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče

00106

OŠ Artiče

PP

00106

OŠ Artiče

KONTO 420801

Investicijski nadzor

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-10-0105

Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče

NRP

OB009-10-0105

Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče

00107

OŠ Cerklje

PP

00107

OŠ Cerklje

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402901

0222-2021 PP

KONTO 420401
NRP
OB009-10-0105
0222-2021 PP
00106

0222-2021 PP

0222-2021 PP

KONTO 402500
0222-2021 PP

00113

KONTO 420401
NRP
0222-2021 PP

OB009-15-0052
00126

KONTO 402503
0222-2021 PP

00127

KONTO 402099
0222-2021 PP

00127

KONTO 402099
0222-2021 PP

00127

KONTO 402201

Mednarodni center-Fakulteta za turizem

PP

Novogradnje

KONTO 420804

00113

Načrti in druga projektna dokumentacija

Mednarodni center-Fakulteta za turizem

Mednarodni center - turizem
Vložki v poslovne prostore

NRP
PP

Mednarodni center - turizem
Vložki v poslovne prostore

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-10-0090

Investicijski vložki v poslovne prostore

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

00127

Materialni stroški-poslovni prostori

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

OB009-15-0052
00126

00127
00127

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

KONTO 402001

Čistilni material in storitve

Materialni stroški-poslovni prostori
Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP
00127
KONTO 402002

Materialni stroški-poslovni prostori
Storitve varovanja zgradb in prostorov

0222-2021 PP

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

KONTO 402200
0222-2021 PP

00127

KONTO 402504
0222-2021 PP

00127

KONTO 402504

21.235,96 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
8.767,18

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

18.279,16 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
300,79 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Plačila avtorskih honorarjev

0222-2021 PP
00127
KONTO 402201
00127

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

00127

Električna energija

KONTO 402199

Drugi posebni materiali in storitve

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

00127

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Materialni stroški-poslovni prostori

PP

Materialni stroški-poslovni prostori

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 402511

00127

Tekoče vzdrževanje druge opreme
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2.422,11 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
213,77
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
15.597,90 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
128,82 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
8.716,50 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
5.438,97 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.750,91 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
3.925,47 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.267,90

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

0222-2021 PP

00128

KONTO 420500
NRP
0222-2021 PP

OB009-10-0083
00128

KONTO 420500
NRP
0222-2021 PP

OB009-10-0083
00128

KONTO 420500
NRP
0222-2021 PP

OB009-10-0083

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini
Brežice
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

PP

Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v
občini Brežice

00128

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-10-0083

PP

00128

Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini Brežice
Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v
občini Brežice

KONTO 420401

Novogradnje

NRP

OB009-10-0083

PP

00128

Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini Brežice
Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v
občini Brežice

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini
Brežice

KONTO 420201

Nakup pisarniške opreme

NRP

OB009-10-0083

Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini Brežice

00130

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP

OB009-15-0003

Vzdrževanje poslovnih prostorov

NRP

OB009-15-0003

Vzdrževanje poslovnih prostorov

00130

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

00130

Vzdrževanje poslovnih prostorov

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Vzdrževanje poslovnih prostorov

KONTO 420299
NRP
OB009-15-0003

Nakup druge opreme in napeljav
Vzdrževanje poslovnih prostorov

0222-2021 PP

00130

Investicijsko vzdrževanje večnamenskih
objektov v občini Brežice

KONTO 420500
NRP
OB009-15-0003
0222-2021 PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420223

Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

NRP

OB009-15-0003

Vzdrževanje poslovnih prostorov

NRP

OB009-15-0003

Vzdrževanje poslovnih prostorov

00134

Dom krajanov Kapele

PP

00134

Dom krajanov Kapele

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

OB009-15-0040

Dom krajanov Kapele

NRP

OB009-15-0040

Dom krajanov Kapele

00138

Obnova doma krajanov Pečice

PP

00138

Obnova doma krajanov Pečice

0222-2021 PP

00130

Vzdrževanje poslovnih prostorov

KONTO 420402
NRP
0222-2021 PP

00130

Vzdrževanje poslovnih prostorov

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB009-11-0014

Obnova doma krajanov Pečice

NRP

OB009-11-0014

Obnova doma krajanov Pečice

00138

Obnova doma krajanov Pečice

PP

00138

Obnova doma krajanov Pečice

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

OB009-11-0014

Obnova doma krajanov Pečice

NRP

OB009-11-0014

Obnova doma krajanov Pečice

00280

Vzpostavitev Kina Brežice

PP

00280

Vzpostavitev Kina Brežice

0222-2021 PP

KONTO 420500
NRP
0222-2021 PP

KONTO 402500
0222-2021 PP

00286

KONTO 420500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

PP

Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420402

00286

Rekonstrukcije in adaptacije
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6.331,80

5.990,00

5.984,10

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

684,42 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

404,99

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

619,58 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

3.135,40 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

20.093,51 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

1.290,00
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
7.000,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
59.950,00

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

NRP
0222-2021 PP

OB009-10-0094

Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

NRP

OB009-10-0094

Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

00286

Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

PP

00286

Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

Investicijski nadzor

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420801
NRP

OB009-10-0094

Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

NRP

OB009-10-0094

Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

00286

Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

PP

00286

Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

KONTO 420801

Investicijski nadzor

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj
Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter
upravljanje

NRP

OB009-10-0094

Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

PP

00287

KONTO 402113

Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

PP
00287
KONTO 402200

Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje
Električna energija

PP

Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje

0222-2021 PP

0222-2021 PP

OB009-10-0094
00287

KONTO 402099
0222-2021 PP
00287
KONTO 402099
0222-2021 PP

00287

KONTO 402099
0222-2021 PP

00287

KONTO 402099
0222-2021 PP

00288

KONTO 402099
0222-2021 PP

00413

KONTO 420804
NRP

OB009-10-0108

0222-2021 PP

Drugi splošni material in storitve
Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter
upravljanje

00287

KONTO 402203

Voda in komunalne storitve

PP

Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje

00287

Drugi splošni material in storitve
Vpis etažne lastnine in ureditve
energet.izkaznic-za stanovanja

KONTO 402500
PP

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402920

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Vpis etažne lastnine in ureditve energet.izkaznic-za
stanovanja
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih

OŠ Dobova-vrtec

PP

OŠ Dobova-vrtec

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420401

00288

00413

Novogradnje

Gradnja vrtca Dobova

NRP

OŠ Dobova-vrtec
Načrti in druga projektna dokumentacija

PP
00413
KONTO 420801

OŠ Dobova-vrtec
Investicijski nadzor

OB009-10-0108

Gradnja vrtca Dobova

NRP

OB009-10-0108

Gradnja vrtca Dobova

00417

Večnamenski dom v Velikih Malencah

PP

00417

Večnamenski dom v Velikih Malencah

0222-2021 PP
00413
KONTO 420804
NRP

Drugi splošni material in storitve
Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter
upravljanje
Drugi splošni material in storitve
Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter
upravljanje

OB009-10-0108

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

0222-2021 PP
00421
KONTO 402099

Večnamenski dom v Velikih Malencah
Vzdrževanje in upravljanje z drugim
občinskim premoženjem
Drugi splošni material in storitve
Vzdrževanje in upravljanje z drugim
občinskim premoženjem
Drugi splošni material in storitve

PP
00421
KONTO 402514

Večnamenski dom v Velikih Malencah
Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim
premoženjem
Drugi posebni materiali in storitve
Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim
premoženjem
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

0222-2021 PP

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

PP

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

0222-2021 PP
00421
KONTO 402099

00422

OB009-12-0002

PP
00421
KONTO 402199

00422
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1.800,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

3.015,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
S: Prerazporeditev med konti., Na:
118,73 Prerazporeditev med konti.
34,31 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
26,97 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
136,88 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
1.413,13 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Gradnja vrtca Dobova

NRP

OB009-12-0002

1.680,38 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

2.864,04 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

2.405,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
S: Prerazporeditev med konti., Na:
713,70 Prerazporeditev med konti.
S: Prerazporeditev med konti., Na:
1.510,61 Prerazporeditev med konti.
131,04

KONTO 413302
0222-2021 PP

00422

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Vzdrževanje in obnova objektov-šport
PP
00422
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve
KONTO 402503

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

PP

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

KONTO 420241

Nakup opreme telovadnic in športnih
objektov

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB009-18-0032

Vlaganja v športne objekte in naprave

NRP

OB009-18-0032

Vlaganja v športne objekte in naprave

00422

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

PP

00422

Vzdrževanje in obnova objektov-šport

KONTO 432300

Investicijski transferi javnim zavodom

Vlaganja v športne objekte in naprave
Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci

NRP
PP

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci

KONTO 413302
PP
00423

Vlaganja v športne objekte in naprave
Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in
storitve
Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 432300

Investicijski transferi javnim zavodom

NRP

OB009-19-0089

Vzdrževanje in obnova objektov -vrtci

NRP

OB009-19-0089

Vzdrževanje in obnova objektov -vrtci

00462

Dom kulture Brežice

PP

00462

Dom kulture Brežice

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420500

KONTO 413302
0222-2021 PP

0222-2021 PP

00422

KONTO 420241
NRP
0222-2021 PP

OB009-18-0032
00423

KONTO 402503
0222-2021 PP
00423

0222-2021 PP

KONTO 420804
NRP
0222-2021 PP

NRP

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

00422

OB009-18-0032
00423

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB009-18-0001

Dom kulture Brežice

NRP

OB009-18-0001

Dom kulture Brežice

00462

Dom kulture Brežice

PP

00462

Dom kulture Brežice

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 402901

Plačila avtorskih honorarjev
Večnamenski dom Pišece

KONTO 420804
OB009-18-0001

Dom kulture Brežice

00465

Večnamenski dom Pišece

PP

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420239

Nakup avdiovizualne opreme

NRP

Večnamenski dom Pišece

NRP

OB009-18-0004

Večnamenski dom Pišece

Vodovodni stolp

PP

00526

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420804

0222-2021 PP

0222-2021 PP

OB009-18-0004
00526

KONTO 420500
NRP

00465

Vodovodni stolp
Načrti in druga projektna dokumentacija

OB009-19-0056

Vodovodni stolp

NRP

OB009-19-0056

Vodovodni stolp

00545

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

PP

00545

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

NRP

Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb
"Moja skupnost-sodelujem!":Rekreativna
tekaška steza Atletski stadion Brežice

PP

"Moja skupnost-sodelujem!":Rekreativna tekaška steza
Atletski stadion Brežice

Novogradnje

KONTO 420500

0222-2021 PP

0222-2021 PP

OB009-19-0053
00568

KONTO 420401

830,52 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

00568

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
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11.110,18
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

8.544,24

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

2.500,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
6.852,71
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
14.178,26 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

300,79 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

9.932,75 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

5.953,26 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

365,55 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

13.101,11

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

NRP
0222-2021 PP

OB009-19-0074
00568

KONTO 420401

"Moja skupnost-sodelujem!":Rekreativna
tekaška steza Atletski stadion Brežice
"Moja skupnost-sodelujem!":Rekreativna
tekaška steza Atletski stadion Brežice

NRP

OB009-19-0074

PP

00568

"Moja skupnost-sodelujem!":Rekreativna tekaška steza
Atletski stadion Brežice
"Moja skupnost-sodelujem!":Rekreativna tekaška steza
Atletski stadion Brežice

366,00

Načrti in druga projektna dokumentacija
"Moja skupnost-sodelujem!":Rekreativna tekaška steza
Atletski stadion Brežice
"Moja skupnost-sodelujem!":Rehabilitacijski in
rekreacijski studio v stari OŠ v Pečicah

10.481,91

Novogradnje
"Moja skupnost-sodelujem!":Rekreativna
tekaška steza Atletski stadion Brežice
"Moja skupnost-sodelujem!":Rehabilitacijski
in rekreacijski studio v stari OŠ v Pečicah

KONTO 420804

KONTO 420299

Nakup druge opreme in napeljav

KONTO 420241

Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

NRP

OB009-19-0087

"Moja skupnost-sodelujem!":Rehabilitacijski
in rekreacijski studio v stari OŠ v Pečicah

NRP

OB009-19-0087

"Moja skupnost-sodelujem!":Rehabilitacijski in
rekreacijski studio v stari OŠ v Pečicah

00594

00594

NRP
0222-2021 PP

0222-2021 PP

OB009-19-0074
00581

NRP

OB009-19-0074

PP

00581

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Spomenik osamosvojitvi Slovenije

PP

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 402901

Plačila avtorskih honorarjev

5.000,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

NRP

OB009-20-0012

Spomenik osamosvojitvi Slovenije

00594

Spomenik osamosvojitvi Slovenije

4.003,60

0222-2021 PP

Spomenik osamosvojitvi Slovenije

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Spomenik osamosvojitvi Slovenije

PP

KONTO 420401

Novogradnje

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB009-20-0012

Spomenik osamosvojitvi Slovenije

NRP

OB009-20-0012

Spomenik osamosvojitvi Slovenije

00594

Spomenik osamosvojitvi Slovenije

PP

00594

Spomenik osamosvojitvi Slovenije

0222-2021 PP

KONTO 420401
NRP
0222-2021 PP

OB009-20-0012
00606

KONTO 420220
NRP
OB009-20-0025
0222-2021 PP

Novogradnje

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Spomenik osamosvojitvi Slovenije
OŠ Velika Dolina

NRP
PP

Spomenik osamosvojitvi Slovenije
OŠ Velika Dolina

Nakup opreme za menze
OŠ Velika Dolina

KONTO 420402
NRP
OB009-20-0025

Rekonstrukcije in adaptacije
OŠ Velika Dolina
Večnamenski dom Arnovo selo

OB009-20-0012
00606

Večnamenski dom Arnovo selo

PP

KONTO 420099

Nakup drugih zgradb in prostorov

KONTO 420000

Nakup poslovnih stavb

NRP

Večnamenski dom Arnovo selo
"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski
park Sela

NRP

OB009-21-0002

PP

00576

Večnamenski dom Arnovo selo
"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski park
Sela

0222-2021 PP

00614

00594

OB009-21-0002
00576

KONTO 420241
NRP

OB009-19-0082

Nakup opreme telovadnic in športnih
objektov
"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski
park Sela

00614

KONTO 420300
NRP

OB009-19-0082

Nakup drugih osnovnih sredstev
"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski park
Sela

PP

00576

"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski park
Sela

KONTO 420241

"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski
park Sela
Nakup opreme telovadnic in športnih
objektov

KONTO 420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

NRP

"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski
park Sela

NRP

"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski park
Sela

0222-2021 PP

00576

OB009-19-0082

OB009-19-0082
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S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
567,30 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

18.329,81

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

35.000,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

5.460,96
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

52,66
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

0222-2021 PP

00418

KONTO 420402
NRP
0222-2021 PP

OB009-18-0026
00418

KONTO 420402
NRP
0222-2021 PP

OB009-18-0026
00128

KONTO 402500
0222-2021 PP

0222-2021 PP

Rekonstrukcije in adaptacije
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev
Rekonstrukcije in adaptacije
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice
Investicijsko vzdrževanje večnamenskih
objektov v občini Brežice

PP

00418

Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev

KONTO 420500
NRP

OB009-18-0026

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev
Brežice

PP

00418

Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev

KONTO 420500
NRP

OB009-18-0026

PP

00128

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v
občini Brežice

148,84

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

NRP

OB009-10-0083

Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini Brežice

PP

00572

"Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev otrošk.igrišča in
postav.igral ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi

OB009-19-0078

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini
Brežice
"Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev
otrošk.igrišča in postav.igral ob Domu
krajanov v Mrzlavi vasi
Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za
otroška igrišča
"Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev
otrošk.igrišča in postav.igral ob Domu
krajanov v Mrzlavi vasi

00130

OB009-10-0083
00572

KONTO 420245

PP

00128

468.081,11

2.000,00

KONTO 402503

00128

190.000,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev
Brežice
Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v
občini Brežice

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Investicijsko vzdrževanje večnamenskih
objektov v občini Brežice

KONTO 420500
NRP

Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti

S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti

1.201,17

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

NRP

OB009-19-0078

"Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev otrošk.igrišča in
postav.igral ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

00130

Vzdrževanje poslovnih prostorov

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Vzdrževanje poslovnih prostorov
Vzdrževanje poslovnih prostorov

NRP
PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov
Vzdrževanje poslovnih prostorov

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Vzdrževanje poslovnih prostorov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Vzdrževanje poslovnih prostorov

PP

Vzdrževanje poslovnih prostorov

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

306,93 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

NRP

Vzdrževanje poslovnih prostorov
"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski
park Sela

NRP

OB009-15-0003

PP

00576

Vzdrževanje poslovnih prostorov
"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski park
Sela

305,00

NRP
0222-2021 PP

KONTO 420500
NRP
0222-2021 PP

OB009-15-0003
00130

KONTO 420500
NRP
OB009-15-0003
0222-2021 PP

0222-2021 PP

00130

OB009-15-0003
00576

KONTO 420500
NRP
0222-2021 PP

OB009-19-0082
00576

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski
park Sela
"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski
park Sela

OB009-15-0003
00130

00130

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP

"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski park
Sela

00576
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S: prerazporeditev med konti, Na:
prerazporeditev med konti

2.597,21 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
325,60 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

S: Prerazporeditev med konti., Na:
1.581,12 Prerazporeditev med konti.

KONTO 420241

Nakup opreme telovadnic in športnih
objektov
"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski
park Sela
"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski
park Sela
Nakup opreme telovadnic in športnih
objektov

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

NRP

"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski
park Sela

NRP

OB009-19-0082

"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski park
Sela

PP

00294

Stroški plačilnega prometa

KONTO
PP
KONTO
NRP
PP

402999
00286
402099
OB009-10-0094
00005

Drugi operativni odhodki
Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije
Drugi splošni material in storitve
Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj
Reprezentanca

KONTO 420241
NRP
0222-2021 PP

OB009-19-0082
00576

OB009-19-0082

0223-2021 PP

00294

KONTO
0224-2021 PP
KONTO
NRP
0225-2021 PP

402930
00286
420801
OB009-10-0094
00005

KONTO 402009
0226-2021 PP

00418

KONTO 420500
NRP

OB009-18-0026

Stroški plačilnega prometa
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim
za plačilni promet
Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije
Investicijski nadzor
Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj
Reprezentanca
Izdatki za reprezentanco
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Revitalizacija objekta bivšega Doma
upokojencev Brežice

KONTO 402500
NRP

OB009-19-0082

PP

00576

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski park
Sela
"Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski park
Sela

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev

00418

KONTO 420500
NRP

OB009-18-0026
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Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev
Brežice

61,00
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

3,58 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
280,00 S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
159,79

190.000,00

S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.
S: Prerazporeditev med konti., Na:
Prerazporeditev med konti.

Realizacija postavk, ki so bile realizirane nad sprejetim planom proračuna, je v okvirih veljavnega plana, kar pomeni, da je bila, v
skladu z 15. členom odloka o proračunu, razlika pokrita s prerazporeditvami.

2.1.3. 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.

2.1.4. 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 2021 po sprejetju proračuna za leto 2021 ni bilo ustanovljenih novih ali ukinjenih obstoječih neposrednih proračunskih
uporabnikov.

2.1.5. 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 31.12.2020 znašalo 62.833,79 EUR. V skladu s
sprejetim planom proračuna Občine Brežice za leto 2021 je bilo na račun proračunske rezerve med letom izločenih 40.000,00
EUR.
V drugem odstavku 5.člena Odloka o proračunu za leto 2021 je določeno, da o porabi sredstev proračunske rezerve v posameznem
primeru do višine 25.000 EUR odloča župan.
V letu 2021 so bila porabljena sredstva rezerve v višini 5.000,05 EUR. V znesku 0,05 EUR je bila obračunana provizija za vodenje
računa, v višini 5.000,00 je bila izplačana odstranitev ruševin pri cerkvi
Sv. Barbare. Stanje proračunskega sklada - rezerve na dan 31.12.2021 je 97.833,74 EUR.

2.1.6. 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 2021 je bila splošna proračunska rezervacija planirana v višini 450.000,00 EUR. Župan je v skladu z 42. členom ZJF
prerazporedil sredstva v višini 394.538,14 EUR. Dodeljena sredstva so se razporedila v finančne načrte neposrednih uporabnikov,
kamor po vsebini sodijo. Seznam dodeljenih sredstev je vključen pod točko 2.1.2.-Poročilo o spremembah med sprejetim in
veljavnim proračunom za leto 2021.
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2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
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-BukošekTrnje.
Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna občine Brežice v letu 2021 je sestavljena po posameznih vrstah bilanc
iz realiziranih finančnih načrtov občinskega sveta, nadzornega odbora, župana, občinske uprave po posameznih oddelkih ter vseh
krajevnih skupnostih.

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe glavnih
programov in podprogramov

PK

Opis

SP 2021

VP 2021

1

2

3

4

RE ZR 2021 Nerealizirano
5

6

Indeks
5:4
7

01

POLITIČNI SISTEM

195.000,00

194.434,00

175.501,16

18.932,84

90,26

0101

Politični sistem

195.000,00

194.434,00

175.501,16

18.932,84

90,26

01019001 Dejavnost občinskega sveta
Izvedba in nadzor volitev in
01019002 referendumov

159.000,00

159.000,00

147.809,32

11.190,68

92,96

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

35.000,00

34.434,00

27.691,84

6.742,16

80,42

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

02

EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA

60.254,63

99.254,63

94.354,46

4.900,17

95,06

0202

Urejanje na področju fiskalne
politike

47.254,63

86.254,63

81.578,88

4.675,75

94,58

47.254,63

86.254,63

81.578,88

4.675,75

94,58

Fiskalni nadzor

13.000,00

13.000,00

12.775,58

224,42

98,27

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

13.000,00

13.000,00

12.775,58

224,42

98,27

5.503.400,16

5.490.428,33

5.262.275,51

228.152,82

95,84

5.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

100,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

100,00

5.498.400,16

5.487.428,33

5.259.275,51

228.152,82

95,84

6.000,00

6.000,00

5.860,00

140,00

97,67

83.800,00

78.866,00

60.958,73

17.907,27

77,29

5.408.600,16

5.402.562,33

5.192.456,78

210.105,55

96,11

2.674.660,61

2.665.016,10

2.332.972,90

332.043,20

87,54

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
Razpolaganje in upravljanje z občinskim
04039003 premoženjem

06

LOKALNA SAMOUPRAVA
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0602

Sofinanciranje dejavnosti občin,
ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
Razpolaganje in upravljanje s
premoženjem, potrebnim za delovanje
06039002 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, reševanje
07039002 in pomoč

08
0802

NOTRANJE ZADEVE IN
VARNOST
Policijska in kriminalistična
dejavnost

08029001 Prometna varnost

220.875,61

215.031,10

111.569,78

103.461,32

51,89

220.875,61

215.031,10

111.569,78

103.461,32

51,89

2.453.785,00

2.449.985,00

2.221.403,12

228.581,88

90,67

2.250.785,00

2.246.985,00

2.038.563,85

208.421,15

90,72

203.000,00

203.000,00

182.839,27

20.160,73

90,07

426.283,00

437.481,10

434.437,72

3.043,38

99,30

426.283,00

437.481,10

434.437,72

3.043,38

99,30

82.683,00

82.683,00

80.711,16

1.971,84

97,62

343.600,00

354.798,10

353.726,56

1.071,54

99,70

6.000,00

6.000,00

4.896,90

1.103,10

81,62

6.000,00

6.000,00

4.896,90

1.103,10

81,62

6.000,00

6.000,00

4.896,90

1.103,10

81,62

10

TRG DELA IN DELOVNI
POGOJI

105.000,00

105.000,00

70.246,60

34.753,40

66,90

1003

Aktivna politika zaposlovanja

105.000,00

105.000,00

70.246,60

34.753,40

66,90

105.000,00

105.000,00

70.246,60

34.753,40

66,90

278.150,00

289.380,00

263.227,20

26.152,80

90,96

193.150,00

201.597,00

177.550,36

24.046,64

88,07

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

39.550,00

51.997,00

47.342,40

4.654,60

91,05

153.600,00

149.600,00

130.207,96

19.392,04

87,04

1103

45.000,00

47.783,00

46.123,97

1.659,03

96,53

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

45.000,00

47.783,00

46.123,97

1.659,03

96,53

40.000,00

40.000,00

39.552,87

447,13

98,88

40.000,00

40.000,00

39.552,87

447,13

98,88

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

11.414.341,91

11.606.682,80

8.072.845,66

3.533.837,14

69,55

1302

Cestni promet in infrastruktura

11.404.741,91

11.597.082,80

8.065.245,66

3.531.837,14

69,55

1.862.796,68

1.923.754,96

1.845.073,26

78.681,70

95,91

Upravljanje in tekoče vzdrževanje
13029001 občinskih cest
Investicijsko vzdrževanje in gradnja
13029002 občinskih cest

5.505.961,09

5.555.875,70

4.243.392,78

1.312.482,92

76,38

13029003 Urejanje cestnega prometa

341.000,00

355.608,00

313.297,00

42.311,00

88,10

13029004 Cestna razsvetljava
Investicijsko vzdrževanje in gradnja
13029006 državnih cest

500.000,00

583.860,00

582.887,63

972,37

99,83

3.194.984,14

3.177.984,14

1.080.594,99

2.097.389,15

34,00

7.600,00

7.600,00

7.600,00

0,00

100,00

7.600,00

7.600,00

7.600,00

0,00

100,00

1304

Letalski promet in infrastruktura

Letališka infrastruktura in oprema
13049001 navigacijskih služb
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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

1506

Splošne okoljevarstvene storitve

Informacijski sistem varstva okolja in
15069001 narave

16
1602

PROSTORSKO PLANIRANJE
IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
Prostorsko in podeželsko planiranje
in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
Urejanje pokopališč in pogrebna
16039002 dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo
16039004 Praznično urejanje naselij
16039005 Druge komunalne dejavnosti

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Drugi programi na stanovanjskem
16059003 področju

1606

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

1.037.043,78

1.008.235,78

802.565,71

205.670,07

79,60

332.109,50

333.826,65

271.197,81

62.628,84

81,24

332.109,50

333.826,65

271.197,81

62.628,84

81,24

704.934,28

674.409,13

531.367,90

143.041,23

78,79

156.000,00

148.000,00

130.967,24

17.032,76

88,49

548.934,28

526.409,13

400.400,66

126.008,47

76,06

1.441.934,00

1.439.379,26

706.818,11

732.561,15

49,11

1.371.934,00

1.384.379,26

689.614,57

694.764,69

49,81

236.300,00

228.250,00

152.116,25

76.133,75

66,64

1.135.634,00

1.156.129,26

537.498,32

618.630,94

46,49

50.000,00

35.000,00

10.079,42

24.920,58

28,80

50.000,00

35.000,00

10.079,42

24.920,58

28,80

20.000,00

20.000,00

7.124,12

12.875,88

35,62

20.000,00

20.000,00

7.124,12

12.875,88

35,62

4.063.304,48

4.078.006,19

2.360.824,08

1.717.182,11

57,89

350.000,00

350.000,00

132.700,48

217.299,52

37,91

350.000,00

350.000,00

132.700,48

217.299,52

37,91

2.977.304,48

2.956.769,72

1.541.862,13

1.414.907,59

52,15

1.840.477,17

1.812.131,79

839.271,51

972.860,28

46,31

234.551,31

243.951,31

131.565,74

112.385,57

53,93

500.080,00

493.407,00

239.880,49

253.526,51

48,62

13.000,00

33.000,00

32.085,51

914,49

97,23

389.196,00

374.279,62

299.058,88

75.220,74

79,90

205.000,00

235.500,00

228.045,03

7.454,97

96,83

50.000,00

68.200,00

67.818,99

381,01

99,44

155.000,00

167.300,00

160.226,04

7.073,96

95,77

531.000,00

535.736,47

458.216,44

77.520,03

85,53

131.000,00

132.736,47

70.161,66

62.574,81

52,86

400.000,00

403.000,00

388.054,78

14.945,22

96,29

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

525.000,00

603.695,11

533.076,63

70.618,48

88,30

1702

Primarno zdravstvo

350.000,00

434.437,03

417.260,36

17.176,67

96,05

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

350.000,00

434.437,03

417.260,36

17.176,67

96,05

1703

Bolnišnično varstvo

50.000,00

50.000,00

40.073,00

9.927,00

80,15

17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice

50.000,00

50.000,00

40.073,00

9.927,00

80,15

55.000,00

52.600,00

37.293,99

15.306,01

70,90

55.000,00

52.600,00

37.293,99

15.306,01

70,90

70.000,00

66.658,08

38.449,28

28.208,80

57,68

1706

Preventivni programi zdravstvenega
varstva

Spremljanje zdravstvenega stanja in
17069001 aktivnosti promocije zdravja

1707

Drugi programi na področju
zdravstva
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17079001 Nujno zdravstveno varstvo

25.000,00

25.000,00

22.012,56

2.987,44

88,05

17079002 Mrliško ogledna služba

45.000,00

41.658,08

16.436,72

25.221,36

39,46

2.240.999,42

2.300.868,82

2.051.489,33

249.379,49

89,16

399.800,00

448.716,40

415.639,15

33.077,25

92,63

18029001 Nepremična kulturna dediščina

252.000,00

300.916,40

267.839,15

33.077,25

89,01

18029002 Premična kulturna dediščina

147.800,00

147.800,00

147.800,00

0,00

100,00

814.379,18

810.379,20

743.419,09

66.960,11

91,74

516.821,37

516.821,37

516.821,37

0,00

100,00

18039002 Umetniški programi

48.777,00

48.777,00

26.478,00

22.299,00

54,28

18039003 Ljubiteljska kultura

164.780,81

163.780,83

124.399,57

39.381,26

75,95

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

68.000,00

68.000,00

62.890,10

5.109,90

92,49

18039005 Drugi programi v kulturi

16.000,00

13.000,00

12.830,05

169,95

98,69

46.900,00

46.300,00

29.784,37

16.515,63

64,33

18049001 Programi veteranskih organizacij

14.000,00

14.000,00

11.710,10

2.289,90

83,64

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim

20.000,00

20.000,00

7.146,90

12.853,10

35,73

18049004 Programi drugih posebnih skupin

12.900,00

12.300,00

10.927,37

1.372,63

88,84

979.920,24

995.473,22

862.646,72

132.826,50

86,66

18059001 Programi športa

712.902,98

712.902,98

627.895,44

85.007,54

88,08

18059002 Programi za mladino

267.017,26

282.570,24

234.751,28

47.818,96

83,08

9.641.371,06
3.940.339,43

9.691.675,25
3.969.371,11

8.925.333,70
3.627.261,94

766.341,55
342.109,17

92,09
91,38

3.940.339,43

3.969.371,11

3.627.261,94

342.109,17

91,38

4.801.831,63

4.900.656,95

4.687.656,64

213.000,31

95,65

4.791.831,63

4.895.656,95

4.685.475,53

210.181,42

95,71

10.000,00

5.000,00

2.181,11

2.818,89

43,62

40.000,00

40.000,00

21.212,10

18.787,90

53,03

40.000,00

40.000,00

21.212,10

18.787,90

53,03

18

KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

1803

Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1804

1805

19
1902

Podpora posebnim skupinam

Šport in prostočasne aktivnosti

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

50.000,00

46.447,19

35.574,71

10.872,48

76,59

19059001 Izobraževanje odraslih

10.000,00

9.447,19

0,00

9.447,19

0,00

19059002 Druge oblike izobraževanja

40.000,00

37.000,00

35.574,71

1.425,29

96,15

809.200,00

735.200,00

553.628,31

181.571,69

75,30

802.000,00

725.000,00

543.428,31

181.571,69

74,96

7.200,00

10.200,00

10.200,00

0,00

100,00

1.438.950,00

1.457.891,92

1.274.530,44

183.361,48

87,42

72.750,00

72.750,00

51.241,99

21.508,01

70,44

72.750,00

72.750,00

51.241,99

21.508,01

70,44

1906

Drugi izobraževalni programi

Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19069003 Štipendije

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

2004

Izvajanje programov socialnega
varstva

1.366.200,00

1.385.141,92

1.223.288,45

161.853,47

88,32

20049002 Socialno varstvo invalidov

250.000,00

250.000,00

208.909,95

41.090,05

83,56

20049003 Socialno varstvo starih

707.173,74

675.939,19

592.453,32

83.485,87

87,65

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

353.800,00

398.234,55

364.886,12

33.348,43

91,63

55.226,26

60.968,18

57.039,06

3.929,12

93,56

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

22

SERVISIRANJE JAVNEGA
DOLGA

1.540.000,00

1.526.000,00

1.447.568,32

78.431,68

94,86

2201

Servisiranje javnega dolga

1.540.000,00

1.526.000,00

1.447.568,32

78.431,68

94,86

1.540.000,00

1.526.000,00

1.447.568,32

78.431,68

94,86

Obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja proračuna - domače
22019001 zadolževanje
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INTERVENCIJSKI PROGRAMI
IN OBVEZNOSTI
Posebna proračunska rezerva in
programi pomoči v primerih nesreč

23
2302

23029001 Rezerva občine
Posebni programi pomoči v primerih
23029002 nesreč

2303

Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

510.000,00

115.461,86

42.000,00

73.461,86

36,38

60.000,00

60.000,00

42.000,00

18.000,00

70,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

100,00

20.000,00

20.000,00

2.000,00

18.000,00

10,00

450.000,00

55.461,86

0,00

55.461,86

0,00

450.000,00

55.461,86

0,00

55.461,86

0,00

43.106.693,05 43.114.891,15 34.854.964,43 8.259.926,72

80,84

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe glavnih programov in podprogramov je
pripravljeno pod zaporedno številko 2.2.3. pri poslovnem poročilu vsakega neposrednega proračunskega uporabnika.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
OBČINSKI SVET
PU
1

PK Konto
2

3

1000
0101
402
412

Opis

SP 2021

VP 2021

RE ZR 2021

Indeks
7:6

4

5

6

7

8

OBČINSKI SVET

160.000,00

160.000,00

147.809,32

92,38

Politični sistem

160.000,00

160.000,00

147.809,32

92,38

121.000,00

120.795,04

108.661,96

89,96

39.000,00

39.204,96

39.147,36

99,85

Izdatki za blago in storitve
Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odhodki so bili realizirani v višini 147.809,32€, oziroma 92,38% glede na veljavni proračun.
2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V letu 2021 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 2021 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 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

NADZORNI ODBOR
PU
1

PK Konto
2

3

2000
0203
402

Opis

SP 2021

VP 2021

RE ZR 2021

Indeks
7:6

4

5

6

7

8

NADZORNI ODBOR

13.000,00

13.000,00

12.775,58

98,27

Fiskalni nadzor

13.000,00

13.000,00

12.775,58

98,27

13.000,00

13.000,00

12.775,58

98,27

Izdatki za blago in storitve

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 98,27% glede na
veljavni proračun.
2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V letu 2021 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.
3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
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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 2021 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 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ŽUPAN
PU

PK Konto

3000

ŽUPAN
Posebna proračunska rezerva in programi
pomoči v primerih nesreč

2302

SP 2021

VP 2021

RE ZR
2021

Indeks
7:6

510.000,00

115.461,86

42.000,00

36,38

60.000,00

60.000,00

42.000,00

70,00

40.000,00

100,00

409

Rezerve

40.000,00

40.000,00

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

413

Drugi tekoči domači transferi

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

450.000,00

55.461,86

0,00

0,00

450.000,00

55.461,86

0,00

0,00

2303

Splošna proračunska rezervacija
409

1.

Opis

Rezerve

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2021 se je v proračunsko rezervo izločilo 40.000,00 €, iz splošne proračunske rezervacije pa se je prerazporedilo 394.538,14€ med
proračunske uporabnike. 2.000,00€ pa je bilo izplačano za izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih.

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 2021 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 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

KABINET ŽUPANA
PU

PK Konto

4100

Opis
KABINET ŽUPANA

0101

412

0401
411

402

Indeks
7:6

872.981,10

805.083,69

92,22

34.434,00

27.691,84

80,42

Izdatki za blago in storitve
Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

35.000,00

34.134,00

27.391,84

80,25

0,00

300,00

300,00

100,00

Kadrovska uprava

5.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

67.000,00

64.066,00

53.875,54

84,09

32.000,00

26.344,47

25.204,01

95,67

34.000,00

36.721,53

28.671,53

78,08

Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

412

Izdatki za blago in storitve
Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

Dejavnost občinske uprave

203.000,00

203.000,00

182.839,27

90,07

146.000,00

145.539,28

135.131,19

92,85

57.000,00

57.460,72

47.708,08

83,03

426.283,00

437.481,10

434.437,72

99,30

0603
402
420

0703

RE ZR 2021

35.000,00

Druge skupne
administrativne službe

0403

VP 2021

867.283,00

Politični sistem
402

SP 2021

Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

Varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami

132

402
412
420
431

Izdatki za blago in storitve
Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki

Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva

1403
402
412

1803
402

31.835,99

94,17

157.703,00

156.002,00

154.930,42

99,31

39.000,00

44.493,23

44.493,21

100,00

191.980,00

203.178,10

203.178,10

100,00

41.000,00

41.000,00

20.639,12

50,34

31.500,00

31.450,00

14.249,12

45,31

9.500,00

9.550,00

6.390,00

66,91

68.000,00

68.000,00

62.890,10

92,49

Izdatki za blago in storitve

Podpora posebnim skupinam
412

33.807,77

Izdatki za blago in storitve
Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

Programi v kulturi

1804

37.600,00

68.000,00

68.000,00

62.890,10

92,49

22.000,00

22.000,00

19.710,10

89,59

22.000,00

22.000,00

19.710,10

89,59

Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

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 92,22% glede na
veljavni proračun.
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 16. členom odloka občine Brežice za 2021 – zato smo
veljavni proračun pri požarni taksi PP 00019 povečali za 8.198,10€, ker smo pridobili iz državnega proračuna za investicije večji
znesek požarne takse kot je bil planiran.
Večje odstopanje se pojavlja pri drugih skupnih administrativnih službah in Promociji Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, ker
zaradi epidemije Covid -19 ni bilo prireditev in praznovanj.
2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V letu 2020 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta. V leto 2021 pa prenašamo sredstva
v višini 1.320,00eur – sredstva prejeta za intervencije prostovoljnih gasilcev v času epidemije. V letu 2021 so bila sredstva, prejeta
za intervencije, v celoti porabljena.
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 2021 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 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
PU

PK Konto

Opis
ODDELEK ZA PRAVNE
IN SPLOŠNE ZADEVE
Druge skupne
administrativne službe

4200
0403

SP 2021

VP 2021

RE ZR 2021

Indeks
7:6

2.659.265,00

2.666.765,00

2.419.851,90

90,74

50.000,00

61.300,00

51.535,88

84,07

402

Izdatki za blago in storitve

50.000,00

60.223,09

50.458,97

83,79

413

Drugi tekoči domači transferi

0,00

1.076,91

1.076,91

100,00

Dejavnost občinske uprave

2.164.285,00

2.160.485,00

1.961.748,51

90,80

1.738.585,00

1.737.981,28

1.574.277,53

90,58

270.700,00

270.700,00

250.214,51

92,43

152.000,00

144.091,87

132.544,62

91,99

0603

401

Plače in drugi izdatki
zaposlenim
Prispevki delodajalcev za
socialno varnost

402

Izdatki za blago in storitve

400

133

412
413
420

1603

Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

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

1606
402
420

2.050,00

2.050,00

100,00

0,00

123,42

123,42

100,00

3.000,00

5.538,43

2.538,43

45,83

14.980,00

14.980,00

0,00

0,00

14.980,00

14.980,00

0,00

0,00

430.000,00

430.000,00

406.567,51

94,55

30.000,00

35.680,18

27.169,73

76,15

400.000,00

394.319,82

379.397,78

96,22

Drugi tekoči domači transferi
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

Komunalna dejavnost
420

0,00

Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odhodki so bili realizirani 90,74% glede na veljavni proračun. Večje odstopanje je bilo pri Komunalni dejavnosti, ker projekt
»Igrišče Trobentica« ni bil realiziran.
2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
Neposredni uporabnik ni imel v letu 2021 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
5. Obrazložitve višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti
neposrednega uporabnika
V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

PU

PK Konto

Opis

SP 2021

ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO,
KMETIJSTVO IN RAZVOJ

4300
0403

10.751.186,72 10.692.141,42

Druge skupne administrativne službe
402

Izdatki za blago in storitve

413

Drugi tekoči domači transferi

1003

VP 2021

Aktivna politika zaposlovanja

RE ZR 2021 Indeks 7:6

9.391.826,27

87,84

401.000,00

399.000,00

378.294,96

94,81

401.000,00

394.425,45

374.844,96

95,04

0,00

4.574,55

3.450,00

75,42

105.000,00

105.000,00

70.246,60

66,90

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

10.000,00

10.000,00

2.869,63

28,70

413

Drugi tekoči domači transferi

95.000,00

95.000,00

67.376,97

70,92

193.150,00

201.597,00

177.550,36

88,07

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva
402

Izdatki za blago in storitve

410
412

Subvencije
Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1103

20.150,00

18.977,81

15.590,89

82,15

120.000,00

120.000,00

109.245,65

91,04

43.000,00

29.389,19

20.114,45

68,44

10.000,00

33.230,00

32.599,37

98,10

45.000,00

47.783,00

46.123,97

96,53

Izdatki za blago in storitve

45.000,00

47.783,00

46.123,97

96,53

Letalski promet in infrastruktura

7.600,00

7.600,00

7.600,00

100,00

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

7.600,00

7.600,00

7.600,00

100,00

Pospeševanje in podpora gospodarski
dejavnosti

332.109,50

333.826,65

271.197,81

81,24

30.000,00

35.252,91

22.325,00

63,33

Splošne storitve v kmetijstvu
402

1304
412

1402
402

Izdatki za blago in storitve
134

410
412
413
432

Subvencije
Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

150.000,00

150.000,00

119.999,97

80,00

5.000,00

0,00

0,00

-

Drugi tekoči domači transferi
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

146.109,50

147.876,72

128.538,07

86,92

1.000,00

697,02

334,77

48,03

632.513,50

604.167,18

495.437,78

82,00

111.000,00

77.084,90

14.732,41

19,11

55.000,00

55.000,00

51.152,84

93,01

411.513,50

414.212,04

412.705,53

99,64

55.000,00

54.870,24

13.847,00

25,24

Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

1403
402

Izdatki za blago in storitve

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

432

1703

Bolnišnično varstvo
432

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

0,00

3.000,00

3.000,00

100,00

50.000,00

50.000,00

40.073,00

80,15

50.000,00

50.000,00

40.073,00

80,15

Preventivni programi zdravstvenega
varstva

55.000,00

52.600,00

37.293,99

70,90

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

17.000,00

8.800,00

7.920,00

90,00

413

Drugi tekoči domači transferi

38.000,00

43.800,00

29.373,99

67,06

70.000,00

66.658,08

38.449,28

57,68

70.000,00

66.658,08

38.449,28

57,68

194.800,00

194.800,00

169.087,24

86,80

13.000,00

11.758,00

0,00

0,00

29.000,00

29.000,00

19.750,00

68,10

142.800,00

149.406,57

144.701,81

96,85

10.000,00

0,00

0,00

-

0,00

4.635,43

4.635,43

100,00

703.779,18

1706

1707

Drugi programi na področju zdravstva
413

1802

Drugi tekoči domači transferi

Ohranjanje kulturne dediščine
402
412

Izdatki za blago in storitve
Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

432

1803

Programi v kulturi

703.779,18

648.561,18

92,15

24.777,00

24.777,00

4.978,00

20,09

412

Izdatki za blago in storitve
Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

115.380,81

115.380,81

92.009,57

79,74

413

Drugi tekoči domači transferi

563.621,37

563.621,37

551.573,61

97,86

Podpora posebnim skupinam

20.000,00

20.000,00

7.146,90

35,73

402

1804
402

1805

Izdatki za blago in storitve

Šport in prostočasne aktivnosti
402
412

Izdatki za blago in storitve
Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

413

Drugi tekoči domači transferi

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

20.000,00

20.000,00

7.146,90

35,73

859.920,24

872.327,02

746.129,40

85,53

122.250,00

105.866,24

60.276,62

56,94

242.775,20

238.585,77

228.771,66

95,89

494.895,04

527.875,01

457.081,12

86,59

3.875.345,24

3.888.876,82

3.569.815,42

91,80

3.855.345,24

3.870.376,82

3.553.794,18

91,82

20.000,00

18.500,00

16.021,24

86,60

1.007.819,06

1.017.787,38

952.822,93

93,62

25.000,00

10.968,32

10.246,29

93,42

402

Izdatki za blago in storitve

413

Drugi tekoči domači transferi

982.819,06

1.006.819,06

942.576,64

93,62

Terciarno izobraževanje

30.000,00

30.000,00

15.335,01

51,12

1904
413

1905

Drugi tekoči domači transferi

Drugi izobraževalni programi
402

Izdatki za blago in storitve
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30.000,00

30.000,00

15.335,01

51,12

50.000,00

46.447,19

35.574,71

76,59

40.000,00

14.905,02

13.479,73

90,44

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

1906

Pomoči šolajočim
411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

413

Drugi tekoči domači transferi

2002

Varstvo otrok in družine

0,00

21.691,83

21.691,83

100,00

10.000,00

9.850,34

403,15

4,09

809.200,00

735.200,00

553.628,31

75,30

771.000,00

694.000,00

525.842,64

75,77

38.200,00

41.200,00

27.785,67

67,44

72.750,00

72.750,00

51.241,99

70,44

402

Izdatki za blago in storitve

0,00

1.241,99

1.241,99

100,00

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

72.750,00

71.508,01

50.000,00

69,92

Izvajanje programov socialnega varstva

1.236.200,00

1.241.941,92

1.080.215,43

86,98

47.173,74

47.173,74

228,18

0,48

918.800,00

887.565,45

776.713,66

87,51

54.826,26

40.500,38

37.147,27

91,72

215.400,00

266.702,35

266.126,32

99,78

2004
402

Izdatki za blago in storitve

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odhodki so bili realizirani 87,84% glede na veljavni proračun, večje odstopanje se pojavlja pri programu terciarno izobraževanje
pri drugih programih na področju zaradi epidemije.
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 leto 2021 se prenese presežek od koncesije za lovce v višini 1.078,01eur. V
letu 2021 smo pridobili 4.189,93€ sredstev od koncesije za lovce in skupaj prenašamo v leto 2022 5.267,94€.
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 2021 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 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA
PU

PK Konto

4400
0403

SP 2021

VP 2021

RE ZR 2021

Indeks
7:6

ODDELEK ZA INVESTICIJE,
OBČINSKO PREMOŽENJE IN
JAVNA NAROČILA

9.824.836,40 10.066.823,71

9.701.805,02

96,37

Druge skupne administrativne službe

4.801.729,64

4.787.516,22

4.710.648,02

98,39

244.000,00

241.519,24

213.915,62

88,57

402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.266.111,40

2.272.634,17

2.223.369,59

97,83

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki

2.291.618,24

2.273.362,81

2.273.362,81

100,00

5.000,00

0,00

0,00

-

Urejanje področja učinkovite rabe in
obnovljivih virov energije

1206
402

1603

Izdatki za blago in storitve

Komunalna dejavnost
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1605

1702

Opis

Spodbujanje stanovanjske gradnje
402

Izdatki za blago in storitve

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Primarno zdravstvo
136

5.000,00

0,00

0,00

-

153.100,00

132.744,00

51.871,49

39,08

0,00

3.599,47

3.599,47

100,00

153.100,00

129.144,53

48.272,02

37,38

205.000,00

235.500,00

228.045,03

96,83

155.000,00

167.407,19

160.506,04

95,88

0,00

172,81

0,00

0,00

50.000,00

67.920,00

67.538,99

99,44

350.000,00

434.437,03

417.260,36

96,05

420
432

1802

Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

Ohranjanje kulturne dediščine

350.000,00

407.535,05

390.358,38

95,79

0,00

26.901,98

26.901,98

100,00

175.000,00

223.916,40

223.402,41

99,77

0,00

5.000,00

5.000,00

100,00

402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

175.000,00

218.916,40

218.402,41

99,77

Programi v kulturi

16.000,00

13.000,00

12.830,05

98,69

16.000,00

13.000,00

12.830,05

98,69

120.000,00

123.146,20

116.517,32

94,62

25.000,00

19.081,26

16.873,85

88,43

5.000,00

1.903,62

1.283,03

67,40

90.000,00

93.617,08

89.816,20

95,94

0,00

8.544,24

8.544,24

100,00

64.994,19

80.494,29

57.446,52

71,37

49.994,19

30.937,53

10.878,05

35,16

1803
402

1805

Izdatki za blago in storitve

Šport in prostočasne aktivnosti
402

Izdatki za blago in storitve

413

Drugi tekoči domači transferi

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

432

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
402

Izdatki za blago in storitve

413

Drugi tekoči domači transferi

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

432

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje
402

Izdatki za blago in storitve

413

Drugi tekoči domači transferi

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

432

1904

Terciarno izobraževanje
420

2004

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izvajanje programov socialnega varstva
402

Izdatki za blago in storitve

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

0,00

19.056,66

19.056,66

100,00

15.000,00

8.147,29

5.159,00

63,32

0,00

22.352,81

22.352,81

100,00

3.794.012,57

3.882.869,57

3.734.833,71

96,19

212.012,57

189.526,47

64.453,94

34,01

5.000,00

20.384,46

20.384,46

100,00

3.557.000,00

3.614.943,45

3.591.980,12

99,36

20.000,00

58.015,19

58.015,19

100,00

10.000,00

10.000,00

5.877,09

58,77

10.000,00

10.000,00

5.877,09

58,77

130.000,00

143.200,00

143.073,02

99,91

0,00

1,60

1,60

100,00

130.000,00

143.198,40

143.071,42

99,91

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odhodki so bili realizirani 93,37% glede na veljavni proračun, Večja odstopanja so se pojavila pri programu urejanja področja
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, kajti ni bilo aktivnosti vezanih na predmetno vsebino in pri komunalni dejavnosti.
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 je preneslo za 83.723,93uer namenskega presežka. V letu 2020 je bilo porabljeno
48.729,74eur in se je tako v leto 2021 preneslo 34.994,19eur namenskega presežka. V letu 2021 je bilo porabljenih 15.084,12€ in
se tako v leto 2022 prenese 19.910,07€ namenskega presežka.
Namenska sredstva v višini 783,48€ sredstev za stanovanja – rezervni sklad niso bila porabljena in se je v celoti preneslo v leto
2021. V letu 2021 so bila v celoti sredstva porabljena za obnovo stanovanja na PP 00286.
V letu 2019 je bila vnovčena garancija za odpravo napak za gradbeno obrtniška dela za OŠ Cerklje v višini 166.510,44 eur, kateri
del presežka v višini 24.497,87eur je bil porabljen v letu 2020. V leto 2021 se je tako preneslo 142.012,57eur. V letu 2021je bilo
porabljenih 25.650,37€ in se tako prenaša v leto 2022 116.362,20€ namenskega presežka.
Lekarna Brežice je v letu 2020 nakazala 200.000,00eur za izgradnjo ZD Brežice. V letu 2020 je bilo porabljeno 84.700,65eur,
razlika v višini 115.299,35eur pa se je preneslo v leto 2021 kot namenski presežek. V letu 2021 se je porabilo 27.206,54€ in se
tako prenaša v leto 2022 88.092,81€ namenskega presežka.
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 2021 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
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5. Obrazložitve višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti
neposrednega uporabnika
V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
PU

PK Konto

Opis
ODDELEK ZA KOMUNALNO
INFRASTRUKTURO IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

4500
0403

SP 2021

9.928.889,80

90.000,00

90.000,00

18.823,54

20,92

0,00

154,74

154,74

100,00

90.000,00

89.845,26

18.668,80

20,78

Dejavnost občinske uprave

86.500,00

86.500,00

76.815,34

88,80

Drugi tekoči domači transferi

86.500,00

86.500,00

76.815,34

88,80

Policijska in kriminalistična dejavnost

6.000,00

6.000,00

4.896,90

81,62

6.000,00

6.000,00

4.896,90

81,62

40.000,00

40.000,00

39.552,87

98,88

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

413
402

1104

Izdatki za blago in storitve

Gozdarstvo
402

1302

Izdatki za blago in storitve

Cestni promet in infrastruktura
402

Izdatki za blago in storitve

413

Drugi tekoči domači transferi

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1306

40.000,00

40.000,00

39.552,87

98,88

11.145.815,88

7.682.108,21

68,92

2.026.000,00

2.219.014,09

2.144.588,29

96,65

0,00

2.741,50

2.741,50

100,00

8.930.445,23

8.924.060,29

5.534.778,42

62,02

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

1.134,00

37,80

3.000,00

1.866,00

0,00

0,00

0,00

1.134,00

1.134,00

100,00

1.371.934,00

1.384.379,26

689.614,57

49,81

20.000,00

187.185,66

22.432,12

11,98

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

1403
402

Izdatki za blago in storitve

413

Drugi tekoči domači transferi

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in
nadzor

1502
402

Izdatki za blago in storitve

410

Subvencije

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

431
432

1504

50.000,00

41.647,49

38.533,02

92,52

1.128.934,00

1.002.649,68

540.321,09

53,89

173.000,00

64.568,09

0,00

0,00

0,00

88.328,34

88.328,34

100,00

50.000,00

35.000,00

10.079,42

28,80

50.000,00

35.000,00

10.079,42

28,80

Splošne okoljevarstvene storitve

20.000,00

20.000,00

7.124,12

35,62

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

20.000,00

20.000,00

7.124,12

35,62

2.422.523,17

2.412.566,92

1.349.129,45

55,92

311.846,00

430.158,40

271.022,19

63,01

Upravljanje in nadzor vodnih virov
402

1506
420

1603

64,85

10.956.445,23

Telekomunikacije in pošta
420

Indeks
7:6

15.310.998,53

Druge skupne administrativne službe

0802

RE ZR 2021

15.129.402,40

402

0603

VP 2021

Izdatki za blago in storitve

Komunalna dejavnost
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.930.677,17

1.802.408,52

898.107,26

49,83

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih
naložb

180.000,00

180.000,00

180.000,00

100,00

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

81.000,00

85.736,47

49.611,38

57,86

1606
402

Izdatki za blago in storitve

15.300,00

49.821,64

38.331,70

76,94

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

65.700,00

35.914,83

11.279,68

31,41
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1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odhodki so bili realizirani 64,85% glede na veljavni proračun. Večje odstopanje se pojavlja pri drugih skupnih administrativnih
službah, programih telekomunikacije in pošta ter pri programu promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Posamezni
programi se bodo začeli izvajati zaradi trenutne situacije epidemije v naslednjem letu, predvsem hidravlične izboljšave in
kolesarska povezava Brežice – Krška vas.
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 letu 2020 je bilo prihodkov v višini 399.902,23eur in odhodkov v višini 551.349,66eur, tako da se je v leto 2021 preneslo kot
presežek 610.634,33eur. V letu 2021 je bilo prihodkov v višini 416.068,78€ in odhodkov v višini 422.427,96€, tako da se v leto
2022 prenese presežek v višini 604.274,42€.
V leto 2020 se je preneslo 188.249,13€ iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, poraba
v letu 2020 je bila 14.455,12eur in se je tako v leto 2021 preneslo 173.794,01eur namenskega presežka. V letu 2021 se je porabilo
108.431,91€ in se tako v leto 2022 prenaša 65.362,10€ namenskega presežka.
Presežek iz naslova amortizacija CEROD v višini 20.712,65€ ni bil porabljen in se v celoti prenese v leto 2022.
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 2021 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 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ODDELEK ZA PROSTOR
PU

PK Konto

4600
1602
402
420

1603

Opis

420

1606
402

420

RE ZR 2021

Indeks
7:6

607.000,00

607.000,00

200.990,33

33,11

Prostorsko in podeželsko
planiranje in administracija

350.000,00

350.000,00

132.700,48

37,91

200.000,00

200.000,00

132.700,48

66,35

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

207.000,00

207.000,00

43.102,80

20,82

Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

27.000,00

27.000,00

13.776,80

51,03

180.000,00

180.000,00

29.326,00

16,29

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

20.000,00

20.000,00

2.037,55

10,19

20.000,00

20.000,00

2.037,55

10,19

30.000,00

30.000,00

23.149,50

77,17

30.000,00

30.000,00

23.149,50

77,17

Izdatki za blago in storitve

Ohranjanje kulturne
dediščine

1802

VP 2021

ODDELEK ZA PROSTOR

Komunalna dejavnost
402

SP 2021

Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odhodki so bili realizirani 33,11% glede na veljavni proračun, odstopanja se pojavljajo zaradi nepredvidenih dodatnih del na
posameznih postopkih.
2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
Neposredni uporabnik ni imel v letu 2021 neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.
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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 2021 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 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PU

PK Konto

Opis

SP 2021

ODDELEK ZA FINANCE
IN RAČUNOVODSTVO
Urejanje na področju
fiskalne politike

4700
0202
402

2201

Izdatki za blago in storitve

Servisiranje javnega dolga
403

Plačila domačih obresti

550

Odplačila domačega dolga

VP 2021

RE ZR 2021

Indeks
7:6

1.587.254,63

1.612.254,63

1.529.147,20

94,85

47.254,63

86.254,63

81.578,88

94,58

47.254,63

86.254,63

81.578,88

94,58

1.540.000,00

1.526.000,00

1.447.568,32

94,86

140.000,00

126.000,00

53.914,10

42,79

1.400.000,00

1.400.000,00

1.393.654,22

99,55

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odhodki so bili realizirani 94,58€ glede na veljavni proračun.
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 2021 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 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU

PK Konto

5001
0403

SP 2021

VP 2021

RE ZR 2021

Indeks
7:6

KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

67.476,00

67.476,00

50.601,06

74,99

Druge skupne administrativne službe

16.786,00

16.786,00

12.240,16

72,92

16.586,00

16.586,00

12.240,16

73,80

200,00

200,00

0,00

0,00

4.190,00

4.190,00

2.301,98

54,94

402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

0602
402

Izdatki za blago in storitve

2.690,00

2.690,00

2.301,98

85,58

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

26.000,00

26.000,00

25.073,66

96,44

26.000,00

20.220,00

19.294,27

95,42

0,00

5.780,00

5.779,39

99,99

1.800,00

1.800,00

1.343,56

74,64

1.800,00

1.800,00

1.343,56

74,64

18.700,00

18.700,00

9.641,70

51,56

13.700,00

13.700,00

9.641,70

70,38

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

125.944,04

125.944,04

90.579,50

71,92

1302

Cestni promet in infrastruktura
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

1403
402

1603

5002

Opis

Izdatki za blago in storitve

Komunalna dejavnost
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO
140

0403
402
412

Druge skupne administrativne službe

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

Izdatki za blago in storitve
Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

1.000,00

0,00

0,00

-

0,00

1.000,00

1.000,00

100,00

13.145,00

13.145,00

9.674,91

73,60

12.745,00

10.145,00

7.074,91

69,74

0,00

2.600,00

2.600,00

100,00

400,00

400,00

0,00

0,00

81.024,38

81.024,38

70.820,66

87,41

Izdatki za blago in storitve

81.024,38

81.024,38

70.820,66

87,41

Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

1.200,00

1.200,00

1.200,00

100,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

100,00

29.574,66

29.574,66

7.883,93

26,66

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

0602
402
412

Izdatki za blago in storitve
Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1302

Cestni promet in infrastruktura
402

1403
402

1603

Izdatki za blago in storitve

Komunalna dejavnost
402

Izdatki za blago in storitve

17.474,66

17.474,66

7.883,93

45,12

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

12.100,00

12.100,00

0,00

0,00

32.619,52
3.000,00

32.619,52
3.000,00

12.828,33
776,68

39,33
25,89

3.000,00

3.000,00

776,68

25,89

8.269,52

8.269,52

1.921,65

23,24

8.269,52

8.269,52

1.921,65

23,24

18.350,00

18.350,00

8.910,00

48,56

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

18.350,00

18.350,00

8.910,00

48,56

Programi v kulturi

3.000,00

3.000,00

1.220,00

40,67

3.000,00

3.000,00

1.220,00

40,67

108.349,06

108.349,06

47.365,95

43,72

58.915,00

58.915,00

7.650,91

12,99

5003

KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE
Druge skupne administrativne službe

0403
402

Izdatki za blago in storitve

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

0602
402

1603

Izdatki za blago in storitve

Komunalna dejavnost
420

1803
412

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB
KRKI
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

5004
0602
402

Izdatki za blago in storitve

12.915,00

12.915,00

7.650,91

59,24

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

46.000,00

46.000,00

0,00

0,00

34.334,06

34.334,06

30.905,41

90,01

Izdatki za blago in storitve

34.334,06

34.334,06

30.905,41

90,01

Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

3.100,00

3.100,00

2.783,99

89,81

1302

Cestni promet in infrastruktura
402

1403
402

1603

Izdatki za blago in storitve

Komunalna dejavnost
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1803

Programi v kulturi
402
412

5005
0602
402

1302

Izdatki za blago in storitve
Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

3.100,00

2.783,99

89,81

9.000,00

3.381,98

37,58

3.400,00

3.400,00

3.381,98

99,47

5.600,00

5.600,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

2.643,66

88,12

0,00

272,70

272,70

100,00

3.000,00

2.727,30

2.370,96

86,93

KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB
SAVI

43.680,68

43.680,68

37.306,45

85,41

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

10.007,55

10.007,55

7.703,48

76,98

10.007,55

10.007,55

7.703,48

76,98

25.923,13

25.923,13

22.839,49

88,10

25.923,13

25.923,13

22.839,49

88,10

Izdatki za blago in storitve

Cestni promet in infrastruktura
402

3.100,00

9.000,00

Izdatki za blago in storitve
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Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

1403
402

1603

750,00

Izdatki za blago in storitve

Komunalna dejavnost

750,00

750,00

100,00

750,00

750,00

750,00

100,00

6.000,00

6.000,00

5.213,48

86,89

402

Izdatki za blago in storitve

4.500,00

5.276,79

5.213,48

98,80

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.500,00

723,21

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

800,00

80,00

1.000,00

1.000,00

800,00

80,00

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

94.180,93

94.180,93

71.984,16

76,43

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

31.155,00

29.755,00

24.330,75

81,77

25.755,00

22.755,00

19.162,50

84,21

1803

Programi v kulturi
412

5006
0602

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

402

Izdatki za blago in storitve

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1302

100,00

100,00

0,00

0,00

5.300,00

6.900,00

5.168,25

74,90

34.125,93

30.125,93

24.380,03

80,93

Izdatki za blago in storitve

34.125,93

30.125,93

24.380,03

80,93

Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

4.000,00

4.000,00

2.703,54

67,59

4.000,00

4.000,00

2.703,54

67,59

20.000,00

26.000,00

17.642,47

67,86

14.000,00

20.000,00

14.388,73

71,94

6.000,00

6.000,00

3.253,74

54,23

4.900,00

4.300,00

2.927,37

68,08

4.800,00

4.200,00

2.927,37

69,70

100,00

100,00

0,00

0,00

KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

59.188,30

59.188,30

36.866,69

62,29

Druge skupne administrativne službe

11.100,00

11.100,00

6.057,60

54,57

Cestni promet in infrastruktura
402

1403
402

1603

Izdatki za blago in storitve

Komunalna dejavnost
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1804

Podpora posebnim skupinam
402

Izdatki za blago in storitve

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

5007
0403
402

Izdatki za blago in storitve

8.100,00

8.100,00

6.057,60

74,79

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

10.144,80

10.144,78

7.601,54

74,93

9.144,80

8.524,34

5.981,10

70,16

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

0602
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1302

1.000,00

1.620,44

1.620,44

100,00

33.014,05

33.014,05

20.414,65

61,84

Izdatki za blago in storitve

33.014,05

33.014,05

20.414,65

61,84

Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

2.529,45

2.529,45

392,88

15,53

Cestni promet in infrastruktura
402

1403
402

1803

Izdatki za blago in storitve

Programi v kulturi
402

Izdatki za blago in storitve

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA
DOLENJSKEM

5008
0403

Druge skupne administrativne službe

2.529,45

2.529,45

392,88

15,53

2.400,00

2.400,02

2.400,02

100,00

0,00

342,86

342,86

100,00

2.400,00

2.057,16

2.057,16

100,00

45.587,30

45.587,30

26.834,29

58,86

8.156,80

8.156,80

1.222,96

14,99

402

Izdatki za blago in storitve

6.156,80

6.156,80

1.222,96

19,86

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00
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Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

0602

10.291,14

10.291,14

6.729,04

65,39

9.491,14

9.491,14

6.575,19

69,28

800,00

800,00

153,85

19,23

15.250,37

15.250,37

13.064,92

85,67

Izdatki za blago in storitve

15.250,37

15.250,37

13.064,92

85,67

Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

1.258,99

1.258,99

637,01

50,60

1.258,99

1.258,99

637,01

50,60

8.130,00

8.130,00

2.680,36

32,97

7.630,00

7.630,00

2.680,36

35,13

402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1302

Cestni promet in infrastruktura
402

1403
402

1603

Izdatki za blago in storitve

Komunalna dejavnost
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1803

500,00

500,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,00

KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

72.808,36

72.808,36

42.322,50

58,13

Druge skupne administrativne službe

21.847,00

21.847,00

11.352,37

51,96

8.100,00

10.915,40

9.964,01

91,28

13.747,00

10.931,60

1.388,36

12,70

10.926,72

10.926,72

2.715,22

24,85

10.926,72

10.926,72

2.715,22

24,85

27.984,64

27.984,64

24.738,50

88,40

Izdatki za blago in storitve

27.984,64

27.984,64

24.738,50

88,40

Komunalna dejavnost

9.550,00

9.550,00

1.164,33

12,19

8.550,00

8.550,00

1.164,33

13,62

Programi v kulturi
412

5009
0403

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

0602
402

1302

Izdatki za blago in storitve

Cestni promet in infrastruktura
402

1603
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1803

Programi v kulturi

1.000,00

0,00

0,00

2.500,00

2.352,08

94,08

0,00

1.152,08

1.152,08

100,00

402

Izdatki za blago in storitve

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

2.500,00

1.347,92

1.200,00

89,03

KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

14.359,38

14.359,38

12.997,60

90,52

3.517,00

2.517,00

1.670,73

66,38

3.017,00

2.417,00

1.670,73

69,12

500,00

100,00

0,00

0,00

10.342,38

11.842,38

11.326,87

95,65

10.342,38

11.842,38

11.326,87

95,65

500,00

0,00

0,00

-

500,00

0,00

0,00

-

22.305,22

22.305,22

12.722,69

57,04

4.540,00

4.540,00

1.371,33

30,21

4.340,00

4.340,00

1.371,33

31,60

200,00

200,00

0,00

0,00

2.787,00

2.787,00

1.519,53

54,52

2.387,00

2.387,00

1.519,53

63,66

400,00

400,00

0,00

0,00

2.800,17

4.479,00

4.479,00

100,00

5010

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

0602
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1302

Cestni promet in infrastruktura
402

1803

Izdatki za blago in storitve

Programi v kulturi
412

5011

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS
0403

Druge skupne administrativne službe
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

0602

1302

1.000,00

2.500,00

402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Cestni promet in infrastruktura
143

402

Izdatki za blago in storitve

Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

1403

2.800,17

4.479,00

4.479,00

100,00

6.298,05

4.619,22

1.534,76

33,23

402

Izdatki za blago in storitve

3.298,05

3.298,05

1.534,76

46,54

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.000,00

1.321,17

0,00

0,00

5.380,00

5.380,00

3.318,07

61,67

5.380,00

5.380,00

3.318,07

61,67

500,00

500,00

500,00

100,00

500,00

500,00

500,00

100,00

15.754,41

15.754,41

14.003,53

88,89

5.558,71

2.958,71

2.889,39

97,66

1603

Komunalna dejavnost
402

1803

Izdatki za blago in storitve

Programi v kulturi
412

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA
VAS

5012
0403

Druge skupne administrativne službe
402

Izdatki za blago in storitve

2.558,71

2.315,99

2.315,99

100,00

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.000,00

642,72

573,40

89,21

1.500,00

1.500,00

1.396,98

93,13

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

0602
402

1302

Izdatki za blago in storitve

Cestni promet in infrastruktura

1.500,00

1.500,00

1.396,98

93,13

6.795,70

9.895,70

8.317,16

84,05

402

Izdatki za blago in storitve

1.395,00

6.858,04

6.858,04

100,00

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.400,70

3.037,66

1.459,12

48,03

500,00

0,00

0,00

-

500,00

0,00

0,00

-

1.400,00

1.400,00

1.400,00

100,00

0,00

200,00

200,00

100,00

1.400,00

1.200,00

1.200,00

100,00

12.442,48

12.442,48

8.833,23

70,99

7.495,01

7.495,01

4.880,39

65,12

6.995,01

6.995,01

4.880,39

69,77

500,00

500,00

0,00

0,00

4.747,47

4.747,47

3.952,84

83,26

4.747,47

4.747,47

3.952,84

83,26

200,00

200,00

0,00

0,00

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

200,00

200,00

0,00

0,00

KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

82.230,53

82.230,53

70.014,46

85,14

Druge skupne administrativne službe

4.329,00

3.804,59

3.552,49

93,37

4.329,00

3.804,59

3.552,49

93,37

6.601,00

6.601,00

6.346,27

96,14

6.170,00

5.483,40

5.228,67

95,35

431,00

1.117,60

1.117,60

100,00

35.157,96

36.182,37

36.135,27

99,87

Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

1403
402

1803

Izdatki za blago in storitve

Programi v kulturi
402

Izdatki za blago in storitve

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

5013

KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

0602
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1302

Cestni promet in infrastruktura
402

1803

Izdatki za blago in storitve

Programi v kulturi
412

5014
0403
402

Izdatki za blago in storitve

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

0602
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1302

Cestni promet in infrastruktura
402

Izdatki za blago in storitve

7.157,96

36.135,27

36.135,27

100,00

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

28.000,00

47,10

0,00

0,00

Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

1403
402

Izdatki za blago in storitve
144

1603

Komunalna dejavnost

34.642,57

34.642,57

22.980,43

66,34

402

Izdatki za blago in storitve

14.642,57

24.781,67

18.594,70

75,03

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

20.000,00

9.860,90

4.385,73

44,48

500,00

0,00

0,00

-

500,00

0,00

0,00

-

16.352,07

16.352,07

6.933,36

42,40

4.110,00

4.110,00

127,53

3,10

3.810,00

3.810,00

127,53

3,35

300,00

300,00

0,00

0,00

5.557,60

5.557,60

5.042,03

90,72

5.157,60

5.557,60

5.042,03

90,72

400,00

0,00

0,00

-

3.300,18

3.300,18

1.288,00

39,03

3.300,18

3.300,18

1.288,00

39,03

3.384,29

3.384,29

475,80

14,06

3.384,29

3.384,29

475,80

14,06

39.620,69

39.620,69

37.419,22

94,44

9.541,57

9.541,57

9.409,57

98,62

7.691,57

9.491,57

9.359,57

98,61

0,00

50,00

50,00

100,00

1.850,00

0,00

0,00

-

25.529,12

25.529,12

25.375,53

99,40

25.529,12

25.529,12

25.375,53

99,40

600,00

600,00

459,50

76,58

1803

Programi v kulturi
412

5015

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE
0403

Druge skupne administrativne službe
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

0602
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1302

Cestni promet in infrastruktura
402

Izdatki za blago in storitve

Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

1403
402

5016

Izdatki za blago in storitve

KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

0602
402

Izdatki za blago in storitve

413

Drugi tekoči domači transferi

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1302

Cestni promet in infrastruktura
402

Izdatki za blago in storitve

Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

1403
402

1603

Izdatki za blago in storitve

Komunalna dejavnost
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1803

Programi v kulturi
412

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KRAJEVNA SKUPNOST
ŠENTLENART

5017
0403

Druge skupne administrativne službe
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

0602
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1302

Cestni promet in infrastruktura

600,00

600,00

459,50

76,58

3.050,00

3.050,00

1.274,62

41,79

2.750,00

2.750,00

1.274,62

46,35

300,00

300,00

0,00

0,00

900,00

900,00

900,00

100,00

900,00

900,00

900,00

100,00

32.333,61

32.333,61

23.477,28

72,61

3.243,01

3.243,01

2.808,87

86,61

2.743,01

1.596,01

1.161,87

72,80

500,00

1.647,00

1.647,00

100,00

11.507,86

7.507,86

2.623,47

34,94

7.097,86

6.997,86

2.623,47

37,49

4.410,00

510,00

0,00

0,00

13.582,74

17.582,74

16.422,94

93,40

402

Izdatki za blago in storitve

9.926,99

16.422,94

16.422,94

100,00

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.655,75

1.159,80

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

1.622,00

40,55

4.000,00

4.000,00

1.622,00

40,55

1803

Programi v kulturi
412

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
145

5018
0403

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA
DOLINA

51.006,17

51.006,17

40.668,79

79,73

Druge skupne administrativne službe

2.900,00

2.900,00

2.698,19

93,04

2.500,00

2.900,00

2.698,19

93,04

400,00

0,00

0,00

-

6.430,00

6.985,51

5.834,16

83,52

6.030,00

6.585,51

5.834,16

88,59

402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

0602
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1302

Cestni promet in infrastruktura
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1603

Komunalna dejavnost

400,00

400,00

0,00

0,00

27.352,09

27.352,09

25.902,42

94,70

11.252,09

25.902,42

25.902,42

100,00

16.100,00

1.449,67

0,00

0,00

12.324,08

11.768,57

4.334,02

36,83

402

Izdatki za blago in storitve

8.024,08

7.468,57

4.334,02

58,03

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.300,00

4.300,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

1.900,00

95,00

2.000,00

2.000,00

1.900,00

95,00

19.059,11

19.059,11

10.959,90

57,50

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

1.188,97

29,72

1803

Programi v kulturi
412

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE
MALENCE

5019
0403

Druge skupne administrativne službe
420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

0602
402

1302

Izdatki za blago in storitve

Cestni promet in infrastruktura

4.000,00

4.000,00

1.188,97

29,72

12.259,11

12.259,11

8.894,97

72,56

402

Izdatki za blago in storitve

4.476,19

8.894,97

8.894,97

100,00

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7.782,92

3.364,14

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

875,96

43,80

2.000,00

2.000,00

875,96

43,80

700,00

700,00

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOTBUKOŠEK-TRNJE

42.167,04

42.167,04

20.066,33

47,59

Druge skupne administrativne službe

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

4.893,84

4.893,84

1.028,20

21,01

2.893,84

2.893,84

1.028,20

35,53

Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

1403
402

1803

Izdatki za blago in storitve

Programi v kulturi
412

5020
0403
402

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

Izdatki za blago in storitve

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

0602
402

Izdatki za blago in storitve

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1302

Cestni promet in infrastruktura

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

28.773,20

24.440,20

8.805,13

36,03

402

Izdatki za blago in storitve

18.773,20

18.773,20

8.805,13

46,90

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

10.000,00

5.667,00

0,00

0,00

Komunalna dejavnost

5.000,00

9.333,00

9.333,00

100,00

5.000,00

9.333,00

9.333,00

100,00

1.500,00

1.500,00

900,00

60,00

1.500,00

1.500,00

900,00

60,00

1603
420

1803

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Programi v kulturi
412

Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
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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 2021, zato računi za opravljeno delo zapadejo v plačilo v letu 2022, sredstva za posamezne projekte, katera niso
bila porabljena, pa bodo porabljena po planu za leto 2022.
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 2022.
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 2021 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 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3. POSLOVNO POROČILO
OBČINSKEGA PRORAČUNA

NEPOSREDNIH

PRORAČUNSKIH

UPORABNIKOV

2.2.3.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET

147.809 €

01 POLITIČNI SISTEM

147.809 €

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

147.809 €

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

147.809 €

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
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- 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
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

38.942 €

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 in 11/19).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 je bilo za financiranje političnih strank izplačanih 38.942,40 EUR, kar pomeni, da je bila postavka realizirana v
višini dobrih 99,85%.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00002 Stroški delovanja občinskega sveta

108.867 €

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 2021 sestal na petih rednih sejah in eno izredni seji. Izvedena je bila tudi ena dopisna
seja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Na proračunski postavki Stroški delovanja občinskega sveta je bila realizacija 90,72%.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

0€

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
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.
148

00003 Volitve

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 ni bilo izvedenih nobenih volilnih opravil.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 ni bila realizirana postavka, saj ni bilo nobenih volilnih opravil.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

2000 NADZORNI ODBOR

12.776 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

12.776 €

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

12.776 €

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

12.776 €

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.
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

12.776 €

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 2021 svoje delo opravil na podlagi sprejetega programa Nadzornega odbora za leto 2021. Pri tem se
je sestal na desetih rednih sejah in opravil nadzore petih krajevnih skupnosti, štirih javnih zavodov in dveh proračunskih
postavk Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2021.
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 12.224,12 EUR oz. 94%.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP
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3000 ŽUPAN

42.000 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

42.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih
nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za
finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene
v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

42.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba,
suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in
ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic
naravnih nesreč.
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 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 2021 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

2.000 €

Opis podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode
v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v
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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

2.000 €

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

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

Od načrtovanih 450.000 EUR so bila sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2021 razporejena v višini 394.538,14
EUR za namene plačila stroškov investicij in sredstev gasilski zvezi (nakup gasilskih vozil).
Cilji so doseženi, saj so bil sredstva te postavke namenjena za pokrivanje izdatkov, ki v proračunu niso bili predvideni.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP
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4100 KABINET ŽUPANA

805.084 €

01 POLITIČNI SISTEM

27.692 €

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

27.692 €

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.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

27.692 €

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 manjšega števila dogodkov v letu 2020.

00005 Reprezentanca

27.692 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz postavke so bila realizirana v večji meri. Namenjena so bila za reprezentančne dejavnosti in promoviranje občine
Brežice v obsegu, kot so ga dovoljevale posebne okoliščine zaradi epidemije in z njo povezane omejitve. Sredstva so namenjena
za stroške izvedbe sprejema za najuspešnejše devetošolce, sredstva so bila namenjena za stroške izvedbe in spremljajočih
dejavnosti ob protokolarnih dogodkih (komemoracija, 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 2021.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Občina Brežice je relativno uspešno realizirala zastavljene cilje v okviru danih možnosti ter omejitev – s protokolarnimi
dogodki, nastopi vodstva ter ostalimi spremljajočimi dejavnostmi je nadaljevala z utrjevanjem svojo prepoznavnosti. Pri tem
je Občina sledila načelom gospodarnosti in učinkovitosti. Cilj je dosežen.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
56.876 €
STORITVE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve,
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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 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, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem
področju, s katerimi se dosega izboljšana kakovost življenja in povečuje prepoznavnost občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem - nagrajevanje in spodbujanje občank in občanov k doseganju vidnih
rezultatov na različnih področjih delovanja - humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem,
športnem ali socialnem področju.
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 2021 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 2021 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

53.876 €

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

5.860 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti je naslednja: objava občinskih predpisov v uradnem
glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne
podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.
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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

5.860 €

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, cilj je dosežen.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

48.016 €

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.
V letu 2020 so bile posebne razmere in omejitve razlog za manjše število dogodkov.

00008 Praznovanja

30.643 €

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 realizirana v višini 30.643,24 EUR oz. 94,10%. Nižja realizacija je posledica epidemije Covid-19, zaradi česar
bil izveden tradicionalni novoletni županov sprejem, prav tako pa je tudi manj društev, javnih zavodov in neprofitnih
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organizacij oddalo prijavo na Javni razpis za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva za leto 2021, 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

17.199 €

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 2021 ter se nakazujejo na podlagi predloženih poročil o
porabi sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 17.199,00 EUR oz. 70,20%. Nižja realizacija je posledica manjšega števila prijav Javni
razpis za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva v letu 2021 zaradi epidemije Covid-19. Prav tako pa vsi upravičenci do
sredstev iz razpisa niso dostavili popolnih poročil z dokazili in posledično so bila izplačila na podlagi zahtevkov nižja od
odobrenih sredstev. S pomočjo teh sredstev je Občina Brežice tudi v letu 2021 omogočila 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 tudi za investicije.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00010 Zlate poroke in ostali jubileji

173 €

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

Realizacija je nizka, saj je njena poraba odvisna od števila visokih jubilejev občank in občanov ter zlatih porok - v letu 2021
ni bilo zabeležene vloge za zlato poroko, glede na posebne razmere in omejitve ter dejstvo, da so občani, ki praznujejo visoke
življenjske jubileje ranljiva skupina, ni bilo mogoče realizirati teh dogodkov, kar je glavni razlog za nizko realizacijo. Cilj je
bil dosežen v mejah, ki so jih pogojevale razmere ter ukrepi.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

182.839 €

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

182.839 €

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.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
182.839 €
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
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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
materila 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

157.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je zajet nakup strojne in programske opreme, 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). 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
2020, povečane s splošnim kriterijem za povečanje izdatkov.
Nakup strojne in programske opreme, popravila in vzdrževanje informacijskega sistema, ter pogodbene obveznosti so v celoti
realizirane. Realizacija na postavki je v višini 88.64%.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Realizacija je na postavki 11,36% manjša od planirane zaradi manjšega vzdrževanja in nakupa strojne računalniške opreme.
Vsi ostali zastavljeni cilji so pa uspešno doseženi.
Navezava na projekte NRP

Postavka je vključena v NRP št.: OB009-10-0120 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

00595 Nabava avtomobilov za pomoč na domu

25.569 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je zajet nakup novih vozil za izvajanje pomoči na domu. Realizacija na postavki je v višini 100%.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Realizacija na postavki je 100%. Vsi zastavljeni cilji so pa uspešno doseženi.
Navezava na projekte NRP

Postavka je vključena v NRP št.: OB009-20-0011 Nabava avtomobilov za pomoč na domu

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

434.438 €

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. 8460003/2016).
Petletni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2020 - 2024 (št. 842-0002/2020).

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

434.438 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je boljša opremljenost, usposobljenost in odzivnost štaba, enot, služb ter drugih operativnih sestavov za
izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postopno približevanje dolgoročnim ciljem.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

80.711 €

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, 21/18ZNOrg);
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- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 - GZ, 189/20 ZFRO);
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 189/20 - ZFRO);
- 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, 40/11 - 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, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A, 36/19, 49/20 ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 189/20 - ZFRO, 15/21 - ZDUOP);
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - ZPOmK-1, 90/10 - odl.
US, 87/11 - ZAvMS, 77/10 - ZSFCJA, 47/12, 47/15 - ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 - odl. US, 67/19 - odl. US, 49/20 - ZIUZEOP,
61/20 - ZIUZEOP-A);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,
84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE);
- 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);
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 33/07 - ZPNačrt, 41/08, 28/11, 88/12, 49/20 - ZIUZEOP)
- 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);
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09, 54/10);
- 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-0386-2019) in Aneks št. 2 (P0109-2020);
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- 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 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 in veljavni finančni načrt 97,6 %.

00011 Usposabljanje pripadnikov CZ

5.159 €

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 2021 so bili stroški usposabljanja 5.158,83 €.
60,00 € je bilo prerazporejenih iz postavke 00012 - Vaje civilne zaščite,
875,00 € je bilo prerazporejenih iz postavke 00013 - Nabava sredstev in opreme,
1.865,00 € je bilo prerazporejenih iz postavke 00013 - Nabava sredstev in opreme,
937,00 € je bilo prerazporejenih iz postavke 00016 - Zavarovanje pripadnikov CZ.
Vse skupaj je bilo prerazporejeno iz drugih postavk na postavko 3.959,00 €.
Realizacija je bila 5.158,83 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 172,0% in glede na veljavni finančni načrt 74,1 %.
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 2020 - 2024 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 2021 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

2.440 €

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 dogodki, kjer implementirajo svoje
znanje iz teoretičnih usposabljanj v dejanske razmere na terenu.
V proračunskem letu 2021 so bili stroški vaj ter urjenj 2.440,00 €. 60,00 € je bilo prerazporejenih na proračunsko postavko
00011 - Usposabljanje pripadnikov CZ.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 97,6% in glede na veljavni finančni načrt 100,0 %.
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 2020 - 2024 uspeli približati.
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 je bil letni – kratkoročni cilj izvedbe vaje ter
ostalih urjenj in usposabljanj pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice dosežen.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00013 Nabava sredstev in opreme

47.160 €

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 2021 so bili stroški nabave sredstev in opreme 47.159,54 €.
3.900,00 € je bilo na postavko prerazporejeno iz postavke 00530 - Vadbišče sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska vas,
1.160,00 € je bilo na postavko prerazporejeno.
875,00 € je bilo iz postavke prerazporejeno na postavko 00011 - Usposabljanje pripadnikov CZ,
1.865,00 € je bilo iz postavke prerazporejeno na postavko 00011 - Usposabljanje pripadnikov CZ.
Indeks porabe je bil glede sprejeti finančni načrt 102,5% in glede na veljavni finančni načrt 100,00 %.
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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 2020 - 2024 uspeli približati.
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 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

878 €

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 2021 so bili stroški vzdrževanja opreme 877,67 €. 377,67 € je bilo na postavko prerazporejeno iz postavke
00015 - Najemnina za Občinski štab CZ.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 175,5% in glede na veljavni finančni načrt 100,0 %.
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 2020 - 2024 smo se uspeli približati.
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 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 2021 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.
222,00 € je bilo prerazporejeno na postavko 00011 - Usposabljanje pripadnikov CZ,
377,67 € je bilo prerazporejeno na postavko 00014 - Vzdrževanje opreme CZ.
V letu 2021 ni bilo naravnih nesreč ali drugih dogodkov, ki bi zahtevali uporabo in najem prostorov za Štab Civilne zaščite
občine Brežice.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti ter veljavni finančni načrt 0%.
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 2020 - 2024 uspeli približati.
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 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 izostanka večje naravne ali druge nesreče, ki bi zahtevali njegovo uporabo
neuporabljeni.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00016 Zavarovanje pripadnikov CZ

62 €

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 2021 so bili stroški na proračunski postavki 62,16 €.
Sredstva v višini 937,00 € so bila prerazporejena na proračunsko postavko 00011 - Usposabljanje pripadnikov CZ.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 6,2% in glede na veljavni finančni načrt 98,7 %.
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 2020 - 2024 uspeli
približati.
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2020 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
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00017 Sofinanciranje društev

4.083 €

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 2022. 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.
Občina Brežice je za opravljanje nalog zaščite in reševanja v skladu s pogodbama namenila za Prostovoljno gasilsko društvo
Krška vas sredstva v višini 200,00 € in za Prostovoljno gasilsko društvo Sela pri Dobovi sredstva v višini 383,28 €.
V proračunskem letu 2021 so bila porabljena denarna sredstva v višini 4.082,96 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti in veljavni finančni načrt 100%.
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 2021 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

1.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z drugim odstavkom 6. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice 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 predpisuje območja izvajanja oskrbe s pitno vodo.
V proračunskem letu 2021 so bili stroški prevoza pitne vode 1.830,00 €. Od tega je bil znesek v višini 1.290,00 € nakazan
prostovoljnim gasilcem za posredovanja ob nalezljivi bolezni COVID - 19, ki so bila občini nakazana s strani URSZR.
Indeks porabe je bil glede na veljavni in sprejeti finančni načrt 91,5%.
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 2021 je bil letni – kratkoročni cilj zagotovitve
denarnih sredstev za namen prevoza pitne vode dosežen.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00530 Vadbišče sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska vas

19.100 €

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 2021 so bili stroški urejanja Vadbišča sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska vas 19.100,00 €.
Sredstva v višini 3.900,00 € so bila prerazporejena na proračunsko postavko 00013 - Nabava sredstev in opreme.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 83,0% in glede na veljavni finančni načrt 100,0 %.
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 2021 ter indeks porabe je bil letni – kratkoročni cilj
vzpostavitve vadbišča dosežen.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

353.727 €

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.
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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, 21/18ZNOrg);
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 - GZ, 189/20 ZFRO);
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 189/20 - ZFRO);
- 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, 40/11 - 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, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A, 36/19, 49/20 ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 189/20 - ZFRO, 15/21 - ZDUOP);
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - ZPOmK-1, 90/10 - odl.
US, 87/11 - ZAvMS, 77/10 - ZSFCJA, 47/12, 47/15 - ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 - odl. US, 67/19 - odl. US, 49/20 - ZIUZEOP,
61/20 - ZIUZEOP-A);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,
84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE);
- 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);
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 33/07 - ZPNačrt, 41/08, 28/11, 88/12, 49/20 - ZIUZEOP)
- 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);
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice (40/09, 54/10);
- 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);

161

- 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-0386-2019) in Aneks št. 2 (P0109-2020);
- 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 103 % in glede na veljavni
finančni načrt 99,7 %.

00019 Požarna taksa

70.198 €

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 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 rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 (Uradni list RS, št. 28/21) je predvidel na postavki 00019 - Požarna
taksa, denarna sredstva v višini 62.000,00 €. Občina Brežice je v letu 2021 prejela od Republike Slovenije, Ministrstva za
obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana denarna sredstva požarne takse v višini 70.198,10 €,
kar je za 8.198,10 € več 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 113,2 %, glede na veljavni finančni načrt pa 100%.
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

205.540 €

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 rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 (Uradni list RS, št. 28/21) je predvidel na postavki 00020 - Občinska
gasilska zveza, denarna sredstva v višini 202.540,00 €. V drugem odstavku 2. člena Aneksa št. 3 (P-0322-2021) z dne
11.05.2021 k Pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice (P-0052-2019) z dne 13.02.2019 so bila dodana
sredstva v višini 3.000,00 € za namen sofinanciranja naslednjih gasilskih vozil:
- 2.000,00 € GVC-16/25 (podvozje) za PGD Brežice;
- 1.000,00 € GVM-1 za PGD Bizeljsko.
V proračunskem letu 2021 so bila porabljena denarna sredstva na proračunski postavki 205.540,00 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 101,5% in glede na veljavni finančni načrt 100,0 %.
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 2020 - 2024 uspeli približati.
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Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 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. 3 (P-0322-2021) 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 rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 (Uradni
list RS, št. 28/21), Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice št. P-0052-2019 in Aneksa št. 3 (P-0322-2021)
je Občina Brežice izplačala Gasilski zvezi Brežice za zdravstvene preglede, vpoklice, izobraževanja in usposabljanja gasilcev
v letu 2021 - 20.060,00 €.
Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 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 ter veljavni finančni načrt 100%.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 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.

00456 Vzdrževanje objektov namenjenih za opravljanje gasilske službe

13.928 €

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 rebalansu proračuna občine Brežice za leto 2021 (Uradni list RS, št. 28/21)
je razpisala Občina Brežice javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja objektov namenjenih za opravljanje javne gasilske službe
v letu 2021.
Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 je predvidel na proračunski postavki denarna sredstva v višini
15.000,00 €. Porabljena so bila denarna sredstva v višini 13.928,46 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti ter veljavni finančni načrt 92,9%.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 je bil letni – kratkoročni cilj zagotovitve sredstev
za zdravstvene preglede, vpoklice in izobraževanje za gasilce večinoma dosežen.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt NRP.

00525 Gasilska avto lestev-sred.za vzdrževanje

4.000 €

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 rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 (Uradni list RS, št. 28/21) je predvidel na postavki 00525 - Gasilska
avto lestev - sred. za vzdrževanje denarna sredstva v višini 4.000,00 €.
V proračunskem letu 2021 so bila porabljena denarna sredstva na proračunski postavki 4.000,00 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti ter veljavni finančni načrt 100%.
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 2021 ter indeks porabe je bil letni – kratkoročni cilj
izvedbe nabave sredstev in opreme dosežen.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

00603 Nakup opreme za potrebe CZ in GD

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s četrto točko 2. člena Pogodbe o sofinanciranju investicij lokalne javne infrastrukture v občini Brežice v letih 2021
in 2022 sklenjene med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Občino Brežice 19.05.2021 je in bo Ministrstvo za
obrambo RS v letih 2021 in 2022 sofinanciralo nakup opreme za potrebe civilne zaščite in gasilskih društev v višini 80.000,00
€ in sicer 40.000,00 € v letu 2021 in 40.000,00 € v letu 2022.
V proračunskem letu 2021 so bila porabljena denarna sredstva na proračunski postavki 40.000,00 €.
Denarna sredstva so bila porabljena za namen nabave reševalne in zaščitne opreme kot je razvidno iz Tabele računov denarnih
sredstev za potrebe civilne zaščite in gasilskih društev po Pogodbi o sofinanciranju investicij lokalne javne infrastrukture v
občini Brežice v letih 2021 in 2022 ("delna izvedba investicije v 2021"), št. dokumenta 76 v zadevi št. 845-0003/2018 (Pogodba
za opravljanje javne gasilske službe v občini Brežice.
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Indeks porabe je bil glede na sprejeti ter veljavni finančni načrt 100%.
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 2020 - 2024 uspeli približati.
Glede na Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 ter indeks porabe je bil letni – kratkoročni cilj
izvedbe nabave sredstev dosežen.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP št.: OB009-20-00022 Nakup opreme CZ in GD.

14 GOSPODARSTVO

20.639 €

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

20.639 €

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

18.799 €

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 običajno s proračunskim sredstvi omogoča izvedbo številnih aktivnosti, ki pripomorejo k njeni prepoznavnosti.
Zaradi posebnih razmer v letu 2020 je bilo moč izvesti veliko manj različnih aktivnosti, ki običajno promovirajo občino.
Pogosto so društva ta, ki promovirajo občino. Sredstva so bila namenjena promocijskim objavam in gradivu. Cilj je bil delno
dosežen.

00024 Promocija

18.799 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija postavke je nižja kot običajno zaradi manjšega števila dogodkov. Iz postavke Promocija so se običajno sofinancirale
različne aktivnosti in promocijske aktivnosti tekom leta, katerih soorganizator je bila Občina, projekte pa so pretežno izvajali
zunanjih izvajalci, pogosto društva. Sredstva je občina namenila za promocijske objave v različnih medijih ter izdelavo
nekaterih promocijskih materialov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka je bila realizirana v manjšem deležu kot običajno, saj številni akterji, ki jih občina običajno podpira pri izvedbi
promocijskih projektov (dogodki, srečanja, sejmi, ipd.) zaradi posebnih razmer in omejitev niso mogli uresničiti načrtov.
Občina je sredstva namenila objavam v različnih medijih in izdelavi promocijskih gradiv. Cilj je bil delno dosežen.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP
164

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1.840 €

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

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

1.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za prireditve izven mesta Brežice so bila dodeljena na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje poletnih prireditev
izven mesta Brežice za leto 2021.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka je bila realizirana le delno, saj je bilo zaradi epidemioloških razmer v letu 2021, organiziranih manj prireditev, ki bi
ustrezale pogojem Javnega razpisa s sofinanciranjem prireditev izven mesta Brežice v letu 2021. Realizacija postavke je bila
1.840,00 EUR oz. 30,67%.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

82.600 €

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

62.890 €

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

62.890 €

Opis podprograma
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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

62.890 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavka so realizirana v višini 92,5 % in so bila namenjena kontinuiranem, sistematičnem in celovitem obveščanju
lokalne javnosti z različnimi komunikacijskimi orodji in kanali. 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. Obveščanje javnosti zajema tudi pripravo in posredovanje sporočil za lokalno javnost o dogodkih ter
priprava obvestil in odgovorov na novinarska vprašanja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Občina Brežice je v visokem deležu (92,5 %) 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

19.710 €

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

11.710 €

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.
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 organizacij

11.710 €

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 2021.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Z namenskimi sredstvi, ki jih je omogočila Občina Brežice preko Javnega razpisa za sofinanciranje veteranskih in domoljubnih
organizacij v letu 2021, je bila proračunska postavka realizirana v višini 11.710,00 EUR oz. 83,64%. Veteranske in domoljubne
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organizacije so izvedle dogodke in programe, ki so jih imele zastavljene v letu 2021, a v zmanjšanem obsegu zaradi epidemije
Covid-19, posledično so bila tudi njihova poročila o porabi sredstev manjša v primerjavi s prijavami na omenjeni javni razpis.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

18049004 Programi drugih posebnih skupin

8.000 €

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 2020 so realizirali prijavljene
programe v celoti.

00028 Etno festivali

3.000 €

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 za leto 2021.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Sredstva so bila realizirana v višini 100,00% in so organizatorjema omogočila izvedbo projekta Fašjenk Dobova 2021.
Prireditev je bila izvedena v manjših skupinah in ob upoštevanju epidemioloških razmer. Izvedena je bila delavnica izdelave
pustnih mask, snemanje oddaje o etnografskem pustnem liku kosec in snemanje etnografskega filma o koscih, oračih in pustni
svatbi v Ločah.
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 sofinanciranje motorističnih tekmovanj v letu 2021.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Sredstva so bila realizirana v višini 100% in so organizatorjem omogočila izvedbo prireditve, ki je potekala v skladu s protokoli
zaščite pred okužbo z virusom Covid-19.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

4200 ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 2 . 4 1 9 . 8 5 2

€

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
51.536 €
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

51.536 €

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.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

51.536 €

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
- Zakon o izvršbi in zavarovanju
- Zakon o pravdnem postopku
- Zakon o nepravdnem postopku
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

51.536 €

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, kjer je stranka tudi Občina Brežice. 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

1.961.749 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona
o financiranju občin.

0603 Dejavnost občinske uprave

1.961.749 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v 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

1.961.749 €

Opis podprograma

Vsebina podprogramov 06039001 Administracija občinske uprave je naslednja: plače in drugi prejemki zaposlenih v občinski
upravi, prispevki, materialni stroški, stroški za promocijo zdravja na delovnem mestu 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.

168

00034 Plače in dodatki

1.423.625 €

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 redno delovno uspešnost in
delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog. Iz postavke se je financiral tudi dodatek za
nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije Covid-19, pri čemer so bila sredstva za financiranje tega dodatka
pridobljena iz proračuna RS. Na dan 31.12.2021 je bilo v občinski upravi Občine Brežice dovoljeno število zaposlenih po
kadrovskem načrtu 64. Zasedenost na dan 31.12.2021 je bila 59 zaposlenih, od tega 55 zaposlenih za nedoločen čas, 2 za
določen čas in 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

151.256 €

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 2021.
V letu 2021 je bil izplačan regres za letni dopust 58 zaposlenim, 3 zaposlenim je bil izplačan sorazmerni regres za letni dopust.
V letu 2021 je bila izplačana ena solidarnostna pomoč (zaradi daljše bolezni) in štiri jubilejne nagrade (2 za 10 let, 1 za 20 let
in 1 za 30 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

250.215 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost smo upoštevali obstoječe 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

131.529 €

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, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, računovodske,
revizorske in svetovalne storitve, drobni inventar, drugi splošni material in storitve, zaščitna oprema, 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, 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, članarine, 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. Realizacija je bila 91,2 % - glede na tekoče potrebe.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v delu, ki se nanaša na nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev, vodi v NRP 0B009-10-0120 Nakup
in vzdrževanje osnovnih sredstev.

00516 Promocija zdravja na delovnem mestu

5.124 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema izvajanje aktivnosti v skladu z načrtom promocije zdravja na delovnem mestu za leto 2021.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili pretežno doseženi.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
406.568 €
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 - ZIPRS1314A, 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)

1603 Komunalna dejavnost

0€

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 lokalnih gospodarskih javnih služb.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Realizacija je odraz pripravljenosti oz. posledica odziva lastnika nepremičnine na ponudbo občine.

16039003 Objekti za rekreacijo

0€

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.
Naloga občine kot samoupravne lokalne skupnosti je, da v okviru zadev javnega pomena pospešuje razvoj športa in rekreacije.
Predlagana ureditev tudi sledi strategiji Občine, da bo na celotnem območju občine izvajala ukrepe za dvig kvalitete bivanja,
še posebej na območjih strnjenih naseljih.
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)
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE,
175/20)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314A, 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, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20
- ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP)
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, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE)
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11)
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 61/20, 65/20, 15/21 - ZDUOP)
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl.
US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 GZ, 68/17, 21/18 - ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 158/20, 152/20 ZZUOOP)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejenost zelenih in rekreativnih površin v mestu Brežice, s tem prispevanje k boljšemu videzu celotne občine ter posledično
dvig kvalitete bivanja v strnjenih naseljih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
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00567 "Moja skupnost-sodelujem!":Igrišče Trobentica

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen investicije projekta je izvedba projekta »Igrišče Trobentica«, ki je bil predlagan s strani stanovalcev skupnosti
Trobentica, v okviru zbiranja predlogov za participativni del proračuna Občine Brežice za leti 2020 in 2021 in tudi izglasovan
kot eden izmed 16 projektov, ki so se uvrstili v proračun.
Načrtovana ureditev v obsegu izvedbe odbojkarskega igrišča, zasaditve dreves, postavitve parkovne infrastrukture in ureditve
senzorične poti bo imela pozitivni vpliv na vse skupine prebivalcev. Postala bo točka zbiranja ljudi, družabnih dogajanj in
rekreacije, kar je ključnega pomena za krepitev zdravja in nabiranje energije. Otroci, mladostniki, ki živijo v neposredni bližini
in vsi ostali, bodo imeli možnost za varno igro na svežem zraku (igrala, gugalnice, plezala, mizice ipd.) in priložnost za tkanje
novih prijateljskih vezi, razvijanje motoričnih sposobnosti ter kvalitetno preživljanje prostega časa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Navezava na projekte NRP

Projekt se vodi v NRP pod številko OB009-19-0073 ˝Moja skupnost - sodelujem!: Igrišče Trobentica.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
406.568 €
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

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

18.513 €

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)
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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

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

18.513 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloge, ki izhajajo iz postavke izvedene v skladu s sprejetim letnim planom, realizacija v višini 25,84 %.
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 25,84 %.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

16069002 Nakup zemljišč

388.055 €

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)
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)
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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

388.055 €

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 81 % 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

9.391.826 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

378.295 €

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

378.295 €

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

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

9.731 €

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.
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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 praznikih

9.731 €

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 občinske
športne prireditve Športnik leta, katere izvajalec je Športna zveza Brežice.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

368.564 €

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
- zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- energetski 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

Med dolgoročne cilje spada zagotavljanje prihrankov energije po delni in celoviti energetski obnovi objektov, ki so v lasti
Občine.
Kazalci:
- nižji stroški ogrevanja in električne energije javnih zavodov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

00623 Pokrivanje stroškov po pogodbi JZP-energ.sanac.

368.564 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov za izvajanje koncesionarne dejavnosti, tj. storitev energetskega
pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na objektih, ki so v lasti Občine Brežice. Občina ima
v okviru javno-zasebnega partnerstva s koncesionarjem sklenjeni koncesijski pogodbi za podelitev koncesije za izvedbo
projektov celovite in delne energetske prenove na objektih, ki so v njeni lasti. Pogodbi sta sklenjeni na podlagi Koncesijskega
akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite in delne energetske prenove objektov v lasti Občine Brežice,
ki ga je sprejel Občinski svet. Pogodbi sta sklenjeni za 15 let, in sicer za obdobje junij 2020 - maj 2035.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Realizacija je skladna določili sklenjenih pogodb.
Navezava na projekte NRP

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

70.247 €

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
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1003 Aktivna politika zaposlovanja

70.247 €

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.
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

70.247 €

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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 je bilo zagotovljeno sofinanciranje programov JD za 22 udeležencev (5 udeležencem je bil izkazan javni interes).
Programe javnih del je izvajalo 11 različnih izvajalcev (javni zavodi, društva, posebne organizacije), sklenjenih je bilo 17
tripartitnih pogodb. Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi.

00043 Javna dela

70.247 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju javnih del so se v letu 2021 iz proračuna Občine Brežice financirali programi v deležu 5%, 40% 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%, 60% in 75,5%.
Javna dela so v letu 2021 izvajali naslednji izvajalci: Center za socialno delo Posavje, enota Brežice, Splošna bolnišnica
Brežice, Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško, Osnovna šola Cerklje ob Krki, Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece,
Vrtec Mavrica Brežice, Ozara Slovenija, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Zavod za šport Brežice, Papilot
ter Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 je bilo zagotovljeno sofinanciranje 17 udeležencem (dodatno 5 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 prejemajo namenskih sredstev iz javnih virov.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

223.674 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva
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(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

177.550 €

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

47.342 €

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.

00141 Kmetijska in gozdna zemljišča

15 €

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.
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

00144 Promocija kmetijstva in pridelovalcev

9.728 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo strokovne ocenjevalne komisije, ki je ocenjevala vina na lokalnih ocenjevanjih v
posameznem društvu. Tako smo dosegli cilj, da se poenoto ocenjevanje vin v vseh društvih Prav tako so iz te postavke bila
namenjena sredstva za izplačilo nagrad društvom, ki so imela zmagovalca v posamezni kategoriji, v skladu s Pravilnikom o
izboru županovega vina.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili po večini doseženi. Zaradi epidemije določen del ni bil realiziran.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00477 Melioracije(osuševanje,namakanje in agromelioracije)

32.599 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pripravo dokumentacije za prijavo na javni razpis za tehnološko posodobitev namakalnih
sistemov. Tako je bil izdelan PZI z vsemi popisi del. Pridobljene so bile služnosti za postavitev električnega kabla. Izvedena
je bila kompletna analiza mulja v akumulacijskem jezeru ter predlog za deponiranje odvečnega mulja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Glede na zastavljene cilje so rezultati bili doseženi.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

00497 Vzdrževanje objektov lovskih družin

5.000 €

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.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

130.208 €

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

2.758 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila preko javnega razpisa namenjena za najrazličnejša izobraževanje. Zaradi epidemije ni bil
izveden tradicionalni eko praznik v Brežicah.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil v večini in glede na epidemiološke razmere dosežen.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00146 Delovanje društev-tehnična podpora

10.857 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi epidemije je bilo društveno dogajanje prizadeto in ni bilo možno izpeljati vseh aktivnosti društev. V okrnjeni izvedbi je
bilo izvedeno lokalno ocenjevanje vin. Delno so svoj program realizirali sadjarji in društvo kmetic.
177

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Zaradi epidemije ni bilo možno izvesti vseh zastavljenih ciljev. Zadeve, ki jih je bilo še možno izvajat na začetku leta so se
tudi izvedle.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00148 Razvojni programi kmetij

109.246 €

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 68 vlog. Sofinanciranje je bilo v višini
12,79 % od upravičenih stroškov, ki so znašali 937.719,44 € in sicer za nakup priklopne kmetijske mehanizacije, traktorjev na
štiri kolesni pogon, gradnjo kmetijskih gospodarskih objektov. Postavka ni bila realizirana v celoti, ker 8 upravičencev 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 91%. Osem prijaviteljev ni uspelo 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

Prejemniki sredstev po razpisu za razvoj kmetijstva in razvoj podeželja za leto 2021
Postavka 00148-Razvojni programi kmetij
Priimek in Ime

Subvencija
515,04

Balon Aleš
Baškovič Ivan

900,54

Bertole Martin

526,68

Bogovič Stanko

2.430,10

Bratanič Zvonko

1.662,70

Cirjak Janez

1.788,44

Cizel Janez

1.458,06

Cizl Stanislav

806,42

Curhalek Rok

1.754,79

Cvetkovič Jože

2.558,00

Černelič Zvonko

1.386,53

Dornik Anton

2.414,63

Geč Bojan

1.529,68

Geršak Jože

1.263,15

Godler Mani

2.558,00

Gorišek Milan

1.276,56

Grubič Miran

1.180,76

Horvatič Neža

2.558,00

HPG Brežice d.o.o.

2.558,00

Jagrič Jože

1.023,20

Juratovec Marija

2.558,00

Kelhar Miha

529,51

Kene Jožica

2.558,00

Kovačič Branko

2.558,00

Kovačič Martin

546,13
2.558,00

Kovačič Matej

651,33

Krulc Janko
Levak Andrej

1.885,55

Levak Jože

2.558,00

Lipej Boštjan

2.558,00
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Molan Mitja

1.621,47

Molan Stanka

2.558,00

Petančič Mihael

1.226,74

Peterkoč Franc

2.558,00

Peterkovič Franc

2.558,00

PinteričFerdo

2.558,00

Plevnik Vladimir

2.558,00

Požar Ivan

2.558,00

Predanič Ivan

1.509,64

Rožman Gordana

1.112,10

Rožman Marija

2.437,44

Rudman Miran

2.558,00

Savnik Boris

1.959,19

Sevnik Franc

527,51

Strgar Konstandinovski Branka

811,43

Tomše Jože

2.558,00

Travnikar Kampjut Lucija

2.508,60

Urek Matjaž

2.558,00

Veršec Vladko

2.558,00

Vidmar Branko

2.558,00
635,70

Vogrinc Janez
Vogrinc Jože

2.558,00

Vogrinc Jožica

1.866,06

Zadnik Stanko

2.558,00

Zobarič Darko

1.366,59

Zorko Karmen

2.558,00

Zupančič Jože

2.558,00
807,18

Žmavc Ivan

1.376,20

Žrlič Dominik

00596 Članarina LAS Posavje

5.548 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek 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

Zastavljeni cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

00622 Celostna ureditev vseh vasi na Podgorjanski vinski cesti

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelana je bila idejna zasnova ureditve večnamenskega prostora v Gadovi peči z prenovo vlaškega hrama. S tem je narejena
podlaga, da bo lahko društvo pristopilo k realizaciji projekta. V prvi fazi bo Vinogradniško kulturno društvo kupilo zemljišče
in vlaški hram.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Zastavljeni cilje je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

46.124 €

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.
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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

46.124 €

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

41.124 €

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
2021 je bilo v zavetišče sprejetih 287 mačk, od tega je bilo izvedenih 197 sterilizacij oz kastracij, 84 je bilo oddanih novim
lastnikom, 171 je bilo izpuščenih v naravno okolje, 37 jih je bilo evtanaziranih, 16 pa jih je poginilo. Psov je bilo v zavetišče
sprejetih 64, od tega jih je bilo steriliziranih oz. kastriranih 13, 54 jih je bilo oddano novim lastnikom, nobeden ni bil evtanaziran
in nobeden ni poginil. Skupaj je bilo v zavetišče sprejetih 351 živali.
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
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. Od začetka uvedbe sterilizacije, ki se že izvaja 8 let,
je bilo steriliziranih 1.600 mačk.
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.
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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 služb

7.600 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je naslednja:
13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb: sofinanciranje projektov in aktivnosti na letališčih.
Zakonske in druge pravne podlage, 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 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

766.636 €

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
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1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

271.198 €

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

271.198 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za
razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in
predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr.),
zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih. 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

43.398 €

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

15.517 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je od Obrtno podjetniške zbornice najela prostore za co-working prostore, ki bodo namenjeni mladim podjetnikom in
stopajo na pot podjetništva. Tako so bili preurejeni prostori in nabavljeno je bilo pohištvo. Prostori so začeli delovati v mesecu
maju. Odziv uporabnikov je pozitiven, kar pomeni, da je bil cilj dosežen
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Co-working prostor je zaživel in so tako doseženi zastavljeni cilji. Prostori so že skoraj zasedeni in odziv uporabnikov je
pozitiven.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.
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00217 Sred.za vzpodb. podjetništva

120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilji in namen so bili doseženi, saj so bila porabljena vsa sredstva. Na razpis se je prijavilo 41 podjetij za namen Asofinanciranje investicij v stroje in opremo ter 4 podjetja za subvencioniranje najemnine v starem mestnem jedru. Vrednost
upravičenih stroškov pri investicijah so znašali 1.329.663,96, z omejitvijo investicije na 40.000 € so bili upravičeni stroški
449.124,13 €. Sofinanciranje s strani Občine je bilo v 14,23 % od upravičenih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Vrednost investicij kljub epidemiji niso bistveno padle. Ravno tako število vlog ni bilo bistveno manjše od preteklih let.
Sredstva so bila porabljena v celoti in cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP

Postavka je vključena v NRP OB009-10-0089 Sredstva za vzpodbujanje podjetništva.
Podatki o prejemnikih sredstev za razvoj podjetništva v občini Brežice za leto 2021
JR za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2021 (Uradni list RS št. 131/21)
Postavka: 00217-Sredstva za spodbujanje podjetništva
Zap.
št.
Naziv podjetja
1 DERMA ART D.O.O.

Subvencija
2.255,13

2 ROBERT ZORKO S.P.
3 Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija DEJAN LAZANSKI S.P.

5.695,47

4 Mizarstvo MEDVED - MEDVED ERIH S.P.
5 NI TRADE D.O.O.

3.773,25

6 Veterinarska bolnica BREŽICE D.O.O.
7 Gozdarske storitve DEJAN HOSTNIK S.P.

1.511,82

8 Gostilna PENSION LES, LES Nasta S.P.
9 IGOR VERSTOVŠEK S.P.

5.695,47

5.695,47
3.200,55
4.729,90
5.695,47

10 EKOMOT ARTIČE D.O.O.
11 KOCJAN STANE S.P.

2.304,57

12 ANDREJ ZOFIČ S.P.
13 GLM LOVŠE D.O.O.

2.135,82

14 Splošno ključavničarstvo "DORČ", BLAŽEVIČ ERIH S.P.
15 Gostilna CETIN, CETIN JOŽE S.P.

3.373,42

16 Splošno ključavničarstvo "DORČ", BLAŽEVIČ DAMIR S.P.
17 MATJAŽ AVŠIČ S.P.

2.497,82

5.695,47
1.210,29

18 SKZ Ključavničarstvo ZIDARIČ HENRIK S.P.
19 DEBELUH D.O.O.

762,38
940,32
616,12
1.364,55

20 plusDent, JURE POGLAJEN s.p.
21 NOVOSEL DARKO S.P.

5.119,73

22 APITO, JOŽE HUMEK S.P.
23 ARTISK - ROŽMAN ALEKSANDER S.P.

3.702,06

24 Vulkanizerstvo FURLAN D.O.O.
25 NGK, Inženirski biro JURE TOMAŽIČ S.P.

5.436,79

26 GOFAR TISK D.O.O.
27 POSAVC D.O.O.

2.595,16

28 BABIČ DAVID S.P.
29 huda, MATEVŽ JURKAS S.P.

1.749,65

30 BIBO inženiring D.O.O.
31 BIBO trgovina D.O.O.

1.716,58

32 Gradbeništvo, JOŽE GLOGOVIČ S.P.
33 Stara gostilna KRULC, JANKO KRULC S.P.

5.695,47

1.803,80
1.684,50
1.024,47
1.312,81
783,73
949,25
1.333,28
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34 MOBIL ABC D.O.O.
35 VALLIN čistilni servis d.o.o. - so.p.

5.695,47
612,86

36 HOTKO D.O.O.
37 ZOFIČ MATJAŽ s.p.

711,93
11.245,50

38 ANTARES, EVALD ROŽMAN S.P.
39 Gostinske storitve MONIKA ŽOKLAJ S.P.

4.233,43
1.360,00

40 RADULOVIČ MIRJANA S.P.
41 Poslovne storitve na terenu, Sandra Šišak s.p.

670,40

42 ICOMP, Računalniške storitve, Igor Škofljanc s.p.

949,20

460,61
SKUPAJ:

00219 Plače-podjetništvo

119.999,97

53.475 €

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 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 po večini 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

15.000 €

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

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke je bila nabavljena tehnična oprema in droben material za vzdrževanje. Pred objektom MC je bil postavljen
drog za namestitev zastav in sicer za dodatna dela.
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

00406 Razvojni projekti

16.808 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V novem programskem obdobju 2021-2027 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 (brezposelni …).
Sredstva so se namenjala pokrivanju pripravljalnih aktivnosti Občine, kot prijavitelja ali izvajalca razvojnih projektov na
državnem in mednarodnem nivoju. V letu 2021 se je tako del sredstev namenil izvedbi aktivnosti v okviru projekta Geofood
(Ministrstvo za infrastrukturo ter Ministrstvo za okolje in prostor), projekt Refresh+ (Združenje zgodovinskih mest Slovenije
z mednarodnimi partnerji), ter pripravam na participativni proračun.
Del sredstev se namenja tudi javnemu pozivu za sofinanciranje razvojnih projektov, katerega cilj je sofinanciranje projektov,
ki so bili v letih 2020 ali 2021 izbrani na pozivih programov EU (iz državnega ali mednarodnega vira) in v letu 2021 še vedno
potekajo.
V letu 2021 je bil le en prijavitelj, in sicer Posavski muzej Brežice, ki je prijavil projekt sofinanciranja zaposlovanja sedmih
oseb v okviru projektov »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD«, »Tujerodke«
in »Ajda«. Višina sofinanciranja in realizacije je bila, glede na merila in kriterije poziva, 10.000,00 EUR.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Realizacija postavke je bila uspešna, saj so bila sredstva namenjena pokrivanju stroškov aktivnosti vezanih na razvojne
projekte, kot so: Geofood (Ministrstvo za infrastrukturo ter Ministrstvo za okolje in prostor) v višini 4.657,96 EUR, projekt
Refresh+ (Združenje zgodovinskih mest Slovenije z mednarodnimi partnerji) v višini 1.754,85 EUR, ter participativni proračun
v višini 395,00 EUR.
V delu pa so se sredstva preko mehanizma javnega poziva namenila sofinanciranju projektov zaposlovanja (sedem oseb v
okviru projektov »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD«, »Tujerodke« in
»Ajda«) v višini 10.000,00 EUR.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

00535 Nadomeščanje komunalnega prispevka za malo gospodarstvo

0€

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. V tem letu ni bilo nobenega potencialnega upravičenca.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V tem letu ni bilo nobenega potencialnega prijavitelja, ki bi lahko črpal ta sredstva.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

00597 Področni forumi

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi epidemije področni forum ni bil izveden.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj zaradi epidemije ni bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

00611 Sredstva za spodbujanje podjetništva po COVID-19

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

0€

495.438 €

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

112.168 €

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 drugih.
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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

109.998 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke so bile realizirane naslednje zadeve: oglaševanje v najrazličnejših medijih, vzdrževanje in osveževanje spletne
platforme discoverbrezice.com, izdelava najrazličnejših promocijskih rekvizitov, ponatis promocijskega materiala, . 20.000 €
je bilo tudi namenjeno za promocijo viteške dvorane PMB.
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

2.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke so bili sofinancirani dogodki, ki pomenijo promocijo občine Brežice. Tako je bila izvedena promocija v sklopu
mednarodnega plesnega tekmovanja "Master dance festivala Lukec open 2021", ki ga je izvedel plesni klub Lukec. Ker je bila
prireditev preko ZOOM-a se je v odmorih vršila promocija občine Brežice z kratkimi promocijskimi filmi. Izvedena je bila
tudi turistična promocija v sklopu mednarodnega badminton turnirja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Zaradi epidemije ni bilo možno izvesti vseh promocijskih dogodkov in je temu primerna poraba sredstev.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

383.270 €

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.

00230 Plače- turizem

127.162 €

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

35.000 €

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
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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

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke je bili nabavljena telekumunikacijska oprema. Izvedel se je servis koles za izposojo in nabavile so se ključavnice
ter tlačilka za kolesa.
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

32.172 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvajanje regijskih projektov »Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež
Posavje, E- gradovi Posavja ter projekta Posavje polno priložnosti 3P. Kupljene so bile vstopnice za PMB. Namen je bil, da se
z brezplačnim vstopnicam pritegne turiste in da se jih tako čim dlje zadrži v naši občini. Tako so pogledali in še druge turistične
znamenitosti, ki jih sicer ne bi.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili delno realiziran.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

00238 Projekti turistič. infrastrukture LTO

107.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke je bila narejena idejna zasnova prenove ulice Stare pravde. Tako je bilo nabavljenih 62 oleandrov in
vzdrževanje le teh med letom. Bila je udeležba na Slovenski turistični borzi SIW. Izvedeno je bilo ocenjevanja za županovo
vino, sodelovanje v posavskem Martinovanju, izvedene so bile promocijske aktivnosti v sklopu dirke po Sloveniji. Izvedena
sta bila projekta Poletje v parku in Brežice, moje praznično mesto.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka je bila po večini realizirana
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

00239 Programi turistič. društev in OTZ

22.985 €

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 91 %, kar je glede na epidemijo in s tem težje izvajanje določenih aktivnosti uspeh.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

Seznam prejemnikov z odobrenimi zneski - Javni razpis za sofinanciranje programov
turističnih društev in zvez v občini Brežice v letu 2021
Postavka: 00239 - Programi turističnih društev in zvez
Naziv društva

Višina odobrenih sredstev v €

Turistično društvo Jesenice na Dolenjskem

1.848,84

Turistično društvo Pišece

2.031,12

Turistično društvo Artiče

1.822,80

Turistično društvo Vel. Malence

200,00

Turistično, športno, kult. društvo Črešnjice

1.145,76

Turistično društvo Globoko

1.067,64
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Turistično društvo Kapele

1.874,88

Turistično društvo Bizeljsko

1.640,52

Turistično društvo Sromlje

2.187,36

Občinska turistična zveza Brežice

1.718,64

Turistično društvo Dobova

2.005,08

Turistično društvo Pod Gorjanci

1.380,03

Brodarsko turistično društvo Mostec so.p.

1.328,04

Turistično društvo Zakot, Bukošek, Trnje

1.015,56

Turistično društvo Čatež ob Savi

1.718,64

SKUPAJ:

22.984,91

00488 Turistična promocija vinorodnih okolišev

18.262 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se dodeljevala preko javnega razpisa. Na razpis se je prijavilo 5 vinogradniških društev. Projekti so bili različni od
izdelave promocijskih filmov do izdelave spletnih strani.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji do bili delno realizirani. Zaradi epidemije ni bilo možno realizirati vseh prijavljenih aktivnsoti na JR.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00529 Inovativni turistični projekti turističnih društev

9.906 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila preko JR namenjena za sofinanciranje inovativnih turističnih produktov. Na razpis se je prijavilo 6 turističnih
društev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka je bila v celoti realizirana.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00543 "Slovenia Green-akcijski načrt"

6.306 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ni bila realizirana v celoti. Realizacija se prenese v izvajanje v letu 2022.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji niso bili dodeženi.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00571 "Moja skupnost-sodelujem!":Razgledna ploščad na Svetem Vidu

13.977 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt "Razgledna ploščad na Sv. Vidu" se je skozi idejno zasnovo prepoznal kot objekt, ki predstavlja eno najbolj
prepoznavnih točk v občini Brežice. Zaradi navedenega je smiselno, da se naredi večja ploščad, ki se arhitekturno ujema z
okolico, zato pa so potrebna dodatna sredstva in pridobitev dodatne dokumentacije kot npr. geomehanske raziskave za
postavitev tovrstnega objekta. Objekt bo javni zato je varnost na prvem mestu. Idejne zasnove v treh variantah je obravnavala
tudi Komisija za umeščanje turističnih objektov v prostor. Sledila je preverba umeščanja objekta v prostor. Narejen je bil tudi
geodetski posnetek. Izdelana je bila vsa potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tako je bilo pridobljeno
gradbeno dovoljenje in izveden je bil že javni razpis za izvedbo, vendar so potencialni izvajalci ponudili bistveno prevelike
vrednosti za izvedbo projekta, ki niso bile v okvirju predvidenih sredstev v proračunu. Dejansko so se na trgu zgodile velike
spremembe in prišlo je do bistvenih povečanj cen v gradbeništvu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Izdelana je bila vsa potrebna dokumentacija za gradbeno dovoljenje- Le to je bilo tudi pridobljeno. Do izvedbe pa zaradi
bistvenih povečanj cen na trgu in premalo sredstev v proračunu ni prišlo. Za izvedbo projekta je vse pripravljeno in se bo lahko
izvedel v letošnjem leti. Tako so bili cilji delno doseženi
Navezava na projekte NRP

Postavka je vključena v NRP OB009-19-0077 - "Moja skupnost-sodeljujem!".Razgledna ploščad na Sv. Vidu
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

115.816 €

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

40.073 €

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

40.073 €

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 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 v Splošni bolnišnici Brežice

40.073 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila namenjena dvema projektoma Splošne bolnišnice Brežice:
1. nakup opreme
2. projektna dokumentacija.
K1. Občinski svet občine Brežice je v Odloku o proračunu občine Brežice za leto 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 10/20),
potrdil namenska sredstva bolnišnici za nakup diagnostične opreme. Sklenjen je bil dogovor za nabavo UZ aparata s katerim
bolnišnica zagotavljala nujne UZ storitve in prebivalcem regije Posavje zagotovila funkcionalno UZ diagnostiko. Realizacija
projekta je bila v letu 2021 v višini 10.000 EUR.
K2. Svet regije Posavje je na svoji 86. redni seji, ki je potekala 7. 9. 2020, sprejel sklep št.X (o.p.: rimska deset) s katerim je
podprl projekt »Izgradnja objekta F in rekonstrukcija objekta A Splošne bolnišnice Brežice za ureditev negovalne bolnišnice
za regijo Posavje« (v nadaljevanju: projekt);
Svet Regije Posavje je z istim sklepom odločil, da so pripravo projektne dokumentacije za projekt, občine regije Posavje
pripravljene prevzeti v financiranje s tem, da se z Ministrstvom za zdravje predhodno podpiše dogovor o sodelovanju in
zagotavljanju sredstev sofinanciranja projekta iz evropskih sredstev.
Bolnišnica Brežice je izkazala, da bo Ministrstvo za zdravje namenilo finančna sredstva za projekt. Priložen je bil Zakon o
zagotavljanju finančnih sredstev investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (Uradni list, št. 162/21), kateremu
je bil priložen predlog zakona z obrazložitvijo, ki je na strani 6 med poglavitnimi rešitvami za splošne bolnišnice navajal
načrtovane strateške investicije, med katerimi je bil tudi projekt vezan na bolnišnico.
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Z bolnišnico je zato bil sklenjen dogovor o sofinanciranju projekta v višini 40.000,00 EUR, bolnišnica pa je pri poročanju
izkazala realizacijo v višini 30.073 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Občina je v skladu z odlokom namenila sredstva v višini 10.000,00 EUR za nabavo UZ aparata, s katerim bo bolnišnica
zagotavljala nujne UZ storitve, skrajšala čakalne dobe za UZ preiskave in prebivalcem regije Posavje zagotovila funkcionalno
UZ diagnostiko.
Občina je v skladu z odlokom namenila sredstva v višini 30.073 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za projekt
»Izgradnja objekta F in rekonstrukcija objekta A Splošne bolnišnice Brežice za ureditev negovalne bolnišnice za regijo
Posavje«.
Navezava na projekte NRP

Postavka je vezana na NRP.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

37.294 €

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

37.294 €

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 zdravljenja različnih
bolezni, s čemer se teži k dosegi cilja, da občani po preboleli bolezni ali v primeru bolehanja za kroničnimi boleznimi, zaživijo
polno življenje, s tem pa prispevajo k višji kakovosti svojega lastnega bivanja, s tem pa tudi bivanja svojih družin kakor družbe
kot celote.
Cilj je tudi ustrezno izvajanje deratizacije brežin vodotokov in po potrebi dezinskecije, s čimer se sledi cilju preprečevanja
širjenja nalezljivih bolezni.
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.
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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 otroke, ki jim je z odločbo dodeljena dodatna strokovna pomoč.

00046 Preventivna vzgoja in promocija zdravja

17.760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka preventivna zdravstvena vzgoja, promocija in ohranjanje zdravja, sofinanciranje humanitarnih in preventivnih
programov je v letu 2021 realizirana kljub situaciji Covid-19 v velikem odstotku. Realizacija je vezana na izvedbo programov
in dostavo poročil o le-teh. Ker 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. Na javni razpis za leto 2021 je
skupaj prispelo 31 vlog, skupaj 30 vlog – Letnih programov odobrenih. Iz postavke se je sofinanciralo 15 prijavljenih Letnih
programov prijaviteljev, za leto 2021, razpisanih 17.600 €, realiziranih 11.760,00 €.
Programi različnih nevladnih organizacij, ki izvajajo program na področju socialnega varstva in se sofinancirajo na podlagi
javnega razpisa - sta v proračuni zagotovljeni dve proračunski postavki: 00046 in 00123.
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. Kljub situaciji Covid-19 je bila pogodba v celoti realizirana. 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. Za letovanje otrok z zdravstveno
indikacijo (91 otrok) je bil v letu 2021 prispevek Občine Brežice 4,40 EUR, prispevek staršev pa 5,61 EUR na dan na otroka,
strošek letovanja otrok socialno ogroženih družin (10 otrok) pa je pokrila Občina v celoti. Kljub situaciji Covid-19 je bila
pogodba v celoti realizirana.
Spodnja tabela prikazuje pogodbeno dodeljena in realizirana sredstva po javnem razpisu.
Prijavitelj

Realizacija 2021

Društvo diabetikov Posavja Brežice

2.000,00 €

Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica Celje

1.200,00 €

Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje

1.360,00 €

Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije

- €

Društvo Sožitje Brežice

2.000,00 €

Društvo za fibromialgijo

960,00 €

Župnija Pišece

1.200,00 €

Združenje mulitple skleroze Slovenije

848,80 €

Društvo šola Zdravja

2.000,00 €

Društvo za dvig kvalitete življenja Orakelj

800,00 €

Zavod EMMA

1.920,00 €

Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku

400,00 €

Koronarni klub Brežice

1.760,00 €

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele Krajine in Posavja

1.120,00 €

Varstveno delovni center Krško - Leskovec

1.200,00 €

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnica Posavje

2.000,00 €

Župnija Brežice, Karitas Brežice

1.200,00 €

Župnija Bizeljsko, Župnijska Karitas Bizeljsko

1.200,00 €

Klub zdravljenih alkoholikov Brežice

1.600,00 €

Društvo gluhih in nagulušnih Posavje Krško

646,00 €

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto

640,00 €

OZARA Slovenija

2.000,00 €

Društvo za cerebralno paralizo Posavja SONČEK

2.000,00 €
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Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Krško

400,00 €

Društvo za medsebojno pomoč Harmonija

1.023,99 €

CSD POSAVJE

800,00 €

Društvo invalidov občine Brežice

1.200,00 €

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 2020 približno
enako.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00047 Deratizacija

4.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki deratizacija so v letu 2021 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.
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 povabila je bila sklenjena neposredna pogodba z najugodnejšim izvajalcem
storitev. Realizirana je spomladanska in jesenska deratizacija brežin reke Krke in Save.
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
2021 zagotovljeno vzorčenje kopalne vode, terenske meritve, mikrobiološke in kemijske preiskave kopalne vode in ocena
skladnosti. Na podlagi poziva in prispelih ponudb je bila izdana naročilnca NLZOH Novo mesto, ki je izvedlo ugotavljanje
primernosti za kopanje reke Krke na odjemnih mestih: Cerklje ob Krki, Velike Malence (pri Jamniku) in Velike Malence ŠTC
Grič. Za izvedeno naročilo je bilo izdano Poročilo.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00420 Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja

15.044 €

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 za sofinanciranje specialnega pedagoga za šolsko leto 2020/2021 (januar avgust 2021) in 2021/2022 (september-december 2021).
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 8 otrok. Specialni pedagog pravilo nameni 2
uri na teden na otroka, sooča pa se z otroci z diagnozami: motnje pozornosti, komunikacije, govora, slušne pozornosti, problemi
z grafomotoriko, motorična koordinacija, spektroavtistične motnje, anteriorna desnostranska plagiocefalija in zmanjšane
splošne intelektualne sposobnosti.
Poraba je bila nižja zaradi epidemije, ki je povzročila omejitve delovanja pri vrtcih in posledično pri spec.pedagogu.
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Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

1707 Drugi programi na področju zdravstva

38.449 €

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

22.013 €

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

22.013 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z dnem 1.1.2021 je začel veljati in se uporabljati novi Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO, Uradni list RS, št. 189/20)
na podlagi katerega so se nekatere obveznosti iz občin prenesle na državo. Posledično je od 1.1.2021 naslovnik računov
Ministrstvo za zdravje.
V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2021 so bila na postavki 00048 Zdravstveno zavarovanje o 21/15 čl. ZZZ
zagotovljena sredstva v višini 25.000,00 EUR. Izvršeno je bilo plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
občanov brez dohodka, za mesec december 2020, v višini 22.012,56 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj postavke je omogočiti 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
2021 zagotavljali osnovno zdravstveno zavarovanje za povprečno 626 občanov za mesec december 2020.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

17079002 Mrliško ogledna služba

16.437 €

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

11.687 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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Z dnem 1.1.2021 je začel veljati in se uporabljati novi Zakon finančni razbremenitvi občin (ZFRO, Uradni list RS, št. 189/20)
na podlagi katerega so se nekatere obveznosti iz občin prenesle na državo. Posledično je od 1.1.2021 naslovnik računov za
plačilo opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo Ministrstvo za zdravje.
V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2021 so bila na postavki 00049 Mrliško pregledna služba planirana sredstva v
višini 25.000,00 EUR. Izvršena plačila, v višini 11.686,92 EUR, so storitve mrliško pregledne službe v mesecu decembru
2020.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Naloge so bile izvedene v skladu z veljavnimi predpisi.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00050 Pogrebni stroški

4.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva, na postavki pogrebni stroški so v letu 2021 zadoščala za pokritje nastalih stroškov. Realizacija postavke je
odvisna od umrlih brez svojcev, sorodnikov, prijateljev, znancev, ki bi krili stroške pogreba.
V letu 2021 smo tako krili stroške pogreba za 5 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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.570.925 €

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

169.087 €

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.
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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

21.287 €

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 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

20.045 €

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,
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- 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, ki so razvidni v tabeli Rezultati - objavljeni na spletni strani Občine Brežice - Javni
razpisi 2020 - Javni razpis za sofinanciranje ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti
Občine Brežice za leto 2021.
Realizacija pa je razvidna iz tabele:
Ime priimek / Naziv podjetja / Društvo / ...

Odobrena sredstva

Realizacija

Društvo Pleteršnikova domačija Pišece

3.183,45

3.183,45

Župnija Cerklje ob Krki
Župnija Čatež ob Savi
Župnija Pišece

4.186,09
3.473,09
4.157,37

4.186,09
3.473,09
4.157,37

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00445 Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena

1.242 €

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 2021 je bil dokončno obnovljen spomenik pod. zap.št. 1 Gabritsch Maria/Adolf 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).
Zaradi časovne stiske in zahtevnosti projektov, se v letu 2021 drugim projektom obnove ni pristopilo, zato je toliko nižja
realizacija, se pa je naredil popis prioritetnih spomenikov za leto 2022.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

18029002 Premična kulturna dediščina

147.800 €

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

32.000 €

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

Sredstva so omogočila delovanje muzeja, kljub epidemiji in omejevanju muzejske dejavnosti, s čimer je bil cilj dosežen. Pri
pripravi in izvedbi dejavnosti je muzej sledil skupnim dogovorom in aktivnostim Skupnosti muzejev Slovenije ter priporočilom
Ministrstva za kulturo, ob upoštevanju lastnih specifik in možnosti ter seveda navodilom NIJZ.
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Glede na razpoložljiva sredstva je muzej dosegel sledeče kazalnike:
Številu pedagoških programov in število udeležencev - 51/1436
Število obiskovalcev muzeja - 6585
Število obiskovalcev prireditev - 6624
Število prireditev - 178
Skupaj število obiskovalcev muzeja in prireditev -14639
Število novih / dopolnitev stalnih razstav, dlje trajajoče razstave -1
Število novih občasnih razstav (lastne, gostovanja, medinstitucionalne, gostujoče) - 9
Skupaj število razstav - 10
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 delovanje muzeja, kljub epidemiji in omejevanju muzejske dejavnosti, s čimer je bil cilj dosežen. Pri
pripravi in izvedbi dejavnosti je muzej sledil skupnim dogovorom in aktivnostim Skupnosti muzejev Slovenije ter priporočilom
Ministrstva za kulturo, ob upoštevanju lastnih specifik in možnosti ter seveda navodilom NIJZ.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00057 Sredstva za plače in drug. izdatki zaposl.-PMB

79.800 €

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 delovanje muzeja, kljub epidemiji in omejevanju muzejske dejavnosti, s čimer je bil cilj dosežen. Pri
pripravi in izvedbi dejavnosti je muzej sledil skupnim dogovorom in aktivnostim Skupnosti muzejev Slovenije ter priporočilom
Ministrstva za kulturo, ob upoštevanju lastnih specifik in možnosti ter seveda navodilom NIJZ.
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 omogočala obnovo oz. nabavo najnujnejše opreme, kljub epidemiji in omejitvam delovanja muzejske dejavnosti,
s čimer je cilj (gospodarno ravnanje z objektom) dosežen.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00475 Opremljanje prostorov in Viteške dvorane gradu Brežice

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za obnovo poslovnih prostorov in nakupa opreme za optimizacijo delovnega
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procesa Posavskega muzeja Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Sredstva so omogočila nakup nekatere opreme za ureditev pisarn z namenom, preselitve uradnih prostorov in ureditve muzejske
knjižnice, s čimer je bil cilj dosežen. Projekta ureditve sta dolgoročna cilja in nista v popolnosti realizirana v letu 2021.
Navezava na projekte NRP

Postavka je vezana na NRP št. OB009-18-0013

1803 Programi v kulturi

648.561 €

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

516.821 €

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
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Število enot prirasta knjižničnega gradiva
Število članov
Število obiskovalcev (fizični in virtualni obisk)
Število izposojenega gradiva
Število dogodkov knjižne in knjižnične vzgoje
Število sodelovanj z drugimi ustanovami
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Realizacija kazalnikov je bila uspešna, podrobnejša realizacija je opisana po proračunskih postavkah.

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

Glede na razpoložljiva sredstva je knjižnica dosegla sledeče kazalnike:
Število enot knjižničnega gradiva - 120.451
Število enot prirasta knjižničnega gradiva - 2.200
Število članov - 3.315
Število obiskovalcev (fizični in virtualni obisk) - 473.782
Število izposojenega gradiva - 122.711
Število dogodkov knjižne in knjižnične vzgoje - 135
Število sodelovanj z drugimi ustanovami - 47
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

00063 Nakup knjižnega gradiva

39.000 €

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
120.451, število enot prirasta knjižnega gradiva pa 2.200.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00064 Sredstva za plače in drug. izdatki zaposl.-Knjižnica Brežice

369.415 €

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, kljub epidemiji in omejitvam delovanja knjižnične dejavnosti, s čimer je
cilj dosežen.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00068 Materialni stroški Knjižnica Brežice

67.225 €

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 izvajanje storitev, kljub epidemiji in omejitvam delovanja knjižnične dejavnosti, s čimer je
cilj dosežen.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP
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00070 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-Knjižnica Brežice

5.340 €

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, kljub epidemiji in omejitvam delovanja knjižnične dejavnosti,
s čimer je cilj (gospodarno ravnanje z objektom) dosežen.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00540 Posavska potujoča knjižnica

33.341 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Knjižnica Brežice, Knjižnica Sevnica, Valvasorjeva knjižnica Krško in Knjižnica Laško (za območje občine Radeče) so, ob
podpori občin, pristopile k uvajanju projekta Bibliobus - Potujoče knjižnice s katero odgovarjajo na problematiko dostopnosti
do knjižničnih storitev na oddaljenih območjih. Vzpostavitev Potujoče knjižnice za Posavje, v sodelovanju s posavskimi
občinami Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica, pomeni povezovanje med tremi osrednjimi posavskimi
knjižnicami in eno krajevno knjižnico. To predstavlja najracionalnejšo rešitev problema zagotavljanja enakih možnosti za
dostop do knjižničnega gradiva, informacij in storitev vsem prebivalcem območja. Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo,
preostanek pa občine v deležu prebivalstva. Nosilka projekta je Valvasorjeva knjižnica Krško. Knjižnica Brežice, Knjižnica
Laško in Knjižnica Sevnica so pridružene partnerice.
Sredstva so bila namenjena za delovanje Posavske potujoče knjižnice (nakup bibliobusa in kritje materialnih stroškov, plač,
knjižničnega gradiva).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Bibliobus Posavske potujoče knjižnice (PPK) je začel delovati 5. oktobra 2020. PPK ni samostojna pravna oseba, saj je v
formalno-pravnem smislu del Valvasorjeve knjižnice Krško, v sistemu COBISS pa nastopa kot samostojen subjekt, s svojo
siglo in svojo bazo gradiva. To stanje je nasledek tega, da je potujoča knjižnica projekt štirih knjižnic (Valvasorjeve knjižnice
Krško, Knjižnice Sevnica, Knjižnice Brežice in Knjižnice Laško).
Vozilo je bilo v letu 2020 nabavljeno s sredstvi Ministrstva za kulturo RS in sorazmernim delom petih občin.
Potujoča knjižnica ima dva delavca (bibliotekarja in voznika-knjižničarja), ki sta uradno zaposlena v Valvasorjevi knjižnici
Krško, finančna sredstva za njune plače pa se prav tako po ključu delijo med občine.
Po istem ključu je bil narejen tudi razpored obiskov, v katerem je pet občin zastopanih z določenim številom postajališč in
določenim časom odprtosti teh postajališč.
Navezava na projekte NRP

Projekt nakupa bibliobusa je bil vezan na NRP št. OB009-19-0058.

18039002 Umetniški programi

26.478 €

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)
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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 je bila uspešna, podrobnejša realizacija je opisana po proračunskih postavkah.

00071 Programi profesionalne kulture

4.500 €

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 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.
Glede na razglašeno epidemijo in omejitve delovanja kulturnih dejavnosti so se prilagodile vsebine gledališkega abonmaja –
izvedba se je prilagodila glede na priporočila in omejitve NIJZ, predstava za predšolske otroke ter šoloobvezne otroke prve
triade se je izvedla v mesecu decembru 2021 vendar v virtualni obliki.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Glede na razpoložljiva sredstva so bili doseženi sledeči kazalniki:
Število izvedenih dogodkov - 8
Skupno število obiskovalcev dogodkov profesionalne kulture - 2000
Število članov abonmajev - 151 (vključuje tudi spletne predstave)
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 je 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 tudi k razvoju kulturnega turizma, saj več kot 70% obiskovalcev festivala prihaja iz drugih okolij.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Glede na razpoložljiva sredstva so bili doseženi sledeči kazalniki:
Število izvedenih dogodkov na območju občine Brežice - 6 + dva dodatna dogodka v lokalnem okolju
Skupno število obiskovalcev dogodkov na območju občine Brežice - 323
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00446 Zagotavljanje pogojev za kulturno profesional. in ljubitel. postprodukcijo

4.978 €

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:
- 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. 4300-1/2019 z dne 9.4.2019 je bilo realizirano 450
ur uporabe javne kulturne infrastrukture.
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zaradi situacije COVID -19 prišlo do omejitev pri izvajanju kulturnih dogodkov, ki so potekali v Domu kulture Brežice oz. so
se ti izvajali na drugačen način ali drugi lokaciji zaradi česar so se morale prilagoditi naloge za izvajalca.
Kljub prilagoditvi vsebin je izvajalec zaradi omejitve delovanja kulturnih dejavnosti odpovedal pogodbeno razmerje. Občina
je zato na podlagi javnega povabila sklenila letno pogodbo za obdobje 1. 11. 2020 do 31. 12. 2021.
Realizacija je nižja, saj je ta pogojena z št. prireditev, ki pa jih je bilo bistveno manj zaradi epidemiološke situacije in omejitev
NIJZ.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

18039003 Ljubiteljska kultura

105.262 €

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 je bila uspešna, podrobnejša realizacija je opisana po proračunskih postavkah.

00073 Delovanje JSKD OI BREŽICE

13.875 €

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
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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) v skladu s Pogodbo o medsebojnem sodelovanju
na področju ljubiteljske kulture v Občini Brežice, št. P-0001-2011 z dne 27. 5. 2011, ki se uporablja od 1. 6. 2011 in v 4. členu
določa, da bo Občina za izvajanje pogodbeno določenih nalog zagotavljala del sredstev za zaposlenega na Skladu in druga
povračila v zvezi z delovnim razmerjem.
Tako se namenjajo sredstva 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

Glede na razpoložljiva sredstva so bili doseženi sledeči kazalniki:
Število odobrenih programov - 44
Število udeležencev - 651
Število obiskovalcev - 2243
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00074 Programi ljubiteljske kulture

82.198 €

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 poleg strokovnih društev tudi društva s področja vokalne glasbe, instrumentalne glasbe,
gledališča, folklore, likovne umetnosti, avdiovizualne umetnosti, literarne umetnosti in plesa.
- 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.
Glede na omejitve kulturnega delovanja zaradi epidemije je bila organizacija in udeležba na prireditvah preglednega značaja
in organizacije izobraževanj za potrebe ljubiteljske kulture v letu 2021 prilagojena. Več poudarka je bilo na izobraževalnih
dogodke (npr. spletni seminar za zborovodje), izvedene pa so bile tudi območne revije (npr. območna revija plesnih skupin) in
različni natečaji in razstave (npr. literarni natečaj, območna fotografska razstava).
- 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

Glede na razpoložljiva sredstva in omejitve delovanja so bili doseženi sledeči kazalniki:
a) V okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture:
Število prijaviteljev - 27
Število odobrenih letnih programov - 53
Število aktivnih sekcij po področjih
Pevski zbori in vokalne skupine:19
Pihalni, tamburaški orkestri, druge inštrumentalne skupine:7
Gledališke, lutkovne skupine:4
Folklorne skupine, skupine poustvarjalcev glasbenega izročila:10
Plesne skupine/ mažoretne skupine:2
Likovne skupine, literarne skupine, foto in video skupine, filmske skupine:6
Strokovna društva, skupine:5
V okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture so bili podprti prijavitelji, ki so razvidni v tabeli
Rezultati - objavljeni na spletni strani Občine Brežice - Javni razpisi 2020 - Javni razpis za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulture za leto 2021.
Realizacija pa je razvidna iz tabele:

Ime priimek / Naziv podjetja / Društvo / ...

Odobrena sredstva

Realizacija

1.268,00

1.268,00

KUD Slavček Velika Dolina

650,00

650,00

KUD Brežice

962,00

962,00

Društvo Fotoklub Brežice

204

KD Zvezda Dobova

1.100,00

KD Drugi oder

1.416,00

708,00

KD Franc Bogovič Dobova

4.500,00

4.264,00

800,00

739,27

1.177,00

1.177,00

KD Planina Cerklje ob Krki

489,00

489,00

Društvo za oživitev mesta Brežice

833,00

833,00

Društvo zbirateljev Verigar Brežice

730,00

730,00

KD Globoko

2.648,00

2.648,00

KD Ivan Kobal Krška vas

1.272,00

1.272,00

Društvo likovnikov Brežice

3.313,00

3.313,00

KD Orlica Pišece

1.800,00

1.800,00

741,00

741,00

KD Kapele

3.950,00

3.950,00

KD Pihalni orkester Kapele

4.565,00

4.565,00

Plesno društvo Imani

7.838,00

7.838,00

KD MePZ Viva Brežice

4.421,00

4.421,00

Zveza kulturnih društev Brežice
DIO Brežice - Ljudske pevke Cerklje ob Krki
Društvo Pleteršnikova domačija Pišece
KUD Oton Župančič Artiče

7.321,00
389,00
1.083,00
9.412,00

4.912,00
389,00
1.083,00
9.412,00

KD Moški pevski zbor Bizeljsko

1.064,00

1.064,00

KD Gasilski pihalni orkester Loče

4.757,00

4.757,00

500,00

500,00

KD MoPZ Sromlje
KUD Anton Kreč Čatež ob Savi

Društvo 1824

KUD Mokriške vrane

1.100,00

b) organizacije in udeležbe na prireditvah preglednega značaja in organizacije izobraževanj za potrebe ljubiteljske kulture:
Število neposredno vključenih občank in občanov na področju kulture: 1.519
c) sofinanciranje dela plače učitelja Glasbene šole Brežice:
Cilj je bil dosežen, saj so sredstva omogočila sofinanciranje profesionalnega kadra s področja kulture, in sicer za izvajanje
programov trobil (rog) v času september - december 2021. S tem je cilj zagotavljanja dodatne podpore javnim zavodom
dosežen, hkrati pa so zadovoljene potrebe po povpraševanju zaradi popularnosti določene umetnostne smeri.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00542 Drugi programi s področja ljubiteljske kulture

9.188 €

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)
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Glede na razpoložljiva sredstva in omejitve delovanja so bili doseženi sledeči kazalniki:
Število prijaviteljev: 11
Število odobrenih programov glede na namen: 15
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A1 -inštrumenti: 1
A2 - oprema: 3
B - najemnina: 4
C - uniforme: 3
D - založništvo: 2
E – raziskovalna dela: 2
V okviru JR za sofinanciranje programov s področja druge kulture so bili podprti prijavitelji, ki so razvidni v tabeli Rezultati objavljeni na spletni strani Občine Brežice - Javni razpisi 2020 - JR za sof. programov s področja druge kulture v letu 2021.
Realizacija pa je razvidna iz tabele:
Ime priimek / Naziv podjetja / Društvo / ...

Odobrena sredstva

Realizacija

KUD Franjo Stiplovšek Gimnazija Brežice

1.025,00

1.025,00

KD Kapele
Društvo Mažoretke Dobova
KUD Mokriške vrane

2.077,92
540,00
275,49

840,72
460,00
275,49

KD Pihalni orkester Kapele

2.657,40

2.089,34

Plesno društvo Imani

1.575,00

1.062,50

KD GPO Loče

2.187,01

1.362,01

KUD Oton Župančič Artiče

1.923,74

1.923,74

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00598 Spodbujanje ljubiteljske kulture

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena dvigu kakovosti delovanja nevladnih organizacij s področja kulture v občini Brežice. Stroški zajeti v
postavki so vezani na mentorstvo. Sredstva na postavki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Sredstva na postavki niso bila razpisana zaradi epidemije in omejevanja kulturnih dejavnosti, ki so skorajda onemogočila
izvajanje vaj, posledično pa mentorstva.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

1804 Podpora posebnim skupinam

7.147 €

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

Dolgoročni cilj s področja delovanja veteranskih in domoljubnih organizacij:
- Sofinanciranje aktivnosti in projektov veteranskih skupin v občini.
Dolgoročne cilje s področja romske tematike opredeljuje:
- Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade RS, ki zahteva aktivnejšo vlogo občin z evidentirano romsko skupnostjo. V ta
namen je cilj priprava Strategije reševanja romske tematike v občini Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Dolgoročni cilj s področja delovanja veteranskih in domoljubnih organizacij:
- Sofinanciranje aktivnosti in projektov veteranskih skupin v občini.
Dolgoročne cilje s področja romske tematike opredeljuje:
- Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade RS, ki zahteva aktivnejšo vlogo občin z evidentirano romsko skupnostjo. V ta
namen je cilj priprava Strategije reševanja romske tematike v občini Brežice.

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim

7.147 €

Opis podprograma

Podpora narodnostnim skupnostim, sofinanciranje organizacij narodnostnih skupnosti, sofinanciranje organizacij romske
skupnosti
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Delovno področje veteranskih in domoljubnih organizacij opredeljuje:
- Pravilnik o sofinanciranju veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Brežice
Delovno področje romske tematike opredeljuje:
- Ustava Republike Slovenije
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- Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji
- Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade RS za obdobje 2021 - 2030
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj s področja delovanja veteranskih in domoljubnih organizacij:
- Sofinanciranje aktivnosti in projektov veteranskih skupin v občini.
Dolgoročne cilje s področja romske tematike opredeljuje:
- Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade RS za obdobje 2021 - 2030, ki zahteva pripravo in sprejem akcijskega načrta s
strani Občine Brežice. V ta namen je v pripravi Strategija reševanja romske tematike v občini Brežice, ki bo zajemala cilje in
ukrepe za naslednjih 5 let.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj s področja delovanja veteranskih in domoljubnih organizacij:
- Sofinanciranje aktivnosti in projektov veteranskih skupin v občini.
Letni cilj s področja romske tematike:
- sprejem in uresničevanje Strategije reševanja romske tematike v občini Brežice
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Ocena uspeha doseganja zastavljenih ciljev s področja delovanja veteranskih in domoljubnih organizacij:
- 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.
Ocena uspeha doseganja zastavljenih ciljev s področja romske tematike:
- izvedba vseh potrebnih analiz za pripravo Strategije reševanja romske tematike v občini Brežice in oblikovanje osnutka
strategije.

00613 Strategija romske populacije v občini Brežice-izdelava in izvedba

7.147 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravo strategije na področju dela z romsko populacijo in razreševanja odprtih vprašanj v okolju
romskega naselja. Zagotovljena so na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin in Zakona o financiranju občin, ki
določata, da se zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti.
S spremembo zakonodaje je tako tudi občina Brežice prepoznana kot občina z romsko skupnostjo. Del državnih sredstev je
tako namenjenih tudi za mehke vsebine oz. pripravo strategije.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Občina Brežice ima Komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice (v nadaljevanju: Komisija), ki je bila
ustanovljena s sklepom Občinskega sveta občine Brežice na 6.seji, z dne 21.4.2011, in sicer kot občasno telo občinskega sveta
občine Brežice. Komisija deluje v okviru svojega delovnega področja v skladu s pristojnostmi, ki ji daje veljavna zakonodaja
in pooblastili, katere ji podeli občinski svet.
Komisija je na 3.seji z dne 28.4.2021 sprejela sklep, da se pristopi k pripravi strategije in da sta ključna koraka izvedba ankete
med prebivalci KS Cerklje ob Krki, v kateri se nahaja evidentirano romsko naselje Krušče v bližini naselja Gazice, ter analize
stanja med romsko populacijo s pomočjo intervjujev.
Konec leta 2021 sta bili izvedeni obe raziskavi, ki sta podlagi za pripravo Strategije.
Navezava na projekte NRP

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

746.129 €

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. Izvajanje programov
redne vadbe, počitniških in mladinskih programov je bilo ohranjeno na enakem nivoju kot v preteklem letu.

18059001 Programi športa

525.542 €

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
207

- nacionalni program športa
- odlok o financiranju letnega programa 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 se ohranja kot v prejšnjih letih.
Število ur redne vadbe športnih programov je zaradi epidemije bolezni Covid-19 in prepovedi izvajanja vadbe nekoliko nižje
od prejšnjih let.

00023 Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije

46.980 €

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 uporabljena za pokrivanje stroškov v zvezi s projektom "Stavi na zdravje - Bet on health) za katerega je Občina
Brežice v letih 2019 in 2020 prejela sredstva iz strani EU komisije, programi Erasmus + Šport. Tako so se iz postavke pokrili
stroški promocijskih aktivnosti in rezultatov projekta, stroški dela študentke, ki je v prvi polovici leta pripravljala zaključno
poročilo projekta, potni stroški ambasadorjev projekta, ki so sodelovali pri oblikovanju motivacijskega modela in izdelava ter
montaža selfie točk, ki so postavljene na zanimive točke po občini.
Iz postavke so se pokrivali tudi stroški aktivnosti povezanih s pridobitvijo naziva Brežice - Evropsko mesto športa 2022, ki ga
podeljuje Evropska zveza prestolnic in mest športa (Aces Europe). Tako so bili iz postavke pokriti stroški kandidature za naziv,
stroški priprave, izdelave in tiska predstavitvene brošure (t.i. Bid File), stroški izdelave celostne grafične podobe ter stroški
obiska delegacije ACES Europe v Brežicah, ki zajemajo prevoz, nastanitev in pogostitev.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa

218.686 €

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 sklenjene 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, stroške
delovanja društev, stroške razvojnih dejavnosti (izobraževanja, usposabljanja ter izdajo publikacij) ter pokrivanje tekmovalnih
stroškov (štartnine, prevozi, sodniški stroški,…). Razen sredstev za delovanje društev in delo strokovnega kadra, morajo
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društva za izplačilo pogodbenih sredstev dostaviti ustrezne zahtevke z dokazili, zato je realizacija pogodbenih zneskov odvisna
tudi od ažurnosti izvajalcev.
V letu 2021 je bilo tako sofinanciranih 48 izvajalcev, ki so izvajali različne programe: programi prostočasne športne vzgoje
otrok in mladine (49 različnih programov, 2336 ur, 730 udeležencev), programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport (74 programov, 14030 ur, 980 udeležencev), programi kakovostnega športa odraslih (14
programov, 3680 ur, 191 udeležencev), programi rekreativne športne vadbe (10 programov, 1140 ur, 301 udeleženec), programi
vadbe starejših nad 65 let (8 programov, 480 ur, 138 udeležencev) in vadbe invalidov (5 programov, 250 ur, 71 vadečih).
V letu 2021 je bilo v občini sofinancirana izvedba 27 različnih športno rekreativnih prireditev lokalnega pomena in 5 prireditev
državnega pomena oz. mednarodnih prireditev. Finančno podprta je bila tudi izdaja ene publikacije za šport.
Iz proračuna Občine Brežice je bilo sofinanciranih predvideno sofinanciranje 34 izpopolnjevanj in 26 usposabljanj za strokovne
delavce, vendar pa niso bila vsa izvedena zaradi ukrepov zoper širjenje bolezni Covid-19.
Izvajalci programov so bili izbrani na javnem razpisu, z njimi so bile sklenjene pogodbe, izplačila so bila nakazana na podlagi
dokazil o realizaciji programov.
Iz postavke je bilo sofinancirana tudi udeležba 9 športnikov iz občine na tekmah svetovnega ali evropskega prvenstva oz.
svetovnega in evropskega pokala.
Realizacija je nižja zaradi ukrepov okoli širjenja bolezni Covid-19, ki so zlasti v začetku leta 2021 omejevali izvedbo nekaterih
športnih aktivnosti. Zaradi ukrepov pa prav tako ni bilo športnih prireditev širšega turističnega pomena, ki se prav tako
financirajo iz proračunske postavke.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Obseg odobrenih programov je sledila določilom letnega programa športa. Cilji so bili delno doseženi, saj športna društva
zaradi epidemije bolezni Covid-19 del leta niso smela izvajati svoje vadbe (Odloki vlade RS). Prav tako so bila prestavljena
nekatera izobraževanja.
Obseg sredstev za izvajanje programov redne vadbe smo, glede na razpoložljiva sredstva, ohranjali na nivoju iz preteklih let.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

Klub

Karate klub Brežice

Najem
objektov,
razen ZŠB

Strokovni
kader +
delovanje
društva

Tekmovalni
stroški

Razvojne
dejavnosti

Prireditve Skupaj

- €

4.650,00 €

887,01 €

1.323,00 €

2.167,33 €

- €

- €

- € 3.490,33 €

592,20 €

3.640,17 €

559,68 €

108,00 €

- € 4.900,05 €

- €

- €

- €

- €

250,00 €

250,00 €

456,75 €

507,50 €

- €

- €

150,00 €

1.114,25 €

2.549,40 €

2.551,60 €

2.144,60 €

545,00 €

630,00 €

155,00 €

- €

- €

- € 785,00 €

- €

640,00 €

- €

- €

- € 640,00 €

6.510,00 €

2.394,83 €

576,64 €

- €

- € 9.481,47 €

Varstveno delovni center Krško Leskovec

- €

200,00 €

- €

- €

- € 200,00 €

Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece

- €

136,41 €

- €

- €

- € 136,41 €

Planinsko društvo Brežice

- €

1.353,00 €

- €

Športno društvo Salta
Odbojkarsko društvo Brestanica + Športna zveza
Brežice

- €

186,67 €

- €

- €

- € 186,67 €

1.260,00 €

500,00 €

- €

- €

- € 1.760,00 €

Plesni klub Lukec Brežice

3.465,00 €

1.227,12 €

904,37 €

- €

- € 5.596,49 €

Klub za ritmično gimnastiko Ritem

- €

124,00 €

- €

- €

- € 124,00 €

Osnovna šola Globoko

- €

240,00 €

- €

- €

- € 240,00 €

Športna zveza Alpe-Donava-Jadran

- €

- €

- €

- €

- €

3.402,00 €

2.421,33 €

1.072,10 €

Thai boksing klub Brežice
Telovadno društvo Sokol Brežice
Športno društvo Sušica
Športno društvo Orlica Pišece
Kajak kanu klub Krško + Športna zveza Brežice
Golf klub Grad Mokrice
Športno društvo Kajak kanu Brežice
Tenis klub Brezina

Badminton klub Pišece
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2.135,00 € 200,00 €

7.872,01 €

- € 7.790,60 €

150,50 € 250,00 €

1.753,50 €

- €

100,00 € 1.100,00 € 8.095,43 €

Strelski klub Brežice

- €

3.480,89 €

873,57 €

- €

- € 4.354,46 €

Rokometni klub Brežice

- €

3.081,83 €

4.127,18 €

146,40 €

- € 7.355,41 €

924,00 €

856,17 €

- €

- €

- € 1.780,17 €

Orientacijski klub Brežice

- €

1.522,70 €

1.201,04 €

- €

- € 2.723,74 €

Športna zveza Brežice

- €

- €

- €

Kajak kanu klub Čatež

2.205,00 €

2.141,60 €

1.827,87 €

87,50 €

- € 6.261,97 €

Košarkarski klub Brežice
Invalid Združenje gibalno oviranih in oseb z
invalidnostnjo Brežice
Društvo za cerebralno paralizo Posavja Sonček
+ Športna zveza Brežice

6.348,30 €

2.994,17 €

2.351,08 €

50,00 €

- € 11.743,55 €

- €

- €

- €

- €

- €

630,00 €

155,00 €

- €

- €

- € 785,00 €

Športno kulturno društvo Mažoretke Dobova

569,10 €

3.087,50 €

192,29 €

- €

- € 3.848,89 €

Šahovski klub Brežice

693,00 €

1.467,42 €

597,27 €

- €

- € 2.757,69 €

Namiznoteniški klub Dobova

690,90 €

1.676,67 €

- €

- €

- € 2.367,57 €

Nogometni klub Brežice 1919

1.701,00 €

6.771,33 €

15.606,42 €

474,00 €

Športno društvo Petelinček

1.113,00 €

1.559,00 €

847,04 €

- €

- € 3.519,04 €

- €

3.348,83 €

808,20 €

- €

- € 4.157,04 €

5.880,00 €

3.221,59 €

1.183,64 €

631,65 €

Rokometni klub Dobova

- €

5.890,15 €

18.550,06 €

226,40 €

Atletski klub Brežice

- €

7.976,11 €

3.298,14 €

225,00 €

Badmintoski klub Brežice

- €

455,00 €

- €

- €

- € 455,00 €

Osnovna šola Artiče

- €

186,67 €

- €

- €

- € 186,67 €

97,65 €

750,00 €

- €

- €

100,00 €

947,65 €

1.496,25 €

1.651,67 €

293,30 €

280,00 €

400,00 €

4.121,21 €

Športno rekreativno društvo Ti&Jaz

182,70 €

280,00 €

- €

- €

- € 462,70 €

Nippon klub podružnica Čatež

378,00 €

703,00 €

338,57 €

- €

- € 1.419,57 €

- €

- €

- €

- €

1.260,00 €

828,00 €

- €

- €

- € 2.088,00 €

Društvo Ženski nogometni klub Posavje - PB

- €

916,67 €

304,84 €

- €

- € 1.221,51 €

Posavski alpinistični klub

- €

2.455,00 €

157,81 €

- €

- € 2.612,81 €

3.360,00 €

1.577,73 €

1.228,00 €

- €

- € 6.165,73 €

- €

- €

- €

- €

- €

3.121,66 €

7.535,89 €

599,41 €

- €

- € 11.256,96 €

- €

180,84 €

- €

- €

50.838,91 €

89.846,39 €

60.530,14 €

6.159,45 €

Klub borilnih veščin MMA Brežice

Kegljaški klub Brežice
Viva klub Brežice

Športno društvo Artiče
Teniški klub Brežice

Športno društvo Bizeljsko
Športno društvo Plavalna akademija Rok Kerin Podružnica Brežice

Strelsko društvo Rudar Globoko
Športno društvo Dvorce
Društvo borilnih veščin Katana
Društvo invalidov Občine Brežice
SKUPAJ
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1.000,00 € 5.100,00 € 6.100,00 €

- €

- € 24.552,75 €

150,00 €

11.066,88 €

- € 24.666,61 €
100,00 €

350,00 €

100,00 €

11.599,25 €

350,00 €

- €

280,84 €

8.250,00 € 215.624,88 €

Izplačila sredstev za sofinanciranje udeležbe športnikov na SP in EP

Vlagatelj

Ime in priimek
športnika
Rang tekmovanja

Datum tekm.

Kraj tekm.

Višina
Datum
sofinanciranja izplačila

Shony Fight club

Jaka Cerjak

Svetovni pokal

2. - 4. 7.2021

Poreč/HRV

210,00 €

6.07.2021

Shony Fight club

Ela Petan

Svetovni pokal

2. - 4. 7.2021

Poreč/HRV

210,00 €

6.07.2021

Shony Fight club

Saša Petković

Svetovni pokal

2. - 4. 7.2021

Poreč/HRV

210,00 €

6.07.2021

Shony Fight club

Tjaša Petković Svetovni pokal

2. - 4. 7.2021

Poreč/HRV

210,00 €

6.07.2021

ŠD AMX jet ski & MC RT

Alex Novak

Evropski pokal

4. - 5. 9. 2021

Brežice/Slo

180,00 €

29.10.2021

Kajak kanu klub Čatež

Naja Pinterič
Jedert
Društvo borilnih veščin Katana Jevševar

Evropski pokal

16.-17.10.21

Bratislava/SVK

180,00 €

27.12.2021

Svetovno prvenstvo

3. - 11. 11. 2021

Abu Dhabi (ZAE)

210,00 €

15.12.2021

Društvo borilnih veščin Katana Maruša Rus

Svetovno prvenstvo

3. - 11. 11. 2021

Abu Dhabi (ZAE)

210,00 €

15.12.2021

180,00 €

15.12.2021

Karate klub Brežice

Maja Lazanski Balkansko prvenstvo 26. - 28. 11. 2021 Rijeka /HRV

1.800,00 €

Skupaj

00076 Šolska športna tekmovanja

2.676 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz postavke so bila porabljena za pokrivanje stroškov Zavoda za šport Brežice - Področnega centra Posavje ter Zavoda
Novo mesto za organizacijo področnih šolskih športnih tekmovanj ter pokrivanje potnih stroškov šolam udeleženkam na vseh
ravneh šolskih športnih tekmovanj.
Realizacija je nižja od načrtovane, saj se zaradi epidemije Covid-19 šolska športna tekmovanja niso izvajala.
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.
Cilji niso bili doseženi, saj se zlasti v začetku leta šolska športna tekmovanja zaradi ukrepov za zajezitev širjenja bolezni Covid19 niso izvajala
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00077 Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje

4.911 €

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 polovične cene nakupa 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

30.000 €

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. Tako
so bila sredstva porabljena za potrebe nujnih sanacijskih ukrepov in za naročila nujnih rednih pregledov in zavarovanj.
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

3.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za obnovo športnih igrišč so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa. Sofinancira se največ 30 % za delo in največ
50 % za premično športno opremo. Na razpis so se prijavili 4 izvajalci.Trije so izpolnjevali pogoje in dobili odobrena sredstva,
ki pa jih niso uspeli realizirati v celoti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Z obnovo športnih 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
Prijavitelj
Športno društvo Nova vas

Sofinanciranje
1.132,62 €

Športno društvo Prilipe

1.509,63 €

Športno društvo Sobenja vas

- €

Krajevna skupnost Globoko

1.127,84 €

00478 Zimsko drsališče

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so bila namenjena za postavitev drsališča pred športno dvorano Brežice. Drsališče v letu 2021 zaradi
ukrepov za zajezitev širjenja bolezni Covid-19 ni bilo postavljeno
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka ni bila realizirana, saj zaradi negotove epidemiološke slike v zvezi z širjenjem bolezni Covid-19 drsališče ni bilo
postavljeno.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

00548 Sredstva za plače in dr. izdat. zaposl. program športa-Zavod za šport Brežice

134.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov plač oseb, zaposlenih na Zavodu za šport, ki skrbijo za izvajanje njegovih javnih
nalog, v deležu, ko zaposleni v zavodu opravljajo svoje delo na področju športa. Sredstva so bila vključena v letno pogodbo o
sofinanciranju Zavoda za šport Brežice
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka je bila realizirana skladno z oddanimi zahtevki, glede na opravljeno delo zaposlenih v letu 2021.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

00549 Materialni stroški program športa-Zavod za šport Brežice

84.497 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju dela materialni stroškov Zavoda za šport, ki nastanejo z uporabo športnih objektov s strani
društev katerih programi so odobreni na javnem razpisu. Sredstva so bila vključena v letno pogodbo o sofinanciranju Zavoda
za šport Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka je bila realizirana v celoti. Sredstva so bila Zavodu za šport nakazana v obliki mesečnih dvanajstin.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00626 Športne aktivnosti občank in občanov

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka v letu 2021 ni bila izvedena, zaradi nepredvidljivih ukrepov zoper širjenje bolezni Covid-19.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji niso bili doseženi, saj se zaradi ukrepov zoper širjenje bolezni Covid-19 aktivnosti, ki bi bile financirane iz postavke, niso
financirane.
Navezava na projekte NRP

18059002 Programi za mladino

220.588 €

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
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- 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
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

26.373 €

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 3.000 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.
3. izvedbo mednarodnega otroškega pevskega festivala
Že tradicionalni festival je prepoznan med mladimi in je zato vključen tudi v Lokalni program kulture Občine Brežice za
obdobje 2020-2024. 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.
Projekt vnaša dodano vrednost k že obstoječim vsebinam na tem področju, saj zagotavlja povezovanje z organizacijami, ki
delujejo na področju podjetništva, kulture in mladine ter nudi priložnost povezovanja na teh področjih širše na državnem in
mednarodnem nivoju ter s tem zagotavlja možnost dodatnih promocijskih aktivnosti za občino.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za:
1. izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja mladine in
2. izvedbo mladinskih projektov, podprtih s strani "Sveta mladih"
3. izvedbo mednarodnega otroškega pevskega festivala .
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K1. V okviru JR za sofinanciranje projektov na področju mladine so bili podprti prijavitelji, ki so razvidni v tabeli Rezultati objavljeni na spletni strani Občine Brežice - Javni razpisi 2020 - JR za sof. projektov s področja mladine v letu 2021.
Realizacija pa je razvidna iz tabele:
Ime priimek / Naziv podjetja / Društvo / ...

Odobrena sredstva

Realizacija

Planinsko društvo Brežice

701,03

701,03

KD Kapele

792,47

792,47

Župnija Cerklje ob Krki

500,00

500,00

KUD Mokriške vrane
Društvo podeželske mladine Brežice
KD Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi
KD Orlica Pišece

700,00
1.100,00
548,63
914,38

634,30
1.100,00
548,63
914,38

Društvo 1824

800,00

800,00

Turistično društvo Dobova

518,15

518,15

Rokometni klub Dobova

944,86

944,86

TD Kapele

944,86

944,86

Športno društvo AMG šport
Kulturno društvo Zvezda Dobova
ŠD Kajak kanu Brežice

1.676,38
1.127,74
731,50

1.676,38
1.095,40
731,50

K2. »Sveta mladih« tudi v letu 2021 ni v popolnosti zaživel, so pa bile izveden podporne aktivnosti za zagon v letu 2022
(Evropsko leto mladih). Zato je bila izvedena celostna grafična podoba za Svet mladih, ki jo je izvedla mlada grafična
oblikovalka iz občine Brežice, zagotovila so se podporna sredstva za Logbook (platforma za evidentiranje kakovostnega
mladinskega dela), del sredstev pa se je namenil za izvedbo pobude mladih - ureditev mladinske sobe.
K3. Sredstva so se namenila za izvedbo 5. mednarodnega otroškega pevskega festivala, ki je potekal konec avgusta 2021.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00084 Plače Mladinski center

88.943 €

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 tem letu namenjena 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

47.291 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za materialne stroške kot so najem računovodskega programa, stroški bančnih storitev,
telekomunikacijskih storitev, komunalnih storitev, električne energije, poštnih storitev, pisarniški material, ogrevanje,
zavarovanje objektov, izvedba različnih seminarjev.
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

37.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glej obrazložitev postavke 00084
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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

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 tem letu ni bilo potrebe po koriščenju teh sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V tem letu 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

5.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te postavke je bilo izvedeno popravilo požarnega sistema, popravilo kosilnice, servis hladilnega agregata, nabava
napajalnih kablov, podaljška in UTP kablov, redni pregled požarnega reda, nakup mobilnega telefona, nakup TV sprejemnika
in stojala za TV.
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

14.681 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj postavke je zagotoviti sredstva za izdelavo Strategije za mlade, ki bo izpostavila področja izobraževanja, participacije,
zaposlovanja in stanovanjske problematike ter poiskala ustrezne ukrepe.
Strategija za mlade v občini Brežice 2021 – 2030, je nujen strateški dokument s katerim želita organizirana civilna mladinska
sfera in lokalna skupnost postaviti trdne temelje za nadaljnji razvoj področja mladine na lokalni ravni za obdobje prihodnjih
devet let. Strategija izkazuje javni interes na področju mladine z namenom soustvarjanja optimalnih pogojev za aktivno
participacijo mladih in doseganje ugodnih življenjih pogojev.
Za pripravo strategije je bila potrebna kvalitetna priprava izhodišč. Priprava izhodišč strateškega dokumenta je zahtevala
poglobljen študij ključnih dokumentov tako na nivoju EU, države, kot na nivoju lokalnih skupnosti in temeljito analizo na
terenu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Pri pripravi izhodišč Strategije smo vključili posameznike, ki imajo na področju mladine in metodoloških pristopov, dovolj
teoretičnega znanja. Koordinator priprave Strategije je bil Zavod Mladinska mreža MaMa, izvajalci ankete pa individualna
raziskovalca s področja mladinskega dela.
Koraki pri pripravi strategije so bili naslednji:
1. Izdelava načrta dela in ustrezne metodologije.
2. Analiza in študij obstoječih strategij in strateških dokumentov na področju mladine drugih občin, ki so primerljive z občino
Brežice.
3. Zbiranje podatkov in analiza obstoječega stanja skozi raziskavo o Življenju mladih v Občini Brežice.
4. Priprava vprašalnika za anketiranje mladih skozi razglednice poslane na domače naslove vseh mladih starih med 13 in 30
let.
5. Izvedba dvodnevne delavnice z mladimi.
6. Identificiranje in opredelitev Strategije za mlade v občini Brežice.
7. Priprava predlogov izhodišč za pripravo Strategije za mlade v občini Brežice.
8. Izvedba posvetovanja z deležniki v občini Brežice s predstavitvijo dopolnjenih predlogov.
9. Priprava končnega dokumenta z naslovom Strategija za mlade v občini Brežice 2021 - 2030.
Sprejem dokumenta je predviden v letu 2022 - Evropskem letu mladih.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

19 IZOBRAŽEVANJE

5.127.176 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja,
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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

3.569.815 €

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

3.569.815 €

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 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

3.479.968 €

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, 94/10 - ZIU, 62/10 ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 55/17, 49/20 - ZIUZEOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21) 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, 120/05, 93/15,
59/19, v nadaljevanju: metodologija) - je bil opravljen izračun cen storitev programov v vrtcih v občini Brežice, ki so v veljavi
od 1.9.2021. 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.
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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

00479 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev-rezervacije

73.826 €

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.
V proračunskem letu 2021 je bila realizacija izredno povečana, predvsem zaradi veljavnih ukrepov in epidemiološke slike,
zaradi katere so se starši v večji meri odločali za rezervacije.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vezana na NRP.

00599 Spremljevalec v razvojnem oddelku

16.021 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spremljevalec v razvojnem oddelku Vrtca Mavrica Brežice je opravljal delo skozi celotno proračunsko leto, sredstva so bila
realizirana.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Zaradi potrebe po stalnem spremljevalcu za otroke, ki imajo posebna zdravstvena stanja ter potrebujejo stalno osebo, za
zagotovitev stabilnega in varnega okolja, se z zagotovitvijo tega, dosega cilj.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

952.823 €

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

950.642 €

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.
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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.)

502.758 €

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 MIZŠ ne zagotovi posamezni šoli za polni delovni čas. V kolikor
opravlja šola prevoze učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza v in iz šole, 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

324.317 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev sredstev osnovnim šolam in glasbeni šoli za fiksne materialne stroške, tekoče vzdrževanje in druge materialne
stroške.
- 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.
- K drugim materialnim stroškom se štejejo stroški zavarovanja objekta, stroški rednih letnih in obdobnih pregledov objekta in
opreme, skladno z zakonskimi obveznostmi, obdobni pregledi za kader nadstandarda, v deležu, ki je neposredno financiran iz
proračuna lokalne skupnosti.
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

10.246 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2021 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 20202024. Izvedene so bile oziroma bodo notranje revizije poslovanja javnih zavodov, skladno z zastavljeno dinamiko izvedbe.
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

9.313 €

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 2020/2021 obiskovalo 24
otrok iz občine Brežice, leto poprej pa 22 otrok.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj, omogočiti ustrezno vključitev v osnovnošolsko izobraževanje tudi učencem s posebnimi potrebami, je bil delno realiziran.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP
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00110 Drugi programi v OŠ

15.476 €

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 so javni zavodi realizirali zastavljeno oziroma v delu podali vlogo za spremembo namena porabe
sredstev, zaradi veljavnih ukrepov.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00550 Sredstva za plače in drug. izdatke zaposl. program izobražev. -Zavod za šport Brežice

42.998 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju plač zaposlenih pri Zavodu za šport Brežice, ki opravljajo svoje delo v zavodu,
v deležu, na področju izobraževanja. Gre za sredstva plač, ko zaposleni v zavodu opravljajo svoje delo v času, ko je športna
infrastruktura namenjena za izvajanje redne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja. Sredstva so bila vključena v letno
pogodbo o sofinanciranju Zavoda za šport Brežice
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka je bila realizirana skladno z oddanimi zahtevki, glede na opravljeno delo zaposlenih v letu 2021.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

00551 Materialni stroški program izobraž.-Zavod za šport Brežice

28.812 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju dela materialnih stroškov Zavoda za šport, nastalih zaradi uporabe športne infrastrukture za
namen izvajanja redne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja. Sredstva so bila vključena v letno pogodbo o sofinanciranju
Zavoda za šport Brežice
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka je bila realizirana v celoti. Sredstva so bila Zavodu za šport nakazana v obliki mesečnih dvanajstin.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

00600 Romski spremljevalec

16.721 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za redno zaposlitev osebe, zadolžene za pomoč pri lažjem vključevanju otrok iz romskega
naselja tako v program osnovnošolskega izobraževanja Osnovne šole Cerklje ob Krki kot v vrtec pri šoli. Oseba, ki izvaja
pomoč je bila zaposlena v mesecu juniju 2020.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Doslej so se naloge izvajale v obliki programa javnih del, ki je z rezultati skozi kontinuirano izvajanje potrdil potrebo po
rednem izvajanju v obliki redne zaposlitve osebe. Cilj je vključevanje ranljivih skupin v družbo.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

2.181 €

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

2.181 €

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 v manjšem obsegu zaradi veljavnih ukrepov ter zaprtja vzgojno-izobraževalnih ustanov.
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Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

1904 Terciarno izobraževanje

15.335 €

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

15.335 €

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 - 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

15.335 €

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 2020 je bil sklenjen Aneks s katerim se je določilo sofinanciranje Fakultete v letu 2020 in 2021, sredstva so bila
realizirana na podlagi posredovanih zahtevkov Fakultete za turizem, ki pa so bili nižji zaradi izvajanja predavanj v virtualni
obliki zaradi epidemije.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

1905 Drugi izobraževalni programi

35.575 €

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.
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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 se sofinancirajo programi neformalnega izobraževanja, namenjeni starejši populaciji oz. programi za t.i.
tretje življenjsko obdobje. Izvajalec in programi se izberejo na podlagi javnega povabila.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Sredstva niso bila realizirana, saj ni bil izveden javni razpis, saj epidemija ni omogočala izvajanje dejavnosti med starejšimi.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

19059002 Druge oblike izobraževanja

35.575 €

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

21.384 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj postavke je:
1. 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);
2. 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);
3. 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);
4. 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);
5. Sofinanciranje projekta Otroški parlament, ki poteka na vseh osnovnih šolah v občini Brežice in aktivno vključuje mlade,
ki pridobivajo ključne kompetence skozi proces spodbujanja parlamentarizma in aktivne participacije.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje razvojno izobraževalnih programov so bili podprti prijavitelji, ki so razvidni v tabeli
Rezultati - objavljeni na spletni strani Občine Brežice - Javni razpisi 2019 - Javni razpis za sofinanciranje razvojno
izobraževalnih programov za leto 2020.
Realizacija projektov je razvidna iz tabele:
Ime priimek / Naziv podjetja / Društvo / ...

Odobrena sredstva

Realizacija

Glasbena šola Brežice

192,145

192,145

Društvo Pleteršnikova domačija Pišece

5400

5400

Župnija Cerklje ob Krki

13967,75

13967,75
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Sofinanciranje projekta Otroški parlament, ki poteka na vseh osnovnih šolah v občini Brežice in aktivno vključuje mlade, ki
pridobivajo ključne kompetence skozi proces spodbujanja parlamentarizma in aktivne participacije, je bil realiziran s strani
Zveze prijateljev mladine Krško, ki je tudi edini izvajalec programa.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00489 Evropski teden mobilnosti

14.191 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke so bila zagotovljena sredstva za izvedbo aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti 2021. Znotraj projekta so bile
organizirane številne aktivnosti, za različne starostne kategorije občanov. Sredstva za iz postavke so bila porabljena za
pokrivanje stroškov informiranja in oglaševanja, nakupa promocijskega materiala in nagrad za udeležence aktivnosti, stroškov
izvajalcev aktivnosti, stroškov prevoza otrok na Dan brez avtomobila ter izdaje otroške slikanice o varnosti v prometu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj so aktivnosti udeleževali občani vseh starosti. Velik poudarek je bil na informiranju širše javnosti o
pomenu trajnostne mobilnosti.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

1906 Pomoči šolajočim

553.628 €

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

543.428 €

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
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

543.428 €

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 te
otroke izvaja prevoze v delu izbrani ponudnik, ki ima z Občino sklenjeno pogodbo ter v delu Zavod za šport Brežice. 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. Realizacija je bila skladna z izvajanjem javnega prevoza glede na ukrepe ob širjenju
epidemije bolezni Covid-19 (zaprtje šol) in glede na prisotnost otrok s posebnimi potrebami v VIZ.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

19069003 Štipendije

10.200 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19069003 štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za
nadarjene.
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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

Realizacija kazalnikov je bila uspešna, podrobnejša realizacija je opisana po proračunskih postavkah.

00116 Posavska štipendijska shema

10.200 €

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 2021 smo podprli pet štipendistov, zato je bilo potrebno sredstva dvigniti, da smo lahko zagotovili primerljivo višino
štipendije iz preteklih let.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

20 SOCIALNO VARSTVO

1.131.457 €

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

51.242 €

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

51.242 €

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 2021 ohranjene v enaki višini kot v preteklem letu.
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00117 Denarna pomoč ob rojstvu otroka

51.242 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za denarne pomoči ob rojstvu otroka. Upravičeni vlagatelji do pravice do pomoči ob rojstvu otroka
so starši otroka v primeru, da: sta vsaj eden od staršev in novorojeni otrok državljana Republike Slovenije ali tujca, ki imata
dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in imata na dan rojstva otroka stalno prebivališče v Občini Brežice; starša živita
ločeno, uveljavlja pravico do pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi, pod pogojem iz prve alineje; v primeru, da otrok
ne živi pri starših, imajo pravico uveljaviti pomoč rejniki oziroma tisti, ki je prevzel skrb za otroka in ima stalno bivališče v
Občini Brežice.
Na podlagi prejete vloge in v skladu z Odlokom o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 139/20, 194/2021), je oddelek izdal odločbo in pripravil odredbo za izplačilo. Pomoč ob rojstvu otroka je v letu
2021 znašala 250 €, rojenih je bilo 203 otrok.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil dosežen. Pomoč ob rojstvu otroka je bila enaka kot v preteklem letu.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00612 Decembrska obdaritev predšolskih otrok

0€

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1.080.215 €

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

Cilj odpravljanja oz. zmanjševanja socialnih razlik in stisk občanov je bil z izvedbo programa dosežen.

20049002 Socialno varstvo invalidov

208.910 €

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

208.910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 so se iz občinskega proračuna v celoti pokrivali tudi stroški za socialnovarstveno storitev - družinski pomočnik.
Povprečno število družinskih pomočnikov v letu 2021 je bilo 19,42. 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 to postavko
nismo presegli, saj so se trije odločili za prekinitev, novih ni bilo.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

20049003 Socialno varstvo starih

592.453 €

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.
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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

552.225 €

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 86 oskrbovancev, za katere je oskrbne stroške (do)plačevala občina. Zaradi epidemije večje umrljivosti
ni bilo zaznati. Stroški oskrbnin so se krili na podlagi računov, ki jih mesečno, skupaj z obračunom storitve, posreduje
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

40.000 €

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 obdobju od januarja do decembra 2020 je bilo opravljenih 685 prevozov, oddelanih je bilo 1.234 prostovoljskih ur in
prevoženih je bilo 26.423 km. Povprečna razdalja prevoza je bila 38,57 km. Zavod Sopotnik je v bazo uporabnikov do konca
decembra sprejel 321 starejših občanov. Le to je bilo izvedeno z avtomobilom Volkswagen Caddy, registrska številka KK NL181. Praviloma je narava potrebnega prevoza - opravka obisk zdravnika, specialista (81 %) preostanek ostalo.
Zavod Sopotniki je od donatorja oz. sponzorja, družbe Toyota Slovenija v mesecu mesecu novembru 2020, v uporabo za
določen čas prejel za enoto Brežice dodatno vozilo Toyota Camry. Toyota je namenjena izključno za namen dostave zdravil v
času epidemije za brežiške starejše občane. Donatorsko pogodbo so podpisali Zavod Sopotniki in Toyota Slovenija ter se s tem
zavezali k odgovornemu ravnanju z vozilom. Dovoljenje za uporabo službenega vozila so podpisali prostovoljci, ki opravljajo
prostovoljsko delo dostave zdravil. Za dokumente je bilo poskrbljeno s strani zavoda Sopotnik. Občina Brežice je kot partner
v projektu zadolžena za denar za gorivo.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

00531 E-oskrba starejših

228 €

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. Na podlagi prijave na razpis se sklene tripartitna pogodba. V letu 2021 sta pristopili še dve
občanki k sklenitvi pogodbe in uporabi E-oskrbe starejših, skupaj tri uporabnice. Socialni servis varovanja na daljavo
predstavlja dodatno obliko pomoči in varstva starejših in invalidnih oseb, ki živijo same. Uporabniku omogoča samostojnejše
in varnejše življenje, njegove svojce pa razbremeni vsakodnevne skrbi ter s tem prispeva k podaljšanju bivanja starejših v
domačem okolju.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Sredstva niso bila realizirana v celoti.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

00532 Strategija aktivnega staranja

0€

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. Sredstva niso bila porabljena zaradi epidemije, ki je omejevala izvajanje dejavnosti.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

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 že bili izvedeni pogovori s potencialnimi izvajalci znotraj in zunaj javnega
sektorja, zaradi epidemije, ki je omejevala izvajanje dejavnosti, pa je bilo nadaljevanje iskanja izvajalca oteženo.
Zato je bil v letu 2020 fokus na informiranju starejših o možnostih, ki se v občini Brežice nudijo. Tako je bila oblikovana
priloga v Posavskem Obzorniku z naslovom "3.življenjsko obdobje, Občina Brežice za kvalitetno starost", ki je izšla v št.19,
17.9.2020.
Konec leta 2021 se je zaključil projekt revitalizacije bivšega doma upokojencev, zato v letu 2021 niso bili izpolnjeni pogoji za
izvrševanje proračunske postavke.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

221.813 €

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

206.235 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Socialnovarstveno storitev - pomoč družini na domu, izvaja Center za socialno delo Posavje, enota Brežice. Center z
upravičencem sklene Dogovor o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja storitve pomoči družini na domu, v katerem je opredeljen
obseg in trajanje izvajanja pomoči.
Normativi so določeni v Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. Pomoč je bila v letu 2021 nudena
povprečno 95 upravičencem mesečno, kar pomeni da je uporabnikov te storitve vsako leto več.
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.
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Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00122 Denarne pomoči

15.579 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Ur. l.139/20, 94/21), vloge sprejema
in postopek vodi pristojni občinski organ.
Denarne pomoči so namenjene socialno ogroženim družinam in posameznikom. Dodeljene so bile za pomoč pri plačilu
položnic ali računov za nujne življenjske stroške, pri nakupu šolskih potrebščin ter posameznikom ob izgubi zaposlitve oz.
vsaj dvakratnih zaporednih neizplačilih mesečnega dohodka.
Prvostopenjski organ je v letu 2021 izdal 65 odločb, v katerih je odločil o upravičenosti do dodelitve enkratne denarne pomoči,
9 odločb pa je bilo izdanih za dodelitev denarne pomoči zaradi izgube zaposlitve.
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

57.039 €

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

41.213 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10) in predhodno usklajenega programa dela
Območnega združenja Rdečega križa Brežice za delo na področju krvodajalstva ter humanitarne in socialne dejavnosti v Občini
Brežice za leto 2021, je bilo zagotovljenih 15.500,00 €.
Za letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok se je izvajalca ZPM Krško pozvalo k oddaji ponudbe. Sklenjena je bila
neposredna pogodba z edinim izvajalcem. 4.000,00 € 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. Strošek letovanja otrok socialno ogroženih družin (10 otrok) pa je
pokrila Občina v celoti. Kljub situaciji Covid-19 je bila pogodba v celoti realizirana.
Preostala denarna sredstva iz 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. Namen postavke je sofinanciranje programov različnih nevladnih organizacij, društev, ki izvajajo programe
na področju zdravstvenega in socialnega varstva in se sofinanciranja iz tega vira na podlagi izvedenega javnega razpisa. Na
javni razpis za leto 2021 je skupaj prispelo 31 vlog, skupaj 30 vlog - Letnih programov odobrenih. Iz postavke se je
sofinanciralo 15 prijavljenih Letnih programov prijaviteljev, za leto 2021. Razpisanih sredstev je bilo 19.600 €, realizirano:
21.712,79.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil dosežen. 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
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Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP
Prijavitelj

Realizacija 2021

Društvo diabetikov Posavja Brežice

2.000,00 €

Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica Celje

1.200,00 €

Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje

1.360,00 €

Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije

- €

Društvo Sožitje Brežice

2.000,00 €

Društvo za fibromialgijo

960,00 €

Župnija Pišece

1.200,00 €

Združenje multiple skleroze Slovenije

848,80 €

Društvo šola Zdravja

2.000,00 €

Društvo za dvig kvalitete življenja Orakelj

800,00 €

Zavod EMMA

1.920,00 €

Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku

400,00 €

Koronarni klub Brežice

1.760,00 €

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele Krajine in Posavja

1.120,00 €

Varstveno delovni center Krško - Leskovec

1.200,00 €

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnica Posavje

2.000,00 €

Župnija Brežice, Karitas Brežice

1.200,00 €

Župnija Bizeljsko, Župnijska Karitas Bizeljsko

1.200,00 €

Klub zdravljenih alkoholikov Brežice

1.600,00 €

Društvo gluhih in nagulušnih Posavje Krško

646,00 €

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto

640,00 €

OZARA Slovenija

2.000,00 €

Društvo za cerebralno paralizo Posavja SONČEK

2.000,00 €

Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Krško

400,00 €

Društvo za medsebojno pomoč Harmonija

1.023,99 €

CSD POSAVJE

800,00 €

Društvo invalidov občine Brežice

1.200,00 €
33.478,79 €

00124 Drugi nepredvideni stroški

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 postavka ni bila realizirana.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00447 Programi društev upokojencev

15.826 €

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.
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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. Kljub okoliščinam Covid-19 so bili programi v okrnjeni obliki izpeljani, nekatere prijavljene projekte / programe so
zamenjale druge vsebine prilagojene situaciji.
Planirana sredstva v proračunu za leto 2021 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

9.701.805 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

4.710.648 €

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

4.710.648 €

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 2020 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

4.710.648 €

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 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.
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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, Velike Malence
Pečice, Banova domačija.

00125 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki zaradi prezasedenosti projektantov niso bila porabljena. Realizacija je bila glede na sprejeti plan 2021 je
0,00.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj ni bil 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

418 €

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 2021 417,55 €. Gre za upravičence katerim
so bili priznani investicijski vložki, ki se poračunavajo z najemnino. Realizacija glede na veljavni plan je 41,76 %.
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

162.066 €

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 in bivši Dom upokojencev. Realizacija na postavki je
bila v letu 2021 162.065,70 € oziroma 87,90 % 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 Brežice

41.347 €

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 2021 so bili doseženi naslednji cilji:
Uredila se je scenska osvetlitev odra (vključno z popisi del) ter odrske zavese na elektro pogon v Prosvetnem domu Velika
Dolina.
Izdelana je bila PZI dokumentacija za ureditev vhoda v Prosvetni dom Velika Dolina ter obnovo objekta KS Velika Dolina,
Nabavili so se stoli za objekt KS Krška vas, uredil se je plato otroškega igrišča v Mrzlavi vasi,
Izdelal se je spomenik ob Prosvetnem domu Artiče,
Plačala se je odškodnina za spremembo namembnosti zemljišča.
Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP

Postavka je vključena v NRP, št. OB009-10-0083 Invest. vzdrž. večname. objektov v občini Brežice

00130 Vzdrževanje poslovnih prostorov

17.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Poraba na postavki znaša 17.220,30 € kar
predstavlja 95,49 % 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

00133 Vzdrževanje objektov v Slovenski vasi

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker ni bilo nikakršne potrebe po vzdrževanju objektov, so bila sredstva na postavki v celoti prerazporejena na druge postavke.
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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

32.241 €

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. Leta 2019 se
je nadaljevalo z v letu 2016 pričeto rekonstrukcijo in sicer se je pristopilo k 1b in 1c fazi rekonstrukcije (nadaljevanje sanacije
temeljev, izvedba hidroizolacije ter drenaže objekta), dela so bila zaključena v letu 2020.
V letu 2021 so bila sredstva namenjena dokončanju 1 faze rekonstrukcije objekta - ureditvi sanitarij v pritličju.
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. V letu 2020 se je zaključila leto poprej pričeta izvedba 1b in 1c
faze rekonstrukcije.
V letu 2021 so se obnovile sanitarije v pritličju objekta, s tem se je zaključila 1. faza rekonstrukcije Doma krajanov Kapele.
Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: OB009-15-0040 Dom krajanov Kapele

00138 Obnova doma krajanov Pečice

36.148 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo opornega zida in rušitev starega Doma krajanov. Realizacija je bila 99,68
% glede na veljavni plan 2020.
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

00417 Večnamenski dom v Velikih Malencah

354.282 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se je izvedla projektna dokumentacija (PGD in PZI) za rušitev obstoječega objekta in izgradnjo novega. V letu
2020 so se izvedla rušitvena dela starega objekta ter se pričelo z gradnjo novega objekta. V letu 2021 je predvideno nadaljevanje
gradnje novega doma.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 je bila končana gradnja novega Večnamenskega doma Velike Malence in pridobljeno uporabno dovoljenje.
Postavka je bila realizirana v višini 99,86 % glede na veljavni plan.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-12-0002 Večnamenski dom v Velikih Malencah.

00418 Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev

783.887 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brežice je v letu 2019 podpisala dvoletno pogodbo za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v objektu. Konec avgusta
2020 so bila ta dela realizirana. Med samo izvedbo se je ugotovilo, da je objekt v dosti slabšem stanju kot se je predvidevalo,
zato je bil naročen nov projekt, ki je zajemal vsa dela za katera se je ugotovilo, da bi jih morali izvesti za normalno obratovanje
in uporabo objekta. Izvedba del druge faze je bila razdeljena na dve leti. Do konca leta 2020 je bilo realiziranih del v višini
200.000 €. Projekt je bil konec leta 2021 zaključen. Realizacija je bila 98,50 %.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil na letni ravni 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

11.371 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za: najnujnejšim opravilom vezanim na urejanje zemljišč v lasti Občine Brežice,
stroškov licence za uporabo programa za vodenje energetskega knjigovodstva, ...
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 75,81 % glede na sprejeti plan.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.
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00438 Dom krajanov Mrzlava vas

20.255 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena investicijsko vzdrževalnim delom na objektu. V letu 2018 se je izvedla obnova strehe objekta. Leta
2019 so bila sredstva namenjena zamenjavi zunanjega stavbnega pohištva ter pridobitvi elaborata sanacije razpok z ureditvijo
odvodnjavanja meteornih voda. Z razpoložljivimi sredstvi v letu 2020 so se sanirale razpoke v stenah, uredilo se je
odvodnjavanje meteornih voda, drenaža objekta, prav tako so se uredile sanitarije ter čajna kuhinja v večnamenskem delu
objekta.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 so se obnovili kletni prostori (novi tlaki, delno sušilni ometi, pleskanje, prenovljene sanitarije, nova LED svetila)
ter vetrolov objekta (novi tlaki, kitanje in pleskanje sten, nova LED svetila).
Postavka je bila realizirana v višini 94,01 % 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

4.388 €

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. V letih 2020 in 2021 so bila sredstva namenjena reševanje
težav s strojnimi inštalacijami - kanalizacija. Realizacija postavke v letu 2021 je bila glede na veljavni plan 100,00 %.
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.

00440 Obnova stare OŠ Bušeča vas

8.296 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila načrtovana za nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu, s katerimi se bo preprečilo nadaljnje propadanje
objekta. Leta 2018 je bila obnovljena streha objekta.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 je bila izdelana dinamična analiza objekta z predlaganimi posegi za izboljšanje potresne odpornosti objekta.
Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-17-0024 Obnova stare šole OŠ Bušeča vas.

00462 Dom kulture Brežice

16.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo vzdrževalnih del v objekt ter za postavitev klopi in košev v parku ob Domu. Realizacija
glede na veljavni plan je bila 96,90 %.
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.

00464 Dom krajanov Sromlje

29.462 €

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. Leta 2019 je bila končana dozidava zunanjega kovinskega stopnišča, pričelo pa se je tudi s sanacijo vlage
in zamenjave stavbnega pohištva v skladu z izdelano PZI projektno dokumentacijo, katera je bila zaključena v letu 2020. V
letu 2020 so bila sredstva namenjena nadaljevanju obnove v skladu z PZI dokumentacijo.
V letu 2021 so bila sredstva namenjena dokončanju obnove objekta.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 so bili doseženi naslednji cilji:
zaključila se je obnova objekta v skladu z izdelano PZI projektno dokumentacijo,
ob objektu KS Sromlje se je uredila rampa za invalide za dostop v objekt, uredilo se je močno dotrajano stopnišče na vhodu v
objekt, zamenjana so bila vhodna vrata v kletne prostore.
Postavka je bila realizirana v višini 98,21 % 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

39.638 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je bila pridobljena projektna dokumentacija ter izvedena obnova strehe objekta. Leta 2019 se je uredil strelovod
objekta in izvedle meritve zaščite proti udaru strele, izdelana je bila PZI projektna dokumentacija za obnovo prostorov bivše
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pošte Pišece in slednja tudi izvedena za potrebe delovanja KS Pišece. V letu 2020 je bila urejena klimatizacija večnamenske
dvorane in prostorov KS, postavljen je bil nov oder in uredilo se je zaodrje z dostopom na oder, uredil se je zunanji dostop do
delilne kuhinje večnamenske dvorane in popravila se je toplotna črpalka za ogrevanje prostorov KS.
V letu 2021 so bila sredstva predvidena nadaljevanju obnove objekta.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 so bili doseženi naslednji cilji:
dokončana je bila ureditev odra (spuščeni stropi z osvetlitvijo),
urejena je bila odrska tehnika ter odrske zavese na elektro pogon,
dvorišče pred Zdravstveno postajo se je tlakovalo, s čimer se je poenotil izgled z ostalimi ureditvami ob objektu ter višinsko
rešilo odvodnjavanje meteornih voda.
Postavka je bila realizirana v višini 98,32 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-18-0004 Večnamenski dom Pišece.

00498 Banova domačija

38.189 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letih 2019 in 2020 so bila sredstva namenjena obnovi slamnatih streh ter vzdrževanju objektov Banove domačije. Sredstva
v letu 2021 so namenjena obnovi slamnate strehe gospodarskega poslopja ter lesenega stropa slednjega.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 so bili doseženi naslednji cilji:
obnovila se je slamnata streha gospodarskega poslopja,
saniral oz. obnovil se je lesen strop nad pritličjem gospodarskega poslopja.
Postavka je bila realizirana v višini 100,00 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

00501 Energetska obnova objektov-JZP

2.291.053 €

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 projekt celovite energetske sanacije 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.
V maju 2020 sta bili sklenjeni koncesijski pogodbi za 15-letno obdobje energetskega pogodbeništva (10 objektov s celovito
energetsko prenovo in 5 objektov z delno energetsko prenovo). V obdobju do konca decembra so bili s strani zasebnega
partnerja izvedeni vsi investicijski ukrepi.
Za objekte, ki so bili predmet celovite energetske sanacije, je občina pridobila tudi sredstva Kohezijskega sklada.Zahtevek je
bil oddan februarja 2021.
V letu 2021 je bila predvidena končna oddaja zahtevka na Ministrstvo za infrastrukturo ter poravnava končnega zahtevka za
izvedene investicijske ukrepe v letu 2020 s strani koncesionarja..
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 je bil v skladu s planom oddan zahtevek na Ministrstvo za infrastrukturo ter poravnan končni zahtevka za izvedene
investicijske ukrepe v letu 2020 s strani koncesionarja. Planirana sredstva do bila realizirana v celoti.
Navezava na projekte NRP

Projekt se vodi v NRP in sicer:
OB009-19-0041 OŠ Dobova-celovita energetska sanacija objekta
OB009-19-0042 ŠD Dobova- celovita energetska sanacija objekta
OB009-19-0043 OŠ Globoko- celovita energetska sanacija objekta
OB009-19-0044 OŠ Pišece- celovita energetska prenova objekta
OB009-19-0045 Glasbena šola Brežice- celovita energetska sanacija objekta
OB009-19-0046 Stadion Brežice- celovita energetska sanacija objekta
OB009-19-0047 Knjižnica Brežice- celovita energetska sanacija objekta
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OB009-19-0048 OŠ Bizeljsko-celovita e0,00 0,00 68.066,33
OB009-19-0045 Glasbena šola Brežice- celovita energetska sanacija objekta
OB009-19-0049 OŠ Artiče samo telovadnica-celovita energetska sanacija objekta

00526 Vodovodni stolp

463.961 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina želi spomenik tehniške in kulturne dediščine ter simbol Brežic prenoviti in vzpostaviti razgledno točko.V letu 2021 so
bila sredstva na postavki namenjena za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI Paviljon ter za pričetek izvedbe del na
Vodovodnem stolpu. Realizacija je bila 93,97 %.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-19-0056 Vodovodni stolp

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.

00545 Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

267.079 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidevati je bilo, da se bodo ob izvedbi projekta energetske sanacije javnih objektov v občinski lasti pojavila na gradbišču
takšna dela, ki niso upravičen strošek, vendar jih se smotrno pri sami energetski sanaciji izvesti. Sredstva na postavki so bila
predvidena za plačilo tovrstnih del.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Investicijski ukrepi s strani zasebnega partnerja so bili izvedeni v celoti. Ob tem so bili kot nujni ukrepi izvedena še posamezna
dela kot so statična sanacija strehe in izvedba strelovoda ŠD Dobova, dodatna zvočna izolacija oken v Glasbeni šoli Brežice,
sanacija tlakov v kurilnici OŠ Globoko in podobno.
Navezava na projekte NRP

Projekt se vodi v NRP OB009-19-0054 Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

00546 Večnamenski dom Cerklje ob Krki

17.899 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 so bila sredstva namenjena nakupu zemljišč za izgradnjo Večnamenskega doma Cerklje ob Krki.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 so bila odkupljena zemljišča za predvideno novogradnjo Večnamenskega doma Cerklje ob Krki.
Postavka je bila realizirana v višini 89,49 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-19-0054 Večnamenski dom Cerklje ob Krki.

00573 "Moja skupnost- sodelujem!":Akustika v Večnamenski dvorani Skopice

9.957 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za izvedbo akustičnega stropa v Večnamenski dvorani Skopice. Projekt je zajemal
dobavo in montažo akustičnih panelov, ker v dvorani doma zelo odmeva in negativno vpliva na počutje. Realizacija je bila
99,57 % glede na sprejeti proračun.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-21-0079 "moja skupnost - sodelujem!" Akustika v večnamenski dvorani
Skopice

00581 "Moja skupnost-sodelujem!":Rehabilitacijski in rekreacijski studio v stari OŠ v Pečicah14.913 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke se je nabavila fitnes oprema. Z izvedbo projekta je omogočena vaščanom bistveno lažja rehabilitacija
poškodb, ostalim pa možnost rekreacije na vadbenih napravah. Realizacija je bila 99,95 % glede na sprejeti proračun.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-19-0087 "moja skupnost - sodelujem!" Rehabilitacijski in rekreacijski studio
v stari OŠ Pečice

234

00614 Večnamenski dom Arnovo selo

35.637 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za odkup dela parcele, kjer bo v prihodnje izgrajeno parkirišče in dela objekta.
Vzpostavljena je bila etažna lastnina. Realizacija je bila 100%.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-21-0002 Večnamenski dom Arnovo selo.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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 2020 planirana sredstva niso bila porabljena, ker je voden projekt JZP energetske obnove občinskih objektov, ki
izvedbeno pokriva predmetno področje.

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.
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 2020 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 KOMUNALNA
279.917 €
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)
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1603 Komunalna dejavnost

51.871 €

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 2020 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.

16039003 Objekti za rekreacijo

51.871 €

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 in Veslaške
steze.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

00502 Veslaška steza na Savi

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. 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.
Do realizacije del v letu 2021 ni prišlo.
Navezava na projekte NRP

Postavka je vključena v NRP št. Veslaška steza na Savi.

00568 "Moja skupnost-sodelujem!":Rekreativna tekaška steza Atletski stadion Brežice

14.497 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za izgradnjo rekreativne tekaške steze okrog Atletskega stadiona Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Za predmetno investicijo se je izdelala projektna dokumentacija, pridobilo gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt in izvedla
so se vsa predvidena gradbeno obrtniška dela.
2021: Cilj je bil dosežen. Sredstva v proračunu so bila 99,51 % realizirana.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP. št. OB009-19-0074 "Moja skupnost-sodelujem!": Rekreativna tekaška steza Atletski
stadion.

00572 "Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev otrošk. igrišča in postav. igral ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi
6.203 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za izgradnjo otroškega igrišča in nabavo igrala v Mrzlavi vasi.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

Projekt se vodi v NRP št. projekta: OB009-19-0078 Moja skupnost sodelujem.
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00576 "Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski park Sela

13.711 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila razdeljena v leti 2020 in 2021.
2020: Nakup impregnirane vrtne garniture.
2021: Izgradnja medgeneracijskega parka Sela za šport in rekreacijo več generacij. V projektu: priprava dokumentacije,
priprava/planiranje parcele, odstranitev smreke, nakup in postavitev fitnes naprav (nalepke z navodili in opozorili o uporabi
igral) in lesenega igrala, nakup smetnjaka za ločevanje odpadkov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

2020: Cilj je bil dosežen. Sredstva v proračunu so bila 100% realizirana.
2021: Cilj je bil dosežen. Sredstva v proračunu so bila 98,1% realizirana.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP. št. OB009-19-0082 Medgeneracijski park Sela.

00582 "Moja skupnost-sodelujem!":Travnato igrišče na prostem Dolenja Pirošica

9.616 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev občinske parcele št. 1695/2 k.o. Bušeča vas: dokumentacija s popisom del, planiranje parcele ter ograditev travnatega
igrišča dimenzij 30,00 m X 14,00 m z zaščitno ograjo višine 2,3 m.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil dosežen. Sredstva v proračunu so bila 99,5% realizirana.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP. št. OB009-19-0088 Travnato igrišče na prostem Dolenja Pirošica.

00592 Poligon "Pump-Track"

7.844 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izgradnji pumptrack poligona, katerim se spodbuja občane k aktivnem življenjskem slogu in trajni
mobilnosti ter medgeneracijskem druženju. V letu 2020 so se izvedla vsa pripravljalna dela in se zgradil poligon, v letu 2021
je bil predviden zaključek investicije z izvedbo zaključnih del (polaganje travne ruše ipd.).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 so bila zaključena vsa dela, vključno s predajo poligona v upravljanje Zavodu za šport Brežice.
Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-20-0001 Poligon "Pump-Track".

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

228.045 €

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 2020 so se izvedla
vsa dela po planu. V sklopu programa se izvaja tudi redno upravljanje vseh stanovanj v občinski lasti.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

67.819 €

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 98,39%. Izvedena so vsa dela po pogodbi za leto 2020.
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00286 Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije

67.819 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam občinskih stanovanj, ki so namenjena netržni in tržni
dejavnosti.
V letu 2021 so se v celoti obnovila dve prazni stanovanji na lokaciji Šolska ulica 1 in Kettejeva ulica 10, delno pa stanovanje
na lokaciji Globoko 10a. Realizacija na postavki je bila v letu 2021 67.818,99 € oziroma 99,44 % 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

160.226 €

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.

00287 Vzdržev. stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje

159.732 €

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 2021 159.732,16 € oziroma 96,22 % 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

494 €

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 2021 493,88 € oziroma 37,99 % 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

417.260 €

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.
238

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

417.260 €

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.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

417.260 €

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. V izdelavi je tudi projektna dokumentacija dozidave ZD Brežice.

00045 Sofinanciranje investicij v ZD

417.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letih 2018 in 2019 so bili zagotovljeni prostori za Center za krepitev zdravja, kupljena je bila medicinska oprema kot npr.
zobozdravstveni stol, pričelo se je z posodobitvijo voznega parka. V sklopu slednje je bilo kupljeno vozilo urgentnega
zdravnika (VUZ), nujno reševalno vozilo tipa B (NRV-B) ter kombi vozilo za prevoz onkoloških in diabetičnih bolnikov. V
letu 2019 se je pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za dozidavo ZD Brežice. V letu 2020 so se obnovili in opremili
(razen medicinske opreme) prostori ZP Pišece, izdelala se je projektna dokumentacija (DGD in PZI) za dozidavo ZD Brežice
ter za predvidene posege pridobilo gradbeno dovoljenje, nabavljeno je bilo kombi vozilo za prevoz onkoloških ter diabetičnih
bolnikov, sofinanciral se je nakup reševalnega vozila.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 so bili doseženi naslednji cilji:
izvedla se je sprememba proj. dokumentacije dozidave ZD Brežice zaradi nove lokacije transformatorske postaje ter pridobila
sprememba gradbenega dovoljenja, sanirali so se prostori ZP Pišece, ki so bili poškodovani zaradi prevelikega pritiska v
vodovodnem sistemu, nabavila in vgradila se je nova IT oprema ekip mobilnih enot NMP ZD Brežice, kupilo se je novo
reševalno vozilo, prenovila se je streha obstoječega objekta zdravstvenega doma.
Postavka je bila realizirana v višini 96,05 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi:
del (130.000,00 EUR) v NRP št. OB009-18-0031 Investicije v prostore in opremo za izvajanje programa ZD Brežice,
del (170.000,00 EUR) v NRP št. OB009-19-0031 Nakup vozil za ZD Brežice,
del (50.000,00 EUR) v NRP št. OB009-19-0032 Dograditev ZD Brežice.
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

352.750 €

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

223.402 €

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

223.402 €

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

186.091 €

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 2020 je bila zaključena obnova arkadnih
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hodnikov in terase, za kar je del sredstev bil pridobljen na razpisu Ministrstva za kulturo, izvedena so bila konservatorsko
restavratorska dela na vhodnih portalih gradu, piramidama na vhodu v grad ter kapelici sv. Florjana, pridobila se je projektna
dokumentacija za ureditev še neurejenega dela podstrešja Z trakta z JZ stolpom ter zamenjavo kritine na omenjenem delu ter J
traktu gradu.
V letu 2021 so sredstva namenjena ureditvi nadkritja grajskega dvorišča.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 so bili doseženi naslednji cilji:
izvedla se je uskladitev že izdelane projektne dokumentacije za ureditev še neurejenega dela podstrešja Z trakta z JZ stolpom
ter zamenjavo kritine na omenjenem delu ter J traktu gradu z pogoji razpisa Ministrstva za kulturo.,
uredil se je začasen objekt (sezonski) nadkritja grajskega dvorišča.
Postavka je bila realizirana v višini 99,89 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št.:
(107.476,91 EUR) na NRP št. OB009-10-0115 Grad Brežice - obnova,
(40.961,36 EUR) na NRP št. OB009-19-0033 Obnova arkadnih hodnikov in terase gradu Brežice.

00594 Spomenik osamosvojitvi Slovenije

37.311 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projektna skupina Občine Brežice za pripravo in izvedbo osrednjega pomnika osamosvojitvene vojne Slovenije 1991 v
Brežicah (v nadaljevanju: projektna skupina), ki je bila imenovana s strani župana Občine Brežice, je dne 3.8.2020 objavila
Javni, odprti, anonimni poziv za izbiro najprimernejše rešitve za postavitev pomnika osamosvojitvene vojne Slovenije leta
1991 v Brežicah (v nadaljevanju: javni poziv). Predmet javnega natečaja je bila idejna zasnova parka z lokacijo pomnika:
arhitekturno – prostorski del in idejna zasnova pomnika: kiparsko – umetniški del. Idejne zasnove je bilo potrebno oddati do
30.10.2020. Projektna skupina je ob pregledu prejetih rešitev za postavitev pomnika osamosvojitvene vojne Slovenije 1991
preverila pravočasnost vlog, vključenost arhitekturno – prostorskega dela in vključenost kiparsko – umetniškega dela. Prejetih
je bilo sedem (7) rešitev, ki so bile vse pravočasne in so vključevale arhitekturno – prostorski del kot tudi kiparsko – umetniški
del. V letu 2021 se je na podlagi izbrane idejne rešitev pristopilo k izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in
projekta za izvedbo. V drugi polovici leta se je pristopilo k izbiri izvajalca. Oktobra je bi pomnik zaključen. Realizacija je bila
99,17%.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-20-0012 Spomenik osamosvojitve Slovenije.

1803 Programi v kulturi

12.830 €

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.

18039005 Drugi programi v kulturi

12.830 €

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

12.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za aktivnosti povezane s Kinom Brežice. Realizacija na postavki je bila v letu 2021
12.830,05 € oziroma 98,69 glede na veljavni plan.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil dosežen.
241

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

116.517 €

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
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Z izvajanjem investicij v športne objekte se je omogočilo občanom izvajanje programov redne vadbe, počitniških in mladinskih
programov. V letu 2020 je bilo izvedeno nogometno igrišče z umetno travo, posodobljeno je bilo ogrevanje v Športnem balonu,
izveden pa je bil tudi Pumptrack.

18059001 Programi športa

102.354 €

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 izvajanjem investicij v športne objekte se je omogočilo občanom izvajanje programov redne vadbe, počitniških in mladinskih
programov. V letu 2020 je bilo izvedeno nogometno igrišče z umetno travo, posodobljeno je bilo ogrevanje v Športnem balonu,
izveden pa je bil tudi Pumptrack.
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00081 Nogometni stadion-posodobitev objekta

42.952 €

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 letega.
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. Leta 2019 je
bila zgrajena razsvetljava glavnega nogometnega igrišča. V letu 2020 sta bili izvedeni 1. in 2. faza prenove nogometnega
stadiona in sicer se je zgradilo igrišče z umetno travo ter sistemom razsvetljave omenjenega igrišča.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 so bili doseženi naslednji cilji:
uredilo se je ozvočenje na nogometnem stadionu (stacionarno na glavnem igrišču ter premično na pomožnem igrišču),
uredila se je DALI regulacija sistema osvetlitve na glavnem igrišču z naravno travo,
finančno se je zaključila II. faza prenove - razsvetljava igrišča z umetno travo (plačilo končne situacije).
Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0114 Prenova Nogometnega stadiona Brežice.

00422 Vzdrževanje in obnova objektov-šport

59.402 €

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 2020 je bilo urejeno odvodnjavanje
meteornih voda s travnatih površin med igrišči na nogometnem stadionu, kupljena je bila krtača za ustrezno vzdrževanje
novozgrajenega igrišča za umetno travo na nogometnem stadionu in pristopilo se je k preplastitvi asfaltiranega igrišča ob
športni dvorani Gimnazije Brežice (investicija v teku).
V letu 2021 so bila sredstva namenjena raznim vzdrževalnim delom in nabavi športne opreme.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 so bile realizirane naslednje naloge:
uredilo se je otroško igrišče v Črešnjicah,
sanirale so se garderobe na igriščih ob OŠ Dobova in se vzpostavil video nadzorni sistem,
zaključila se je preplastitev asfaltiranega igrišča ob športni dvorani Gimnazije Brežice (investicija v teku),
uredilo se je igrišče v Župeči vasi,
uredil se je nadstrešek za invalide ob glavnem igrišču nogometnega stadiona,
za javni zavod Zavod za šport Brežice je bil kupljen strežnik s spremljajočo opremo,
delno se je obnovilo kegljišče in se izvedel servis le tega.
Postavka je bila realizirana v višini 93,07 % glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-18-0032 Vlaganje v športne objekte in naprave.

18059002 Programi za mladino

14.164 €

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

14.164 €

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 2021 so bila sredstva namenjena pripravi projektne dokumentacije za ureditev prezračevanja v objektu MC, kar je tudi
izvedeno.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne vodi v NRP.

19 IZOBRAŽEVANJE

3.798.157 €

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

57.447 €

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

57.447 €

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.

00094 Vrtec Mavrica

15.084 €

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.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 so bila izvedena naslednja dela:
- sanacija keramike v kuhinji
Postavka je bila realizirana v nujnem delu (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

42.362 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Clji: 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:
- Zagotavljanje ohlajanja nadomestnih prostorov za vrtec Dobova
- sanacija vhodnih vrat OŠ Bizeljsko
- zaščita za prstke OŠ Pišece
- Prestavitev vpiha OŠ Cerklje ob Krki
- sanacija zasilne razsvetljave in sanacija vdora vode v plinsko instalacijo VMB.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

3.734.834 €

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

3.734.834 €

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.

00102 Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ

263.989 €

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:
- kosilnica OŠ Artiče,
- sanacija vhodnih vrat OŠ Bizeljsko
- sanacija požarnega javljanja, zamenjava dotrajanega okovja na OŠ Brežice
- ureditev tlaka na podstrešju in ureditev ogrevanja na OŠ Cerklje ob Krki,
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- sanacija ravne strehe na POŠ, oprema zbornice, sanacija elektro instalacij na OŠ Dobova,
- oprema knjižnice, gospodinjske učilnice, sanacija elektro instalacij in sanacija vlage v kleti OŠ Globoko
- kosilnica OŠ Pišece,
- menjava oken OŠ Velika Dolina
- nabava inštrumentov GŠ Brežice
- manjša nepredvidena dela na objektih
Navezava na projekte NRP

Del proračunske postavke se vodi v NRP št. OB009-10-0127 Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

00106 OŠ Artiče

1.960.291 €

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 2021 je bil načrtovan zaključek gradbeno-obrtniških in instalacijskih del na izgradnji novega vrtca. (1. faze projekta).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 so vsa dela potekala po planu. Izvajalca gradbenih in instalacijskih del sta z deli na gradbišču zaključila konec
novembra, dobavitelj opreme je do konca leta 2021 prav tako izvedel dela v predvidenem obsegu. Planirana sredstva so bila
realizirana v celoti.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-10-0105 OŠ Artiče

00107 OŠ Cerklje

25.650 €

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 2020 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. Dodatno je predvideno prezračevanje stare šole.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 je bila izvedena odprava napak, ki so se pojavile na objektu pa jih izvajalec del ni odpravil v predpisanem roku.
Izvedena je sanacija prezračevanja telovadnice.
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

1.371.573 €

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 2021 je bil načrtovan zaključek gradbeno-obrtniških in instalacijskih del na izgradnji novega vrtca.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 so vsa dela potekala po planu. Izvajalec gradbenih in instalacijskih del je z deli na gradbišču zaključil konec
decembra, dobavitelj opreme je do konca leta 2021 prav tako izvedel dela v predvidenem obsegu. Planirana sredstva so bila
realizirana v celoti.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

00606 OŠ Velika Dolina

113.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

predvidena je izvedba sanacije kuhinje
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Izvedena je sanacija kuhinje, kjer se je kuhinja razširila v skupne prostore jedilnice, zamenjani dotrajane naprave v kuhinji,
zamenjane instalacije in zaključne obdelave sten. Izvedba na osnovi inšpekcijskega ukrepa.
Navezava na projekte NRP

1904 Terciarno izobraževanje

5.877 €

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.
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19049002 Visokošolsko izobraževanje

5.877 €

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

5.877 €

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.
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, ki je bila v letu 2020 usklajevana.
Dokumentacija je osnova za pridobivanje sredstev s strani Univerze v Mariboru iz drugih virov, ki bodo omogočili pričetek
gradnje.
Pričetek gradnje še ni znan.
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

143.073 €

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

143.073 €

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 99,79 % realizirana.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

143.073 €

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
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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 99,79 % realizirana.

00293 Subvencije neprofitnih najemnin

143.073 €

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, 59/19, 189/20 in 90/21) in Uredbe o
metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21) so bili
upravičeni do subvencije najemnine. Realizacija na postavki je bila v letu 2021 143.073,02 € oziroma 99,91% 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 ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
9.928.890 €
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
18.824 €
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 2020 in 2021 (ZIPRS2021).

0403 Druge skupne administrativne službe

18.824 €

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 2021 dosežen v okviru proračunskih možnosti. Izvedena so bila vlaganja v nepremičnine v lasti Občine Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev delno uspešni. Premoženje z izvedenimi vložki ni le ohranjalo svojo vrednost,
temveč smo z določenimi ukrepi nepremičnine tudi izboljšali.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

18.824 €

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 nepremičnine.
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

248

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

Kazalci merjenja uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev je število zgrajenih parkirnih prostorov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili v letu 2021 doseženi.

00500 Ureditev krajevnega središča Dobova

18.824 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 je bila izvedena projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izbran je bil izvajalec gradbenih del
in začelo se je s samo gradnjo. V letu 2022 je predvideno dokončanje izgradnje parkirišča s prestavitvijo lokalne ceste.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji v okviru postavke so bili delno doseženi.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-19-0004 Ureditev krajevnega središča Dobova.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

76.815 €

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

76.815 €

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

76.815 €

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 2021
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.

00139 Skupni prekrškovni organ

76.815 €

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.
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Navezava na projekte NRP

Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

4.897 €

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

4.897 €

Opis glavnega programa

Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program:
- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Predvsem z 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

4.897 €

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 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 organizirana akcija motorist in prvi šolski dnevi.

00140 SPV

4.897 €

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
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(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

39.553 €

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

39.553 €

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

39.553 €

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.
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

39.553 €

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 KOMUNIKACIJE
7.682.108 €
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
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- 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

7.682.108 €

Opis glavnega programa

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

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti
in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.
- novogradnje cest,
- novogradnje objektov,
- izgradnje nadomestnih objektov,
- sanacije objektov,
- rekonstrukcije objektov,
- modernizacije,
- izgradnja obvoznice,
- izgradnje kolesarskih poti,
- ureditve cest skozi naselje,
- rekonstrukcije cest,
- preplastitve cest
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

1.461.936 €

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:
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- 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
- 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 608,4 km občinskih, oda tega 288,8 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

204.663 €

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

80.000 €

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

551.042 €

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.
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00157 Lokalne ceste-letno vzdrževanje

626.230 €

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.

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

4.243.393 €

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,
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- rekonstrukcije cest,
- preplastitve cest in obnove cest,
- ureditve zemljiškoknjižnega stanja za objekte komunalne infrastrukture.
Kazalci doseganja izvedbenih ciljev so naslednji:
- realizacija sprejetega proračuna,
- fizični učinki podprograma,
- rezultati podprograma: prihranek stroškov uporabnikov, izboljšanje prometne varnosti,
- odprava "črnih" mest v prometu.
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

39.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist ob LC 024193 in JP 524801, Ponikve - sv. Jakob z
izgradnjo podpornega AB zidu ob poti ter razširitvijo križišča. Pogodba je bila sklenjena dvoletno z zaključkom del v letu
2022. Dela so bila izvedena v zastavljenem cilju.
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

2.325 €

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. V letu 2020 je bila izvedena parcelacija. Leta 2021 so se dokončno reševala
lastniška vprašanja (odkupi).
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

68.787 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist izgradnjo obnovo JP 528321-Blažinč-Pavlin v dolžini
cca 235 m v KS Bizeljsko.
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

22.426 €

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 2021 se je
izvedla modernizacija nekategorizirane ceste Kraška vas - odcep Oštir cca. 115m, ter hkrati ureditev zemljiškoknjižnega stanja
javnega dobra za nekategorizirano cesto.
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

00168 Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova

79.772 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena obnovi odseka lokalne ceste LZ 026301 - Selska cesta in ureditvi hodnika za pešce.
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.
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00173 Pločnik Trdinova ulica

112.977 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 so se pričela dela pri obnovi Trdinove ulice 2. faza. Dela so potekala počasneje kot predvideno, zaradi velike
zasedenosti izvajalca, ter usklajevanj z lastniki zemljišč ob sami ulici. Izvedla se je izgradnja odvodnjavanja ter postavitev
robnikov povsod razen v križišči proti trgovskem objektu Lidl. Delno se je asfaltiralo cca. 200m cestišča z grobim slojem. Dela
se bodo nadaljevala v letu 2022.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji glede gradnje v 2. fazi so bili delno doseženi.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-15-0046 Pločnik in kolesarska steza Trdinova ulica

00176 Obnova cest v mestu Brežice(Stara kolonija))

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila predvidena za prometne ureditve v Stari koloniji v Brežicah, in sicer za uvedbo sistema enosmernih ulic in
uvedbo območja hitrosti 30km/h. Do realizacije ni prišlo, saj postopek za ustrezno prilagoditev Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Občini Brežice ni bil dokončno speljan. Leta 2019 je bila pripravljena prometna študija za območje Stare kolonije
v Brežicah, na katero je KS Brežice v okviru postopkov za prilagoditev omenjenega Odloka podala dodatne predloge, ki so
bili preverjeni s strani Prometnotehniškega inštituta Univerze v LJ, FGG. Leta 2021 so bila sredstva namenjena sofinanciranju
priprave dokumentacije vezane na ureditev pripadajočih zemljišč večstanovanjskih objektov Stare kolonije. Postopke vodi KS
Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji niso bili doseženi.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-14-0004 Obnova cest v mestu Brežice

00177 Moderniz.in preplast. cest v KS Čatež

34.238 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za ureditev ceste JP 524765-Cerina , sanacijo in asfaltacijo dela igrišča , zalivanjem razpok z
bitumensko maso pri gasilkem domu in sanacijo dveh razpokanih delov ceste JP 524602-Cerina-vas.
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

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacijo lokalnih cest in javnih poti v KS Pišece. Obnovljen je bil odsek javne poti JP
526973 Zg. Podgorje (Bonjaj) Izvedla se je tudi razširitev vozišča s pobiranjem brežine.
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

94.178 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2021 se je obnovil del LC 024421-Babčki
dol-Sv.Janez v dolžini cca 560 m.
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

00180 Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo

4.836 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izdelavo inženirsko geoloških poročil in projektov za sanacijo plazov. Višina porabljenih
sredstev je odvisna od potreb na terenu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili 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

171.207 €

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.
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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)

57.149 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS Šentlenart. Moderniziral se je odsek javne poti
JP 524011 Brezina (Petan) - vas in javne poti JP 524012 Brezina (Dobnar) - vas v dolžini 360 m. Uredilo se je tudi
odvodnjavanje in vodovodno omrežje.
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

46.912 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila s predlogi KS Kapele in sicer za ureditev LC 024331-Jereslavec-Slogonsko v dolžini cca 320 m.
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.

00185 Modernizacija JP v KS Križe

52.794 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena modernizaciji javnih poti v Krajevni skupnosti Križe. Obnovi se je odsek lokalne ceste LC 181021
Poklek - Goli vrh.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Vsi cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0053 Modernizacija JP v KS Križe.

00188 Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke

1.246.384 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljevala se je sanacija mostu čez Krko. Zamenjala so se poškodovana vozlišča jeklene konstrukcije, ter speskala in
prepleskala se je celotna železna konstrukcija. Uredila se je inundacija med mostovoma s sanacijo razpok na spodnji strani.
Zamenjavo ležišč podpornih stebrov in prepleskanjem. Na koncu se je izvedla še preplastitev asfalta in ureditev
odvodnjavanjem z vozišča ter sovprežne betonske konstrukcije pri mostu čez Krko. Uredila se je tudi okolica ob inundaciji s
posekom dreves ki so segala v konstrukcijo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj obnove jeklenega mostu čez Krko je dosežen.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0050 Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke in Št projekta: OB00919-0021 Obnova železnega mostu čez Krko v Brežicah.

00252 Infrastruktura ob hidroelektrarni

9.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena pridobivanju zemljišč ob bodoči dostopni poti do HE Mokrice. Sami postopki odkupa zemljišč so
bili močno odvisni od epidemioloških razmer in kot taki so zahtevali bistveno več časa, saj je bilo veliko težje speljati vse
uradne postopke. Ostala predvidena dela so trenutno odvisna od same dinamike izgradnje HE Mokrice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili delno doseženi.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-16-0005 Infrastruktura ob hidroelektrarni

00442 Modernizacija cest v KS Pečice

8.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena asfaltiranju in utrditvi makadamskega dela cestišča JP 527161-Rušno-Zanoški .
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.

00451 Obnova odseka LC Velike Malence-Vrhovska vas

252.358 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena obnovi vozišča lokalne ceste 024062-V. Malence-Boršt v dolžini 1 km. Izvedena je bila ureditev
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odvodnjavanja meteorne vode, rekonstrukcije vozišča in posek dreves ob cestišču, ki so predstavljala nevarnost za promet.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-17-0031 Obnova LC Velike Malence - Bušeča vas.

00453 Modernizacija cest v KS Globoko

69.997 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena obnovi odseka lokalne ceste LC 024601-Vitna vas-Brezje v dolžini cca 400m. Sredstva so bila
namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS.
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.

00469 Pločnik Vrhje

49.690 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za dokončanje izgradnje 1. faze pločnika v naselju Vrhje po izdelani PZI projektni dokumentaciji
''Izgradnja pločnika Vrhje – ob LC 024323 – Vrhje – Kapele«.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št OB009-18-0007 Pločnik Vrhje

00490 Pločnik v KS Velika Dolina

18.543 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za dokončanje izgradnje 1. faze pločnika v širini 1,6 m ob LC 024192 od km 0,170 do km 0,284 z
zaključkom v križišču (v nadaljevanju od OŠ Velika Dolina do križišča pred Kovisom d.o.o.). Ob izgradnji pločnika se zaradi
varovanja brežine izvede oporni zid ter uredi odvodnjavanje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-18-0027 Pločnik v KS Velika Dolina - 3. faza

00503 Ulica Bratov Gerjovič-odcep Loče

21.093 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za odkupe zemljišč. Zaradi lastniških nestrinjanj se predvidena gradnja v letu 2021 ni pričela.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj ni bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

Projekt se vodi v NRP pod št. OB009-19-0008

00504 Most Boršt

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava dokumentacije za izvedbo mostu Boršt se je trenutno ustavila. Predvidena je izdelava projektne dokumentacije v letu
2022.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji niso bili doseženi. Projekt v mirovanju
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-19-0009 Most Boršt

00505 Obnova LC024051 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici

558.935 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 se je popolnoma prenovil leseni most čez Krko v Cerkljah pri Krki. Most ima novo leseno nosilno konstrukcijo in
novo leseno vozno površino, hkrati se je uredila tudi dovozna rampa do mostu z novim asfaltom
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj obnove lesenega mostu je bil dosežen
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

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi podanih dodatnih usmeritev na oddelek za prostor s strani trgovskega centra Lidl, postavka ni bila realizirana.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj ni bil dosežen.
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Navezava na projekte NRP

Projekt se vodi v NRP pod št. OB009-19-0011.

00507 Obnova Cvetne ulice v Dobovi

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za odmero zemljišča po izdelani projektni dokumentaciji za obnovo vozišča ter dograditev pločnika,
ki pa niso bila pravočasno izvedena. Plačila za odkupe zemljišč se izvedejo v letu 2022.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj ni bil dosežen. Plačila se izvedejo v letu 2022.
Navezava na projekte NRP

Projekt se vodi v NRP pod št. OB009-19-0012.

00508 Obnova Ceste bratov Milavcev

165.089 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena izvedbi 2. faza modernizacije CBM. Dela so se pričela in izvedla se je nova meteorna kanalizacija
na celotnem predvidenem odseku. Nakupil se je tudi material za nadaljevanje izvedbe v letu 2022.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili delno doseženi, saj so načrtovane aktivnosti izvajale, niso bile pa zaključene.
Navezava na projekte NRP

Postavka se vodi v NRP pod številko OB009-19-0013 Obnova Ceste bratov Milavcev.

00509 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti

76.454 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvajanje rekonstrukcijo križišča Maistrove, Černelčeve in Pleteršnikove ulice v Brežicah. Zaradi
pridobivanja in urejanja zemljišč se v letu 2021 niso pričela gradbena dela. Izvajalec je bil izbran ter vpeljan v delo. Del sredstev
se je namenil za nabavo potrebnega gradbenega materiala za pričetek del v letu 2022.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji niso bili doseženi, saj niso bila urejena lastniška vprašanja.
Navezava na projekte NRP

Postavka se v NRP vodi pod številko OB009-19-0014- Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti.

00517 Ureditev križišča v naselju Črešnjice

0€

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 je bila v letu 2020 tudi zaključena. V letu 2020 se je izvedla parcelacija, ki pa še ni dokončana (sledi
tudi dokončna ureditev lastniških razmerij). Gradnja je bila sofinancirana s strani MORS. Leta 2021 so se lastniška vprašanja
še urejala.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Lastniška vprašanja se dokončno urejajo, ostali cilji so doseženi.
Navezava na projekte NRP

Postavka se v NRP vodi pod številko OB009-19-0022- Ureditev križišča v naselju Črešnjice.

00523 Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno

6.680 €

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. Konec leta 2020 je bila projektna dokumentacija tudi
izdelana. Leta 2021 je bila izvedena parcelacija kot del postopka za ureditev lastniških vprašanj. Del projektne dokumentacije
se bo preprojektiralo zaradi zahtev lastnikov zemljišč.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so delno doseženi.
Navezava na projekte NRP

Postavka se v NRP vodi pod številko OB009-19-0029- Pločnik ob LC026423 Globoko-Bojsno.

00557 Obnova lokalne ceste LC Cirnik

49.993 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnovil se je odsek lokalne ceste LC 024161 Cirnik - Koritno. Na delih vozišča so se izvedle globinske sanacije, preplastilo
vozišče in po celi trasi uredilo odvodnjavanje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Številka projekta: OB009-19-0064 Obnova lokalne ceste LC Cirnik.
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00560 Obnova LC 024011 Cerklje -Črešnjice in izgradnja pločnika

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pripravlja se projektna dokumentacija za ureditev ceste in izgradnjo površin za pešce med Črešnjicami in Cerkljami ob Krki.
Za izvedbo je predvideno sofinanciranje s strani MORS v letu 2022.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Dela potekajo s predvideno dinamiko.
Navezava na projekte NRP

Postavka se v NRP vodi pod številko OB009-19-0067- Obnova LC024011 Cerklje - Črešnjice in izgradnja pločnika.

00564 Izgradnja pločnika Pišece

18.289 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedla se geološko geomehanske raziskave. Izbran je bil projektant za izvedbo Projekta za izvedbo (PZI), ki je bil deloma
izveden, dokončanje je predvideno v letu 2022.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji v okviru postavke so bili delno doseženi.
Navezava na projekte NRP

Postavka se v NRP vodi pod številko OB009-19-0070- Izgradnja pločnika Pišece.

00565 Modernizacija JP Skopice

72.138 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 se je pristopilo k izbiri izvajalca za modernizacijo JP 524351-D. Skopice-za vasjo. Dela so se zaradi sofinanciranja
projekta s strani MORS razdelila na dva dela, ki sta bila oba realizirana do konca decembra 2021.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP

Postavka se v NRP vodi pod številko: OB009-19-0071 Modernizacija JP Skopice

00584 Modernizacija ceste Bizeljska vas - grad

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnovil se je odsek lokalne ceste LC 024361 Bizeljska vas - Ledine. Poseg je zahteval ureditev brežin s pilotiranjem, izdelavo
kamnite zložbe in ureditev vozišča.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Številka projekta: OB009-20-0003 Modernizacija ceste Bizeljska vas - grad.

00590 Pločnik Žejno

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za ureditev ceste, pločnika in avtobusnih postajališč v Žejnem,
ki je še v izdelavi.
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 OB009-20-0009 - Pločnik Žejno.

00607 Modernizacija javne poti JP 527915-Janeževa gorca

33.336 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 se je izvedlo naročilo in modernizacija odseka JP 527915. Uredilo se je odvodnjavanje meteorne vode, asfaltiralo
se je vozišče, ter uredilo lastniško vprašanje zemljišč. Sanirale so se tudi večje poškodbe cestišča JP 527971-Funk-kamnolom.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP

Postavka se v NRP vodi pod številko OB009-20-0026 Modernizacija javne poti JP 527915 Janeževa gorca.

00615 Modernizacija lokalne ceste Gaberje -Sela

79.617 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena modernizaciji lokalne ceste Gaberje - Sela. Moderniziral se je odsek lokalne cest 024283 Pistače Sela (križ).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Številka projekta: OB009-21-0003 Modernizacija lokalne ceste Gaberje - Sela.
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00616 Sanacija in zaščita skalnega podora ob JP525062 Slov. vas - Filipač

407.257 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila zaščiti stanovanjskih objektov in javne poti v Slovenski vasi. V fazi javnega naročila za izbiro izvajalca
je bila pridobljena ugodnejša ponudba kot je bila projektantska ocena.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se NRP vodi pod številko: OB009-21-0004; Sanacija in zaščita skalnega podora ob JP 525062 Slovenska
vas.

00618 Ureditev križišča in AP Boršt

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DRSI je v letu 2021 novelirala starejšo projektno dokumentacijo za ureditev križišča z avtobusnimi postajališči na Borštu.
DRSI je pričela tudi z urejanjem lastniških vprašanj, kar se še izvaja. Pričakuje se sklenitev sporazuma o sofinanciranju z DRSI
in pričetek gradnje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so delno doseženi, saj še ni prišlo do izgradnje, je pa končana projektna dokumentacija.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-21-0010 Ureditev križišča in AP Boršt.

00619 Vzhodna obvoznica Brežice-most Sava

12.699 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 je bil sklenjen sporazum o sofinanciranju 1.etape vzhodne obvoznice Brežic med Ministrstvom za infrastrukturo,
Ministrstvom za okolje in prostor ter Občino Brežice, ki se nanaša na odsek nove obvoznice z izgradnjo mostu čez Savo.
Sredstva v letu 2021 so bila namenjena urejanju lastniških vprašanj, ki jih Občina sofinancira skupaj z državo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so delno doseženi.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-21-0006 Vzhodna obvoznica Brežice - most Sava.

00620 Modernizacija ulic v mestu-KS Šentlenart

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena modernizaciji ulic v mestu - Krajevna skupnost Šentlenart. Moderniziral se odsek Ulice Kozjanskih
borcev s križiščem Mladinske ulice in odsek Vegove ulice. Na odseku Ulice Kozjanskih borcev se je na celi dolžini obnovil
hodnik za pešce, uredilo odvodnjavanje, ter obnovilo vodovodno omrežje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Številka projekta: OB009-21-0007 Modernizacija ulic v mestu - KS Šentlenart.

00621 Modernizacija ulic v mestu-KS ZBT

99.926 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena modernizaciji ulic v mestu - Krajevna skupnost ZBT. Moderniziral se je odsek lokalne ceste LZ
027081 Šolska ulica. Obnovilo se je vozišče, obojestranski pločnik, odvodnjavanje in postavila nova javna razsvetljava.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Številka projekta: OB009-21-0008 Modernizacija ulic v mestu - KS ZBT.

00625 Pločnik Mali vrh

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Potekala so usklajevanja in priprava za izdelavo projektne naloge, vendar do naročila ni prišlo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji niso doseženi.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-21-0010 Pločnik Mali vrh.

13029003 Urejanje cestnega prometa

313.297 €

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
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- 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 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. 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

42.818 €

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)

81.573 €

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

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se je v preteklih letih 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

Do realizacije ni prišlo.
Navezava na projekte NRP

Navezava na projekt NRP : OB009-13-0035 Projekt Sava - Krka Bike

00198 Vzpostavitev katastra

55.862 €

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

1.708 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za vzdrževanje baze podatkov in ureditve nove kategorizacije občinskih cest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil delno dosežen.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.
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00201 Urejanje AP v občini Brežice

35.312 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč v občini Brežice in nakup 6 novih nadstrešnic.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili realizirani.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0075 Urejanje AP v občini Brežice

00441 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

32.172 €

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 2021 so bila sredstva iz te
postavke porabljena za nakup večjih prikazovalnikov hitrosti, za izdelavo projektne dokumentacije za avtobusno postajališče
Prilipe in ureditev državne ceste ob OŠ Cerklje ob Krki, za ureditev prehoda na Maistrovi ulici/Brežice ter za dobavo,
postavitev in montažo znakov naselja Brežice skladno z izdelanim elaboratom za celotno naselje Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili delno doseženi.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-17-0025 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

00491 Javni potniški promet Brežice

63.853 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v občini Brežice, ki
je bila podeljena z dvoletno koncesijsko pogodbo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Poraba sredstev pa je manjša zaradi prihodkov iz naslova plačanih enkratnih in mesečnih
vozovnic.
Navezava na projekte NRP

Projekt ni uvrščen v NRP.

13029004 Cestna razsvetljava

582.888 €

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
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 6200 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

179.952 €

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.
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00204 Tokovina javne razsvetljave

226.758 €

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

116.776 €

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

00585 Javna razsvetljava Velike Malence, Jereslavec

59.401 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo solarnih svetilk javne razsvetljave.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili realizirani.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP: št projekta: OB009-20-0004 Javna razsvetljava Velike Malence, Jereslavec.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

1.080.595 €

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 2021 se je izvedla 1. in 2. faza pločnika Kalin - Obrežje, začela se je izgradnja Kolesarske povezave Brežice- Dobova
in Brežice - Krška -vas, nadaljevala se je tudi izgradnja pločnika Rondo Tuš - Rondo Trnje.

00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel. postaje do žel. prehoda

0€

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. Sredstva v letu 2020
so bila porabljena za dokončno urejanje lastniških vprašanj. Leta 2021 smo nadaljevali z razgovori z DRSI v zvezi s sklenitvijo
sofinancerskega sporazuma za ureditev odvodnjavanja v bližini železniške postaje Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so glede gradnje pločnika so doseženi, odvodnjavanje pa bo še potrebno urediti .
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

23.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Župelevcu je bila pripravljena projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika ob prometni regionalni 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. Leta 2020 se je izvajala parcelacija 2.faze, kjer
se še dokončno urejajo lastniška vprašanja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil delno dosežen, saj lastniška vprašanja v 2.fazi niso bila dokončno urejena.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0051 Pločnik Župelevec
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00213 Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje

132.483 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za odkupe zemljišča ter izgradnjo površin za promet kolesarjev in pešcev ob R1-220/1334 Krško
– Brežice, od OMW do rondoja pri Tušu. Zaradi pridobivanja dovolj za gradnjo (zapore vozišča) se gradnja nadaljuje v letu
2022.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Predvideni cilj je bil delno dosežen. Izvedba se zaključi v letu 2022.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP št. projekta: OB009-20-0020 Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš - rondo Črnc

00214 Pločnik v Trebežu R3-676

321 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Čez del naselja Trebež se je povezalo površine za pešce med pločnikom v Artičah in krožiščem v Spodnji Pohanci ter uredila
cesta. 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

13.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za aktivnosti vezane na gradnjo površin za pešce na predmetne cestnem odseku. Leta 2020 se je
pričela izdelovati projektne dokumentacije za površine za pešce in kolesarje ob cesti R2-420 med Dobovo in Rigoncami, ki je
v zaključni fazi.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili delno doseženi.
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

296.098 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za izgradnjo pločnika ob regionalni cesti R3-675/1481, Mokrice - Obrežje - Slovenska vas, ki poteka
iz smeri Brežic skozi naselje Obrežje do meddržavnega mejnega prehoda z republiko Hrvaško.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Zastavljeni cilji je bil delno dosežen.
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 pripravo projektne dokumentacije za površine za pešce in kolesarje med Brežicami in Spodnjo
Pohanco. Ker DRSI več let ni pristopila k pripravi projektne dokumentacije, je Občina sama pripravila projektno nalogo za
pripravo le-te, ki je bila potrjena s strani DRSI. V nadaljnjih postopkih je dogovorjeno da DRSI vodi postopek javnega naročila.
Realizacija je odvisna od vodenja postopkov s strani DRSI.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji niso bili doseženi, saj 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 stroškom, ki bi nastali ob izgradnji pločnika in ureditev ceste v Podgračenem. V začetku leta 2021
je DRSI objavila razpis za izvedbo. Zaradi del na avtocesti, izvajalec ni mogel pridobiti dovoljenja za zaporo vozišča,
posledično se je gradnja pričela v decembru in se nadaljuje v letu 2022.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Predvideni cilj ni bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-18-0022 Pločnik Podgračeno
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00485 Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)

5.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je del Dogovora za razvoj regij ter je predviden za sofinanciranje iz EU sredstev. V letu 2018 je bil omenjen dogovor
podpisan, potrjena projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije na DRSI ter uspešno izvedeno javno naročilo za
pripravo projektne dokumentacije, ki je bila v letu 2020 zaključena. Porabljena sredstva predstavljajo strošek izdelave dela
projektne dokumentacije, študij, urejanja lastniških vprašanj in priprave vloge za EU sredstva. Konec leta 2020 je bila oddana
vloga za pridobitev EU sredstev, in podpisana pogodba v juniju 2021. Zaradi zamika podpisa pogodbe, so se tudi dela pričela
kasneje. Gradnja v letu 2022 in 2023.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je delno dosežen. Dinamika se je prestavila glede na podpis pogodbe za črpanje sredstev EU.
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

523.989 €

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 odkupov, izgradnje in vzporednih stroškov.
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

4.525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podjetje GPI d.o.o. iz Novega mesta je izdelal projektno dokumentacijo za obnovo vozišča z dograditvijo pločnika ob R3676/2212 za naročnika DRSI. Območje obdelave se zaključuje z odcepom za Rakovec ter ureditvijo para AP ob lokalni cesti
LC 024323-Vrhje-Kapele. Sredstva so bila porabljena za odkupe zemljišč, ki jih izvaja DRSI.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Zastavljeni cilji niso doseženi. Občina neprestano poziva DRSI k izvedbi, saj je cilj odvisen od njihove dinamike.
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

75.363 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za dokončanje projektne dokumentacije in izgradnjo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so delno doseženi, sledimo predvideni dinamiki. Gradnja se nadaljuje v letu 2022.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-19-0030: Pločnik ob R3 676 Glogov brod - Dečno selo - Mali vrh.

00587 Pločnik Ribnica

4.676 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob regionalni cesti v Ribnici je Občina pristopila k pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika in ureditev
avtobusnih postajališč. V jeseni je bilo z DRSI dogovorjeno, da se v projekt vključi tudi obnova vozišča, za kar se je projektantu
podaljšal rok izvedbe in posledično realizacija.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so delno doseženi.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-20-0006: Pločnik Ribnica.

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 (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

Objavljen je bil razpis za gradnjo širokopasovnih omrežij za lokalne skupnosti s strani Ministrstva za javno upravo. Začetek
gradnje je predviden v prvi polovici leta 2022. Cilj je dosežen.
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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

V letu 2022 je bil objavljen razpis za gradnjo širokopasovnih omrežij za lokalne skupnosti s strani Ministrstva za javno upravo.
Izbran je bil izvajalec del, dela naj bi se začela izvajati v prvi polovici leta 2022. Cilj je 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

1.134 €

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

1.134 €

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

1.134 €

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

Sredstva so namenjena vzdrževanju avtodomskih parkirišč. Cilji so bili doseženi.
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00236 Postajališče za avtodome

1.134 €

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

NRP za leto 2021 ni bil odprt.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

706.818 €

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

689.615 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in
ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in
je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da
poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti
so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja,
celovitosti in preventive.
Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna
raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic
obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Vsak poseg v
okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane
mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.
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 in sofinanciranja izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

152.116 €

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
268

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.

00242 Sanacija črnih odlagališč

6.782 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena čiščenju nezakonito odloženih odpadkov v Gorenjih Skopicah.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

00243 Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov

23.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila 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

108.432 €

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.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0093 Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice

00579 "Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev ekoloških otokov v KS Bizeljsko

13.222 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za ureditev ekoloških otokov v Krajevni skupnosti Bizeljsko.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

Projekt je bil uvrščen v NRP OB009-19-0085.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

537.498 €

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 sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Izvedlo se je še nekaj
dodatnih sekundarnih kanalov, s katerimi se povečuje priključenost na obstoječe kanalizacijsko omrežje.
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00246 Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda

68.185 €

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

422.428 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvedbo kanalizacije v Novi vasi pri Mokricah, za izvedbo sekundarnega fekalnega voda v
Globokem, za izdelavo projektne dokumentacije za fekalno kanalizacijo v Krški vasi.
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)

46.886 €

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 29 vlog. Skupna višina
sofinanciranja je bila 37.533,02 €. Delež sofinanciranja je bil 50% od upravičenih stroškov.
Sredstva v višini 8.352,51 € pa so bila namenjena sofinanciranju svetovalne pisarne za čistine naprave.
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.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-13-0005 Sofinanciranje MKČN

00510 Meteorna kanalizacija Brežice

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V izdelavi je dokumentacija za zadrževalni kanala na območju ob Hoferju kjer je v prihodnosti predvidena pozidava večjega
območja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Zaradi problematike pri usklajevanju z lastniki sosednjih zemljišč ter bodočimi investitorji ni prišlo do zaključka izdelave
projektne dokumentacije oz.cilj ni izpolnjen.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-19-0015 Meteorna kanalizacija Brežice.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

10.079 €

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

10.079 €

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, 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.
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00250 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in analiza pitne vode

10.079 €

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, za njihovo obnovo 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.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

7.124 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.
Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se skrbi za nadzor nad varstvom okolja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Sredstva so bila namenjena izdelavi dokumentacije za prijavo na razpis "Pametna mesta".

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

7.124 €

Opis podprograma

Obsega sredstva, povezana z dejavnostjo Zavoda za zdravstveno varstvo.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju
narave, Statut Občine Brežice.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je poskrbeti za nadzor nad varstvom okolja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Brežice se je skupaj z ostalimi posavskimi občinami prijavila na razpis "Pametna mesta" . Razpis je bil kasneje
razveljavljen in do realizacije ni prišlo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji niso bili doseženi.

00558 Vzpostavitev sistema merjenja kakovosti zraka in drugih vplivov na življenje

7.124 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je bila prijava projekta na razpis Regionalnega razvojnega centra, ki je bil razveljavljen, posledično sredstva niso
bila porabljena.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Predvideni cilji niso bili doseženi.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-19-0065.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1.398.741 €
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

1.349.129 €

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.
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16039001 Oskrba z vodo

838.027 €

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, objavljeno je bilo javno naročilo za izvedbo Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema Brežice 2 in izbran izvajalec
del. Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi

00253 Vodovod Križe

196.012 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za obnovo vodovodnega odseka od vrtine Močnik do Črpališča Močnik vključno z
obnovo samega črpališča.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj ni bil dosežen v celoti saj zaradi urejanja lastništva pri vodohranu Rucman vrh, ni bilo možno izvesti še obnove na odseku
vodohran Rucman vrh - črpališče Močnik.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0057 Vodovod Križe

00254 Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda

22.777 €

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

00259 Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje

88.947 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za obnovo in predelavo vodohrana Velika Dolina, ki bo v kasnejši fazi služil tudi kot črpališče za
novo predvideno vodovodno povezavo do naselja Brezje pri Veliki Dolini.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Deloma realizirano, saj še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje za vodovodno povezavo do Brezja zaradi težav pri sklepanju
služnostnih pogodb z lastniki zemljišč. Izvedba sicer predvidena za leti 2022 in 2023, vendar je vse odvisno od usklajevanja
oz. sklepanja služnostnih pogodb z lastniki zemljišč ter nato pridobitvijo gradbenega dovoljena.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0013 Vodovod Ribnica – Gaj

00260 Vodovod Cerklje III.faza

1.423 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji niso bili realizirani, saj se je lokacija novo predvidenega vodohrana Piroški vrh uskladila z lastniki zemljišč šele proti
koncu druge polovice leta.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0010 Vodovod Cerklje
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00261 Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za prevezave na novozgrajeno vodovodno omrežje
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj ni 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

14.375 €

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

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za pripravo poročil koordinatorja na projektu Hidravlične izboljšave 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

36.956 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo vodovodnega sistema na Bizeljskem.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-17-0005 Vodovod Bizeljsko

00472 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2

35.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvedbo projektne in investicijske dokumentacije.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj ni bil dosežen v celoti. Izdelana je bila projektna dokumentacija. Pridobljena so bila vsa gradbena dovoljenja. Izdelana je
bila vloga za prijavo na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev in posredovana na MOP. Ker MOP še ni podal odločitve na
našo vlogo se posledično ni moglo pristopiti k izvedbi investicije.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-18-0011 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2

00473 Obnova vodovoda Sromlje

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za morebitne okvare na vodovodnem sistemu Sromlje. Ker teh ni bilo, posledično ni bilo tudi
porabe.
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

84.118 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo vodovodnih sistemov ob gradnji druge komunalne infrastrukture.
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

23.575 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev se je porabil za obnovo vodovodnega odseka v Jesenicah na Dolenjskem. 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.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj ni bil dosežen v celoti, 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.

00563 Obnova vodovodnih omrežij

334.306 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za obnovo vodovodnih odsekov in sicer v Gadovi peči, v Brezini, na odseku Kera net - Ulica
Kozjanskih borcev, v Sromljah, v Novi vasi pri Mokricah, v Selah pri Dobovi, v Piršenbregu, na Rajcu ter za obnovo vodohrana
Žalce in Dobeno.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-19-0069 Obnova vodovodnih omrežij.

00609 Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dela so bila izvedena v mesecu decembru 2021, plačna pa v januarju 2022.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vezana na noben projekt v NRP.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

53.295 €

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

Začelo se je z izgradnjo mrliške vežice v Orešju, izvedlo se je sofinanciranje obnov mrliških vežic po KS in ureditve na
pokopališču v Pišecah.

00265 GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nadgradnjo PISO sistema (obračun grobnin). Grobnine se usklajuje, za kar se sistem ni nadgradil.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Nadgradnja sistem se ni izvedla. V skladu s prejetim Odlokom o pokopališkem redu v Občini Brežice pokopališča po KS
upravljajo KS-i.
Navezava na projekte NRP

Projekt je uvrščen v NRP št. OB009-13-0006.

00467 Sofinanciranje obnov mrliških vežic

6.845 €

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
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00561 Obnova mrliške vežice v Orešju

22.326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za dokončanje obnove obstoječega zidu okoli pokopališča na Orešjem ter za izdelavo projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt Poslovilna vežica Orešje in PZI.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil delno dosežen. Izvedba se nadaljuje v letu 2022.
Navezava na projekte NRP

Projekt je uvrščen v NRP pod zap. št.: OB009-19-0068 - Obnova mrliške vežice v Orešju.

00624 Ureditev pokopališča Pišece

24.124 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelavo dokumentacije za parkirišča na pokopališču Pišece
te izvedbo le-teh del, ki se dokončajo v letu 2022.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil delno dosežen.
Navezava na projekte NRP

Projekt se vodi v NRP pod št. OB009-21-0009.

16039003 Objekti za rekreacijo

149.350 €

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

129.350 €

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

20.000 €

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

16039004 Praznično urejanje naselij

32.086 €

Opis podprograma

Proračunski strošek je namenjen vsakoletni praznični razsvetljavi.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev urejenosti okolja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejeno okolje.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Sredstva so se namenila praznični okrasitvi v času božično novoletnih praznikov. Cilji so bili doseženi.

00580 "Moja skupnost-sodelujem!":Praznično novoletna okrasitev vasi Pišece

2.993 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 se je izvedla investicija v okviru participativnega proračuna. Praznično novoletna okrasitev v vasi Pišece.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP pod št. OB009-19-0086 "Moja skupnost - sodelujem" Praznično novoletna okrasitev vasi
Pišece

00591 Urejanje trgov in ulic v mestu Brežice

29.092 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za novoletno okrasitev mesta Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB 009-20-0010 Urejanje trgov in ulic v mestu Brežice

16039005 Druge komunalne dejavnosti

276.372 €

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
- 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 dokapitalizaciji JP Komunala Brežice. 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

8.346 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz naslova odškodnine za sobivanje z Romi je krajevna skupnost namenila ureditvi odvodnjavanja v Gazicah in
asfaltiranju makadamskega odseka v Cerkljah.
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.

39.396 €

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.

00274 Obnova vaškega središča Čatež

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila prerazporejena na obnovo cest po KS Čatež ob Savi.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Predvideni cilji niso bili doseženi. Izvedba se predvidi v naslednjem letu.
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Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se vodi v NRP št. OB009-11-0011 Obnova vaškega središča Čatež.

00275 Polnilnica za električna vozila

299 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za kritje servisa električne polnilnice pri Glasbeni šoli v Brežicah.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte NRP

NRP za leto 2021 ni bil odprt.

00276 Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.razpise

16.311 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se bila porabljena za kritje stroškov, ki so izhajala iz zahtev soglasodajalcev na projektu ureditve ceste s pločnikom
Globoko - Bojsno, priprave potrebne investicijske dokumentacije za prijavo mostu čez Krko na ZFO sredstva, za nakup
prikazovalnika hitrosti po razpisu te manjše notarske stroške za aktivnosti za urejanje lastniških vprašanj.
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 soglasij / 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

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 ni prišlo do realizacije predvideni del.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj ni bil dosežen.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

00562 Dokapitalizacija JP Komunala Brežice

180.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dokapitalizacija se je izvedla zaradi izboljšanja likvidnosti in izboljšanja bonitetne ocene podjetja, kar je pomembno za
pridobivanje boljših plačilnih rokov dobaviteljev, povečanje obsega poslovanja in tudi zaradi izboljšanja kreditne sposobnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so realizirani.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0059 Dokapitalizacija JP Komunala Brežice d.o.o.

00601 Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih

14.335 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za urejanje plakatiranja in oglaševanja v Občini Brežice so bili naročeni štirje elaborati (elaborat za določitev območja mesta
Brežice, katalog urbane opreme in objektov za oglaševanje, elaborat za obveščanje in oglaševanje, elaborat turistične obvestilne
signalizacije), ki se še izdelujejo ter bodo podlaga za nadaljnje urejanje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Predviden cilj je delno dosežen, sledimo dinamiki.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-20-0016: Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih.

00617 Javni sistem izposoje koles BRŽKOLO-vzdrževanje

17.685 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena vzdrževanju javnega sistema izposoje koles Bržkolo v Brežicah.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Vzdrževanje se redno izvaja. Cilji so bili doseženi v predvidenem obsegu.
Navezava na projekte NRP

Za postavko ni odprt NRP.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
49.611 €
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
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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 izgradnjo ceste v Artičah.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

49.611 €

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
- 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 tudi z ureditvijo javnega dobra - ceste v
Artičah.

00277 Komunalno opremljanje zemljišč

11.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo nadaljevanja lokalne ceste v Artičah, ki bo služila kot dovozna cesta za nove zazidljive
parcele.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil delno 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 objektov

38.332 €

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 se realizirajo na letni ravni in se vsako leto dopolnjujejo.
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

200.990 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
177.841 €
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 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE, 199/21 - ZUreP-3, 20/22 - odl. US)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 61/20, 65/20, 15/21 - ZDUOP, 199/21 - GZ-1)
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21)
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 (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 - ZSDH-1,
50/14, 90/15, 67/17, 65/20)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

132.700 €

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 OPN-jem se določi tudi območja, ki se urejajo z OPPN (občinski podrobni
prostorski načrti), večino katerih bo potrebno v prihodnosti še sprejeti.
V letu 2021 je bila večina sredstev realiziranih pri izdelavi strokovnih podlag za prostorske akte, poplačilu izdelave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (OPN) za OC Dobova ter občinskih podrobnih prostorskih
načrtov. Realizacija je nizka, saj smo naročilo nove izdelave sprememb in dopolnitev OPN oddali šele v jesenskim mesecih.
Zamaknili so se tudi roki izdelave OPPN, zaradi tega bodo nekatera izplačila zapadla v leto 2022. Nizka je tudi realizacija na
postavki 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

132.700 €

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 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE, 199/21 - ZUreP-3, 20/22 - odl. US)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 61/20, 65/20, 15/21 - ZDUOP, 199/21 - GZ-1)
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21)
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, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314A, 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, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20
- ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP)
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. 41/2019UPB, 80/21) nadaljevati z izdelavo sprememb in dopolnitev OPN-ja ter izdelavo novih Občinskih podrobnih prostorskih
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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 nadaljnji prostorski razvoj občine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavke s prostorskega načrtovanja so v letu 2021 dosegle 37,91 odstotno realizacijo. Najvišjo realizacijo imata postavki
Izdelava novih občinskih prostorskih aktov in Občinski prostorski izvedbeni akti, najnižjo oz. brez realizacije pa je postavka
Izvennivojsko križanje Brezina, saj naročilo izdelave projektne dokumentacije ni bilo oddano, zaradi previsokih ponudb.

00281 Strokovne podlage za prostorske akte

17.378 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila delno realizirana. Sredstva so namenjena pripravi strokovnih podlag za prostorske akte. Planirana
sredstva so se namenila izvedbi geomehanskega poročila za potrebe ponikanja in odvodnjavanja za območje OPPN SEL-02.
Del sredstev iz postavke se je namenil za financiranje občinskega urbanista, ki je opravil nižje število strokovnih ur kot je bilo
predvideno. Del sredstev iz postavke se je namenil podpori za izvajanje nalog oddelka za prostor (PISO, NUSZ ipd.).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Strokovne podlage za prostorske akte imajo realizacijo 34,76%. Sredstva so bila namenjena izdelavi strokovnih podlag za
SDOPN6 in za OPPN SEL-02 ter za občinskega urbanista. Del sredstev je bil porabljen za pripravo in obdelavo podatkov za
NUSZ in za pripravo ustreznih informacijskih podlag za SDOPN6 (PISO).
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00282 Izdelava novih občinskih prostorskih aktov

56.304 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delež porabljenih sredstev iz postavke je visok. V prvi polovici leta se je zaključil posotpek SDOPN3 za potrebe širitve con –
plačilo zadnje faze postopka. Za potrebe priprave SDOPN6 je bila v drugi polovici leta poplačana prva delna faza.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka ima visoko realizacijo. Zaključek postopka SDOPN3 za aktivacijo in širitev con v občini in začetek postopka
SDOPN6 (del vsebinsko zaključene prve faze) sta prispevala k visoki realizaciji na postavki. Realizacija je 93,84%.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

00283 Občinski prostorski izvedbeni akti

42.914 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena izdelavi izvedbenih aktov - občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in njihovih
strokovnih podlag.
Sredstva so se v letu 2021 porabila za izdelavo končnih faz OPPN za Poslovno cono Slovenska vas, ki je bil sprejet na
Občinskem svetu in pripravljen za realizacijo. Nadalje so se sredstva koristila za izdelavo dveh strokovnih podlag, geodetskih
posnetkov, ki sta podlagi za izdelavo Sprememb in dopolnitev OPPN ob Cesti svobode (SD OPPN) in OPPN za Romsko
naselje Gazice. Za postopek SD OPPN ob Cesti svobode so bile izdelane tudi začetne faze postopka s pripravljalnimi deli in
oblikovanjem izhodišč za izdelavo akta. Večji del sredstev je bil porabljen za izdelavo OPPN za novo navezovalno cesto v
Šentlenartu, pri čemer so bile izvedene vse faze postopka izdelave OPPN, razen končnega sprejema akta, ki se je prestavilo v
naslednje proračunsko leto. Pričela se je tudi priprava OPPN za širitev obrtne cone Dobova, kjer so bile izvedene začetne faze
pripravljalnih del z oblikovanjem izhodišč za izdelavo akta.
Zaradi nepredvidenih dodatnih del na postopku OPPN širitev obrtne cone Dobova so dela potekala počasneje kot je bilo
predvideno. Kasnejši od predvidenega plana je bil tudi začetek izdelave SD OPPN ob Cesti svobode. Zaradi navedenih razlogov
realizacija postavke ni bila sto odstotna.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka Občinski prostorski izvedbeni akti ima realizacijo 71,5 %.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

00284 Državne in občinske ureditve

16.104 €

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 2020 koristilo sredstva za
raziskave brežine nad Vrbino, ki je pričela plazeti ter za izdelavo idejne zasnove lokalnih ureditev na območju akumulacije HE
Mokrice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Realizacija je 47,48 %. 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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00610 Izvennivojsko križanje Brezina(Intermarket)-projekt. dokumentacija

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 je bila izvedena objava javnega naročila na Portalu JN ter pridobljeni dve ponudbi. Ker ponudbi nista bili popolni,
smo ponudnike pozvali k dopolnitvi. En ponudnik ponudbe ni ustrezno dopolnil. Naknadno smo ponudnike pozvali k
pogajanjem, saj so ponudbe presegale predvidene vrednosti rezerviranih sredstev v proračunu. Nove ponujene cene so kljub
pogajanjem še vedno presegale vrednosti v proračunu rezerviranih sredstev, zato naročilo ni bilo oddano nobenemu ponudniku.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Javno naročilo zaradi previsokih ponudb ni bilo oddano.
Navezava na projekte NRP

Postavka je vezana na NRP OB009-20-0028 Izvennivojsko križanje Brezina (Intermarket) - projekt. dokumentacija

1603 Komunalna dejavnost

43.103 €

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

Program ima realizacijo 20,82 %. Porabljena je slaba četrtina vseh rezerviranih sredstev podprograma in sicer skladno z
investiranjem v komunalno infrastrukturo, kjer je porabljenih več kot polovica sredstev ter skladno s potekom projektov ob in
na akumulaciji HE Brežice. Vsebine so vezane na izdajo gradbenega dovoljenja za HE Mokrice ter na oddajo naročila
projektiranja za Dostopni vodni center. Pogodba s projektantom je bila podpisana šele konec leta, tako da smo s postavk
financirali le izdelavo geodetskega posnetka.

16039003 Objekti za rekreacijo

29.326 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039003 Objekti za rekreacijo vključuje projektne dokumentacije za športno
rekreativne ureditve, ki presegajo lokalno raven in so vezane na sodelovanje državnih in regionalnih
institucij.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE, 199/21 - ZUreP-3, 20/22 - odl. US)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 61/20, 65/20, 15/21 - ZDUOP, 199/21 - GZ-1)
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21)
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, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314A, 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, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20
- ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj programa je dolgoročno zagotavljanje razvoja športa in rekreacije ter vzpodbujanje zdravega načina življenja ter razvoj
društev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2021 so se sredstva porabila le za delno poplačilo izdelave geodetskega posnetka za projektno dokumentacijo
Dostopnega vodnega centra. Pogodba za projektiranje DVC je bila sklenjena konec leta, zato ni prišlo do večje realizacije.
DGD za veslaško progo še ni izdelana, ker niso urejeni statusi vodne infrastrukture, na osnovi katerih od državnih institucij
dobimo vodna dovoljenja in soglasja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka je realizira le v 15,68 %. Razlog za takšno realizacijo je počasno napredovanje nalog, ki so vezane na državne projekte
ter pozen podpis pogodbe za projektiranje DVC, zaradi česar ni večje realizacije.

00552 Vodni center Brežice-projek.dokum.

29.326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena izdelavi potrebne dokumentacije za Dostopni vodni center - umetno kajakaško progo s spremljajočimi
objekti in ureditvami. V letu 2021 je namenjena oddaji javnega naročila izbranemu prvonagrajenemu natečajniku z javnega
natečaja. Decembra 2021 je bila podpisana pogodba za projektiranje DGD in PZI. Istočasno pa naročena izdelava geodetskega
posnetka.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Realiziranih je 19,55 % za poplačilo izvedbe javnega natečaja.
Navezava na projekte NRP

Projekt je vezan na NRP OB009-15-0009 Vodni center Brežice.
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00553 Vrbinske rekreacijske površine-projek.dokum.

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena načrtovanju dodatnih ureditev na območju obstoječih poti v Vrbini, s katerimi želimo uporabnikom
prostora (kolesarji, pešci,...) ponuditi dodatne informacije in vsebine (učilnice v naravi, informativne table, urbana oprema,...)
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka še ni bila realizirana, ker so se urejala lastništva ter upravljavstvo poti.
Navezava na projekte NRP

Ni navezave na NRP.

00554 Veslaška steza na Savi-projek.dokum.

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, DGD in PZI, plačilo služnosti ter
pridobivanje stavbne pravice za postavitev veslaške steze na pretočni akumulaciji HE Brežice s pontonom in spremljajočo
čolnarno na razširitvi nasipa. S projektiranjem nismo mogli nadaljevati, ker Direkcija RS za vode še nima urejenih statusov
vodnega javnega dobra, kar je osnova, da prejmemo vodno dovoljenje in soglasje ter nadaljujemo s postopkom izdelave
projektne dokumentacije.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V letu 2021 ni bilo realizacije, ker s projektiranjem nismo mogli nadaljevati.
Navezava na projekte NRP

Projekt se navezuje na NRP OB009-19-0007.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

13.777 €

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 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE, 199/21 - ZUreP-3, 20/22 - odl. US)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 61/20, 65/20, 15/21 - ZDUOP, 199/21 - GZ-1)
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21)
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, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314A, 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, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20
- ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP)
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

Realizacija je odvisna od občinskih investicij v kanalizacijsko infrastrukturo ter priključevanj objektov nanj. 68,88 % postavke
se je namenilo nadomeščanju oproščenega dela komunalnega prispevka za priključitev na novo kanalizacijsko omrežje.

00285 Nadomeščanje olajšav iz komunal. prispevka za fizične osebe

13.777 €

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 2021 je občina nadomestila oprostitve plačila komunalnega prispevka za priključitve na kanalizacijsko infrastrukturo v
višini 13.776,80 €.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
2.038 €
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
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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
izgradnjo posamezne javne infrastrukture in reševanje drugih premoženjsko pravnih zadev vezanih na nepremičnine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Realizacija postavke je nizka. Sredstva so rezervirana za izvedbo komasacije na območju Kaptol Dobova. Postopke ni bilo
možno izpeljati, zaradi neurejenih lastniških razmer ter zaradi pritožbe enega izmed mejašev obodne meje komasacijskega
območja, ki se ni strinjal s predlagano mejo.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

2.038 €

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 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE, 199/21 - ZUreP-3, 20/22 - odl. US)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 61/20, 65/20, 15/21 - ZDUOP, 199/21 - GZ-1)
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21)
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, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314A, 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, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20
- ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP)
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 v celoti realizirana. Sredstva so rezervirana za izvedbo komasacije na območju OPPN Kaptol Dobova, kjer je
občina lastnica dobre tretjine stanovanj. Postopke ni bilo možno izpeljati, zaradi neurejenih lastniških razmer ter zaradi pritožbe
enega izmed mejašev obodne meje komasacijskega območja, ki se ni strinjal s predlagano mejo.

00480 Komasacije zemljišč

2.038 €

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 dokončni obodni komasaciji. Dodatno smo naročili parcelacijo in ureditev meje, kar bi pomenilo da bi po
koncu postopka na GURS nadaljevali s postopki znotraj oboda komasacijskega območja.
Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

23.150 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Kultura, šport in nevladne organizacije zajema področje investicij s področja športa in kulture za zagotavljanje
ustreznih pogojev za razvoj teh dejavnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilj proračunske postavke je zagotavljanje ustrezne dokumentacije (idejne zasnove, javni natečaji, dokumentacija za gradbeno
dovoljenje, dokumentacija za izvedbo) za investicije v javno kulturno in športno infrastrukturo ter investicije v objekte
kulturnega pomena.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

23.150 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za urejanje objektov s statusom kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju prioritet in ciljev razvojnih programov vezanih na ohranjanje
kulturne dediščine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka je realzirirana, skladno izvedenim nalogam za sanacijo zahodnega obzidja.
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18029001 Nepremična kulturna dediščina

23.150 €

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 urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE, 199/21 - ZUreP-3, 20/22 - odl. US)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 61/20, 65/20, 15/21 - ZDUOP, 199/21 - GZ-1)
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21)
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, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314A, 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, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20
- ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj programa je varovanje nepremičnin ter ohranjanje kulturne dediščine kot prepoznavne podobo naselij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2021 so bila sredstva namenjena poplačilu izdelave projektne dokumentacije PZI za sanacijo obzidja - zahodne fasade
mesta Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Občina je pristopila k urejanju zahodne fasade kot prepoznavnega dela Brežic, ki je tudi varovan s strani kulturovarstvenikov
ter za to namenila sredstva za izdelavo PZI dokumentacije. PZI dokumentacija je bila v letu 2021 izdelana in zaključena.

00555 Ureditve zahodne fasade mesta Brežice-projek.dokum.

23.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo PZI dokumentacije na osnovi katere se bo izvedla sanacija zahodnega obzidja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka je realizirana v 77,17 %. Sredstva so bila namenjena poplačilu dokončne izdelane dokumentacije PZI.
Navezava na projekte NRP

Projekt je povezan z NRP OB 009-15-0013.

4700 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 1 . 5 2 9 . 1 4 7
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

€

81.579 €

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)

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

81.579 €

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

81.579 €

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
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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

81.579 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za stroške plačilnega prometa je bilo v veljavnem planu planiranih 86.254,63 EUR, postavka je bila realizirana v višini
81.578,88 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

1.447.568 €

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

1.447.568 €

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.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Dolgoročni cilji se uspešno dosegajo.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 1.447.568 €
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.
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00295 Razno-obresti od kreditov

53.914 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena odplačila obresti za dolgoročne kredite, ki so zapadla v odplačilo v letu 2021. Postavka je bila
planirana v višini 126.000,00 EUR, realizirana je bila v višini 53.914,10 EUR za odplačilo obresti od posojil. Variabilni del
obrestnih mer je v letu 2021 ohranjal nizko raven, zato je realizacija glede na plan 42,78 %.
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

1.393.654 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za odplačilo glavnic za najete dolgoročne kredite, ki so zapadli v odplačilo v letu 2021, so znašala
1.400.000,00 EUR. Realizirana so bila v višini 1.393.654,22 EUR, kar pomeni 99,55 % realizacijo sprejetega plana.
V spodnji tabeli so prikazani dolgoročni krediti Občine Brežice po bankah in njihov neodplačan del na dan 31.12.2021:

Dolgoročni kredit

Leto
najema

Leto
odplačila

V EUR
Odplačilo
glavnice 2021

UniCredit Banka

2011

2021

206.896,48

0

NLB EIB Ljubljana

2012

2023

86.652,72

129.979,43

NLB SID Ljubljana

2012

2023

12.520,80

18.781,19

NLB EIB Ljubljana

2013

2024

99.999,96

233.333,64

SKB Ljubljana

2014

2025

100.004,76

333.301,60

SKB Ljubljana

2016

2026

160.004,76

853.311,12

MGRT Ljubljana

2016

2027

60.045,00

300.225,00

SKB Ljubljana

2017

2028

200.000,04

1.266.666,52

MGRT Ljubljana

2017

2027

61.879,68

371.277,96

INTESA SAOPAOLO

2018

2029

150.000,00

1.100.000,00

SKB Ljubljana

2020

2031

133.333,36

1.866.666,64

MGRT Ljubljana

2018

2028

44.444,46

311.111,08

MGRT Ljubljana

2018

2028

6.719,92

47.039,44

MGRT Ljubljana

2018

2028

11.028,66

77.200,53

MGRT Ljubljana

2019

2029

8.888,90

71.111,10

MGRT Ljubljana

2019

2029

16.666,68

133.333,32

MGRT Ljubljana

2019

2029

25.066,52

200.532,15

MGRT Ljubljana

2019

2029

9.501,52

76.012,07

MGRT Ljubljana

2020

2030

0

430.615,00

UniCredit Banka

2021

2031

0

2.000.000,00

1.393.654,22

9.820.497,79

SKUPAJ

Stanje glavnice
31.12.2021

Kot sledi iz tabele je stanje neodplačanih dolgoročnih kreditov Občine Brežice na dan 31.12.2021 v višini 9.820.497,79 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

50.601 €

1. PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI
Krajevna skupnost: Artiče
Sedež pravne osebe: Artiče 38, 8253 Artiče
Matična številka: 5016681
Davčna številka: 84063700
Transakcijski račun: 01209-6450784625
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Nataša Sagernik
Šifra PU: 78468
E: ksartice@amis.net
Artiče so osrednja vas na nadmorski višini 217 metrov z župnijsko cerkvijo Sv. Duha. V vseh vaseh, ki spadajo pod KS Artiče,
živi približno 1800 prebivalcev. Te vasi so: Arnovo selo, Artiče, Dečno selo, Dolenja vas pri Artičah, Glogov Brod del Gornjega
Lenarta, Spodnja Pohanca, Trebež in Zgornji Obrež. Za prebivalce krajevne skupnosti je značilno dvoje: ukvarjanje s
sadjarstvom in vpetost v kulturno življenje. V Artičah najdemo farno cerkev Sv. Duha, pokopališče, župnišče, osnovno šolo z
vrtcem in športnim igriščem, Prosvetni dom, pošto, trgovino s kava barom. Posebna zanimivost pa je zaščitena 200 let stara
Banova domačija s pripadajočimi objekti: rekonstruirana lesena hiša, obnovljeno gospodarsko poslopje, čebelnjak, sušilnica
sadja, vinski hram, koruznjak, svinjaki z dodatnimi sanitarijami, drvarnica, urejena mlaka in okolica. Gre torej za izjemen primer
kulturne dediščine, vreden obiska in ogleda.
2.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021= 12.706,46 €.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI V LETU 2021

Konto

Opis

Realizacija

1

2

8

7103

Prihodki od premoženja

5.100,00

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

9.809,15

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

40.959,36

55.868,51

V sprejetem planu za leto 2021 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 na dan, 31.12.2020 v višini 3.308,41 €. Planirane dotacije Občine niso bile nakazane v
celoti 45.089,96 €, porabilo se jih je v vrednosti 40.959,36 €. Neporabljena sredstva so se izkazale na dan 31.12.2021 kot obveznost
za neporabljena proračunska sredstva v višini 4.130,60 €. Prav tako je zaradi neizstavljenih zahtevkov ostalo neporabljenih
sredstev v višini 77,63 €. Prihodki iz naslova najemnim za leto 2021 znašajo 5.100,00 € ter grobnine v vrednosti 9.809,15 €.
ODHODKI V LETU 2021
PK

PP

Konto

Opis

SP: 2021/2

VP: 2021/2

ZR: 2021

Indeks 7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

16.786,00

16.786,00

12.240,16

72,92

0403

Druge skupne administrativne službe

16.786,00

16.786,00

12.240,16

72,92

16.786,00

16.786,00

12.240,16

72,92

8.886,00

8.886,00

7.632,83

85,90

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00297

Vzdrževanje PD KS Artiče
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4020

Pisarniški in splošni material in storitve

3.300,00

2.813,13

2.768,14

98,40

4021

Posebni material in storitve

500,00

437,00

0,00

0,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

3.800,00

4.349,87

4.049,49

93,09

4025

Tekoče vzdrževanje

1.086,00

1.086,00

815,20

75,06

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

200,00

200,00

0,00

0,00

7.900,00

7.900,00

4.607,33

58,32

130,00

399,65

399,65

100,00

50,00

10,00

0,00

0,00

320,00

489,91

469,91

95,92

00298

Sredstva za Banovo domačijo
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4021

Posebni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

7.400,00

7.000,44

3.737,77

53,39

4.190,00

4.190,00

2.301,98

54,94

4.190,00

4.190,00

2.301,98

54,94

Delovanje ožjih delov občin

4.190,00

4.190,00

2.301,98

54,94

Sredstva za delovanje KS Artiče

4.190,00

4.190,00

2.301,98

54,94

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

1.220,00

1.633,86

1.425,26

87,23

4021

Posebni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4029

Drugi operativni odhodki

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

06

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
in zvez občin

0602
06029001
00299

50,00

50,00

0,00

0,00

1.400,00

986,14

866,59

87,88

20,00

20,00

10,13

50,65

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

26.000,00

26.000,00

25.073,66

96,44

1302

Cestni promet in infrastruktura

26.000,00

26.000,00

25.073,66

96,44

26.000,00

26.000,00

25.073,66

96,44

26.000,00

26.000,00

25.073,66

96,44

0,00

91,56

91,56

100,00

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
00300

Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4021

Posebni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

4202

Nakup opreme

0,00

250,41

250,41

100,00

26.000,00

19.878,03

18.952,30

95,34

0,00

5.780,00

5.779,39

99,99

14

GOSPODARSTVO

1.800,00

1.800,00

1.343,56

74,64

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1.800,00

1.800,00

1.343,56

74,64

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1.800,00

1.800,00

1.343,56

74,64

1.800,00

1.800,00

1.343,56

74,64

300,00

300,00

148,84

49,61

00301

Urejanje krajev KS Artiče
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

1.500,00

1.500,00

1.194,72

79,65

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

18.700,00

18.700,00

9.641,70

51,56

1603

Komunalna dejavnost

18.700,00

18.700,00

9.641,70

51,56

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

18.700,00

18.700,00

9.641,70

51,56

18.700,00

18.700,00

9.641,70

51,56

00302

Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

2.100,00

2.100,00

635,07

30,24

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

2.100,00

2.100,00

1.195,93

56,95

4025

Tekoče vzdrževanje

9.500,00

9.500,00

7.810,70

82,22

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

67.476,00

67.476,00

50.601,06

74,99

Skupni odhodki v letu 2021 znašajo 50.601,06 € in so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani nižje kot so planirani in
sicer v višini 74,99%. Planirani so v višini 67.476,00 €.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 = 5.267,45 €
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2021 = 8.575,86 €.
Obveznosti do Občine Brežice za neporabljena proračunska sredstva
na dan 31.12.2021 = 4.130,60 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2021 = 12.706,46 €.
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IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
3.

POSLOVNO POROČILO
3.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
Krajevna skupnost Artiče samostojno opravlja naloge, ki jih določa Statut Občine Brežice. Njen glavni organ je svet KS. Odgovorna
oseba, ki zastopa svet KS v obdobju 2018-2022 je predsednica sveta KS Nataša Sagernik.
Člani sveta v obdobju 2018-2022 so: Aleš Kukovica, Jernej Andrejaš, Darja Germšek Predanič , Franc Zorko, Ksenija Satler, Uroš
Predanič, Robert Žerjav.
Tajniška opravila za KS opravlja Simona Mlakar.
Svet KS se je v letu 2021 sestal na štirih rednih in eni dopisni seji, kjer je sprejemal odločitve v skladu s finančnim načrtom KS in
proračunom občine za l. 2021.
KS je v l. 2021 iz naslova dotacije Občine prejela sredstva v višini 45.089,96 eur (dvanajstine v višini 17.435,83eur + sredstva na osnovi
zahtevkov za ceste in javne površine v višini 27.654,13 eur), ki pa jih ni porabila v znesku 4.130,60 eur, zato znašajo sredstva prejeta iz
proračunskih sredstev 40.959,36 eur.
Iz naslova prejetih grobnin za najem grobnih mest smo prejeli 9.809,15 eur,1.050,00 eur iz naslova najemnin za mrliško vežico, iz naslova
prodanih grobnih mest 2.010,00 eur, iz naslova prejetih najemnin od PD 1.880,00 in BD 160,00 eur.
Kot je razvidno iz prikazanih odhodkov v tabeli so bila porabljena sredstva na naslednjih postavkah:

PP 00297 VZDRŽEVANJE PD………………. 7.632,83

PP 00298 BANOVA DOMAČIJA ……........... 4.607,33

PP 00299 DELOVANJE…………………….. 2.301,98

PP 00300 VZDRŽEVANJE CEST …………. 25.073,66

PP UREJANJE KRAJEV …………………….. . 1.343,56

PP VZDRŽEVANJE POKOP IN MV ………… 9.641,70
POROČILO O IZVEDENIH DELIH IN PORABI SREDSTEV
KS na osnovi sklenjenih pogodb o prenosu nepremičnin v upravljanje že vrsto let upravlja Prosvetni dom Artiče in celoten kompleks
Banove domačije.
Prav tako v celoti upravljamo s pokopališčem Artiče in objektom Mrliška vežica, ki je v lasti Krajevne skupnosti.
KS sodeluje s številnimi prostovoljnimi društvi (kulturno društvo, sadjarsko društvo, gasilska društva, turistično društvo, športna društva,
Rdeči križ.. ) in Osnovno šolo Artiče, v smislu, da jim nudimo vso podporo pri izvajanju aktivnosti na različnih področjih, ki so
pomembna za vse krajane naše skupnosti in širše. V okvirih uradnih ur in velikokrat tudi izven njih, smo na razpolago krajanom naše KS
za najrazličnejša vprašanja. Pri tem vedno sodelujemo z občinskimi strokovnimi službami. Skrbimo za urejenost vseh vasi in v zvezi s
tem izvajamo številne naloge. Opravljali smo oglede na terenu, dajali odgovore na razna ustna in pisna vprašanja društev in krajanov,
urejali internetno stran KS, načrtovali aktivnosti v KS glede sprotnih tekočih del kot tudi načrtovanih del. Pripravljali smo popise del, ki
smo jih izvedli v letu 2021.
Tajništvo KS skrbi za koordinacijo uporabe prostorov v PD, pripravlja pogodbe o uporabi PD itd. Izstavljajo se računi za najemnine, v
skladu z veljavnimi ceniki za Prosvetni dom, Banovo domačijo in za pokopališče ter Mrliško vežico. Trudimo se, da celotno poslovanje
poteka transparentno.

Prosvetni dom (PD)
V začetku leta 2021 je svet KS bil seznanjen, da se bo pogodbena pošta naslovu trgovine Artiče ukinila in da bomo v Artičah ostali brez
pošte. Vsled tega smo se na pobudo zainteresirane podjetnice ga. Panjan in zahtev Pošte Slovenije, da morajo biti prostori pošte v središču
naselja, v pritličju stavbe, z urejenim dostopom za invalide ter parkirnimi prostori za stranke… odločili, da prostore za potrebe pogodbene
pošte zagotovimo v Prosvetnem domu, v prostorih tajništva KS. Kot lastnico objekta smo o navedeni nameri najprej seznanili Občino
Brežice, ki nam je podala soglasje k oddaji prostora v najem. Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 31/18) smo namero o sklenitvi neposredne pogodbe javno objavili. Na objavljeno namero se je prijavila le ga. Panjan. S
podjetnico smo sklenili pogodbo, na osnovi katere KS zaračunava mesečno najemnino v znesku 100,00 EUR, kakor tudi mesečne pavšalne
obratovalne stroške v znesku 20,00 EUR. V letošnjem letu smo iz tega naslova prejeli 1.200,00 eur.
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Zaradi visokih stroškov, ki jih imamo z vzdrževanjem Prosvetnega doma, KS na podlagi pogodb, ki jih imamo sklenjene z društvi
zaračunava tudi simbolično najemnino za uporabo prostorov. V letošnjem letu smo iz tega naslova prejeli 840,00 eur. Vsa prejeta sredstva
porabljamo namensko za upravljanje Prosvetnega doma, kot sledi.
Skrbeli smo, da je notranjost PD in njegove okolice bila zgledno urejena. Z izbranimi izvajalci del smo opravljali vsa redna vzdrževalna,
kot so košnje okolice PD, obrezovanje grmovnic…. in druga dela po potrebi. Redno smo izvajali 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 nevšečnosti, ki so se pojavile s parkiranjem avtomobilov na parkirišču pred Prosvetnim domom, predvsem v času prihodov šolskih
avtobusov, smo po posvetu z občinskimi strokovnimi službami pri podjetju Zmas.si naročili in izvedli izris nove prometne ureditve za
parkirišče pred Prosvetnim domom.
V sodelovanju s Kulturnim društvom smo uredili zelenico pred PD in umestili pomnik kulturi, ob 90. obletnici delovanja društva.
DELOVANJE
Sredstva na proračunski postavki 00299 smo porabili predvsem za nabavo pisarniškega materiala, poštne storitve, vzdrževanje spletne strani,
storitev telefona in drugih obveznosti iz naslova rednega delovanja KS. Na pobudo Zavoda za podjetništvo in turizem smo sklenili dogovor
o sodelovanju pri projektu nabave mini kartic s stojalom.

Pokopališče in Mrliška vežica
Sredstva na proračunski postavki 00302 smo porabili namensko za vsa tekoča in druga vzdrževalna dela na pokopališču, kot so: redne košnje
travnatih površin, obrezovanje grmičevja, obrezovanje cipres, odstranjevanje plevela in podobno. Obnovili smo grobna mesta na starem delu
pokopališča , ki so bila v propadanju in na novo namestili niše na žarnih grobovih.
Zgledno smo upravljali z objektom Mrliška vežica, kjer smo prepleskali prostore garaže in prebarvali stropne deske na zunanji terasi, kot
tudi opaž pod streho.
Sredstev nismo porabili v celoti, saj jih bomo potrebovali v l. 2022, ko načrtujemo na podlagi idejne zasnove pristopiti k izdelavi nove
bariere na severnem delu pokopališča.

Banova domačija
Iz sredstev, ki smo jih rezervirali na proračunski postavki 00298 smo upravljali s celotnim kompleksom Banove domačije. Poravnavali
smo obveznosti v zvezi z električno energijo, vodo in po celotni domačiji izvajali redna vzdrževalna dela kot so redne košnje, obrezovanje
grmičevja in dreves, itd. V sodelovanju z občino in imenovanim skrbnikom kompleksa Kristjanom Gajičem iz oddelka OIOPJN smo
zamenjali slamnato kritino na gospodarskem poslopju. Na osnovi pridobljenega soglasja Zavoda za kulturno dediščino Novo mesto smo
izvedli sanacijska dela v prvih dveh prostorih gospodarskega poslopja, kjer smo z izbranim lokalnim izvajalcem po naročilu Strgar
Dušana sanirali špranje med tramovi. Te smo morali zadevati z mahom.
Nadaljevali smo z aktivnostmi, ki jih je izvajal Posavski muzej Brežice glede urejanja zbirke sadjarskih orodij v prvih dveh prostorih
gospodarskega poslopja. Posavski muzej je v letu 2021 končal z restavriranjem orodij. Orodja so že nameščena po prostorih.
KS Artiče je s ciljem oživitve Banove domačije kot kulturnega spomenika k sodelovanju povabila Fakulteto za turizem Brežice, ki je
smatrala, da je objekt vreden raziskave njihovih študentov in v l. 2021 nadaljevala z aktivnostmi njihovih študentov.
Na podlagi več sestankov z društvi in predstavnikom OŠ Artiče, ki v okvirih svojih programov pogostokrat uporabljajo Banovo domačijo
ter na podlagi sklepa sveta KS, smo občini predlagali, da v l.2022 pristopi k nakupu travnika nasproti kompleksa, ki se nahaja na parc.
št. 946 k.o. 1265 Volčje, v izmeri 1602 m2, katerega lastnica je Renata Hribar. KS skozi leta upravljanja ugotavlja, da se večkrat pokaže
potreba po uporabi tega, dejstvo je tudi, da se na njem še vedno nahaja vinski hram, ki ga je pred leti tam postavila KS Artiče.
Še vedno se izvajajo aktivnosti v zvezi z izkazanim interesom Posavskega muzeja, da najde in postavi ustrezno osebo na Banovo
domačijo, v kolikor se seveda dobi soglasje občine Brežice.

Vzdrževanje javnih poti (JP) in javnih površin po celotni KS
Sredstva na proračunski postavki 00300 zimsko in letno vzdrževanje javnih poti, smo porabljali namensko za zimsko in letno vzdrževanje
ob in na javnih poteh. Vzdrževanje javnih poti je ena izmed prioritetnih nalog KS, saj smo zadolženi za vzdrževanje 45 kategoriziranih
JP, ki v glavnem potekajo po hribovitih predelih KS v skupni dolžini 27km. Izvajali smo gramoziranja kategoriziranih makadamskih poti,
čistili obcestne kanale, 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 Dejan Lazanski s.p..
Dela v zvezi z zagotavljanjem zimskega vzdrževanja na javnih poteh je na osnovi dve letne pogodbe izvajal Matej Kostevc s.p.
V l. 2021 smo opravili tudi večja vzdrževalna dela, kot npr. dokončanje del v zvezi s postavitvijo luči javne razsvetljave v Sp. Pohanci, v
sodelovanju z občino smo obnovili most v Dečnem selu pri hiši Krošelj, obnovili lesen mostiček čez potok Močnik v Arnovem selu,
očistili močno zaraščeno javno dobro v Artičah, sanirali mostiček v Dolenji vasi pri Artičah pri hiši Kovačič.
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3.2 OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA
KS je v l. 2021 poslovala transparentno in o finančnem poslovanju in stanju na računu redno poročala na sejah sveta KS. Načrtovana dela
so bila realizirana.
Poslovno leto smo zaključili uspešno in sredstva namensko prenesli v leto 2022 za izvedbo načrtovanih del na pokopališču in za obveznosti
po računih ki so se nanašali na poslovanje v l. 2021.
Cilji, ki jim je KS Artiče 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 2021 je bil realiziran kot smo načrtovali.

3.3 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
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3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2021 znaša 12.706,46 €. Neporabljena sredstva se bodo v letu 2022 porabila v skladu
s finančnim načrtom za leto 2022.
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 31.12.2021 znaša 378.220,05 €. Od tega je zemljišč 27.367,30 €, gradbenih objektov v
vrednosti 345.796,23 € ter opreme za 5.056,52 €. V letu 2021 se je dogradila javna razsvetljava v Spodnji Pohanci v vrednosti
5.779,39 €. Krajevna skupnost pa se je posodobila tudi za cestnega ogledala v vrednosti 250,41 €. Po predlogu inventurne komisije
se je odpisala druga oprema za 375,68 € in drobni inventar za 142,76 €. Prav tako je bil v letu 2021, z datumom 2.1.2021 odpisan
računalnik INTEL CORE DUO, v vrednosti 734,32 €, ki je bil odpisan po inventurnem zapisniku za leto 2020.

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
Na kontu skupine 12-kratkoročne terjatve do kupcev je na dan 31.12.2021 za 901,00 € terjatev, od tega je zapadlih terjatev 745,00
€. Na kontu 14-kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov ni terjatev.
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Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Stanje neplačanih nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2021 na kontu skupine 22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša
1.876,52 €, zapadlih obveznosti KS nima. Na kontu 240-kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države je
nezapadlih bančnih obveznosti za 2,00 €, zapadlih obveznosti ni. Na kontu 241-kratkoročne obveznosti do neposrednih
uporabnikov proračuna občina je nezapadlih obveznosti v višini 4.130,60 €, zapadlih obveznosti ni.
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 takšnih pogodb.
Krajevna skupnost je zaključila poslovno leto s povečanjem sredstev na računu v višini 5.267,45 €, kar je prikazano v izkazu
računa financiranja.
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5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO
1.

90.580 €

PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI
Krajevna skupnost: Bizeljsko
Sedež pravne osebe: Kumrovška cesta 5, 8259 Bizeljsko
Matična številka: 5019516
Davčna številka: 89126793
Transakcijski račun: 01209-6450784722
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Matejka Kmetič
Šifra PU: 78476
E: ksbizeljsko@siol.net
Krajevna skupnost Bizeljsko leži na severovzhodnem delu občine Brežice in obsega naselja Bizeljsko, Bizeljska vas,
Brezovica, Bukovje, Drenovec, Dramlja, Gregovce, Nova vas, Orešje in Vitna vas. Bizeljsko ima svojo osnovno šolo, vrtec,
župnijo, zdravstveno in zobno ambulanto ter lekarno. Krajevno skupnost je na vzhodu zamejena s strugo reke Sotle, na
severu s slemeni hribovja Orlica, na jugu in zahodu krajevno skupnost zamejuje potok Dramlja. Pokrajina in kasneje kraj naj
bi dobila ime po gradu Vysell. Ime naj bi se razvilo v 12. stoletju. Prva omemba kraja je iz 13. stoletja. V nemškem jeziku se
je oblikovalo ime Wisell, ki so ga domačini poslovenili v Bizelj in kasneje v Bizeljsko. Ime za kraj Bizeljsko se uveljavi šele
v 20. stoletju z združitvijo nekdanjih naselji Zgornja in Spodnja Sušica. Predhodnica današnje krajevne skupnosti je občine
Bizeljsko, ki je bila ustanovljena leta 1849. Kot občina je Bizeljsko z vmesnimi prekinitvami obstajalo vse do leta 1955, ko je
bila priključena k občini Brežice. V sedemdesetih letih 20. stoletja je bila ustanovljena krajevna skupnost, ki obstaja vse do
danes.

2.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021
Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021= 33.449,46 €

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI V LETU 2021
Konto

Opis

Realizacija

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

2.492,94

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

9.364,63

7141

Drugi nedavčni prihodki

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

591,35
80.150,71
92.599,63

V sprejetem planu za leto 2021 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 80.150,71 €, lastni prihodki
15.000,00 € ter planirani saldo na podračunu dne 31.12.2020 30.793,33 €. Planirane dotacije Občine so bile v celoti nakazane
80.150,71 € ter v celoti realizirane. Iz naslova najemnin za mrliško vežico ter zakupnin grobov je prihodkov v vrednosti 2.492,94
€, prihodki iz naslova grobnine v letu 2021 znašajo 9.364,63 €. 591,35 € znašajo nedavčni prihodki, pridobljeni iz strani
opravljenega družbeno koristnega dela.

ODHODKI V LETU 2021
PK

PP Konto

1

2

3

Opis

SP: 2021/2

4

5

VP: 2021/2 ZR: 2021
6

7

Indeks
7:6
8

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

0403

Druge skupne administrativne službe

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00
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04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

Prireditve v KS Bizeljsko

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

1.000,00

0,00

0,00

-

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

1.000,00

1.000,00

100,00

13.145,00

13.145,00

9.674,91

73,60

13.145,00

13.145,00

9.674,91

73,60

13.145,00

13.145,00

9.674,91

73,60

Sredstva za delovanje KS Bizeljsko

13.145,00

13.145,00

9.674,91

73,60

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4.030,00

2.770,54

1.952,61

70,48

4021

Posebni material in storitve

200,00

200,00

0,00

0,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

7.500,00

6.555,74

4.507,60

68,76

4025

Tekoče vzdrževanje

1.000,00

603,72

603,72

100,00

4029

Drugi operativni odhodki

15,00

15,00

10,98

73,20

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4202

Nakup opreme

00428

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov
občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
00304

0,00

2.600,00

2.600,00

100,00

400,00

400,00

0,00

0,00

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

81.024,38

81.024,38

70.820,66

87,41

1302

Cestni promet in infrastruktura

81.024,38

81.024,38

70.820,66

87,41

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

81.024,38

81.024,38

70.820,66

87,41

81.024,38

81.024,38

70.820,66

87,41

00305

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

1.567,91

1.567,91

337,24

21,51

79.456,47

79.456,47

70.483,42

88,71

1.200,00

1.200,00

1.200,00

100,00

1403

GOSPODARSTVO
Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

1.200,00

1.200,00

1.200,00

100,00

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1.200,00

1.200,00

1.200,00

100,00

Urejanje krajev KS Bizeljsko

1.200,00

1.200,00

1.200,00

100,00

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

1.200,00

39,90

39,90

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

0,00

1.160,10

1.160,10

100,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

29.574,66

29.574,66

7.883,93

26,66

1603

Komunalna dejavnost

29.574,66

29.574,66

7.883,93

26,66

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

29.574,66

29.574,66

7.883,93

26,66

29.574,66

29.574,66

7.883,93

26,66

2.390,00

2.155,00

1.679,53

77,94

0,00

283,16

283,16

100,00

3.100,00

3.051,84

2.035,48

66,70

11.834,66

11.834,66

3.885,76

32,83

14

00306

00308

Vzdrževanje pokop.in MV v 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

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

150,00

150,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

11.100,00

11.100,00

0,00

0,00

125.944,04 125.944,04 90.579,50

71,92

Skupni odhodki v letu 2021 znašajo 90.579,50 € in so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani nižje kot so bili planirani in
sicer v višini 71,92%. Planirani so bili v višini 125.944,04 €.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 = 2.020,13 €
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2021 = 35.418,70 €
Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2021 = 13.954,08 €
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Druge kratkoročne terjatve za vračilo DDV na dan 31.12.2021 = 148,03 €
Neplačani odhodki na dan 31.12.2021 = 22.398,34 €
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2021 = 22.399,48 €
Neplačani prihodki na dan 31.12.2021 = 12.131,73 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2021 = 33.449,46 €

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.

3.

POSLOVNO POROČILO

3.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
Prihodki: V letu 2020 je imela Krajevna skupnost Bizeljsko 94.277,14 € prihodkov. Večina prihodkov v znesku
80.150,71 € so bila prejeta sredstva iz občinskega proračuna. Iz naslova prodaje blaga in storitev so prihodki znašali
9.274,37 €. Imeli smo 2.600,50 € prihodkov iz premoženja in 2.251,56 € drugih nedavčnih prihodkov.
Odhodki: V letu 2020 je imela Krajevna skupnost Bizeljsko 82.502,38 € odhodkov. Odhodki za delovanje KS so znašali
9.400,58 €, odhodki za prireditve so znašali 46,36 €, letni odhodki za zimsko in letno vzdrževanje cest so znašali 64.730,09
€. Odhodki iz postavke za urejanje kraja so znašali 69,46 € ter odhodki za vzdrževanje pokopališč in mrliške vežice
Bizeljsko so bili izkazani v višini 8.255,89 €.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020 je izkazan v višini 11.774,76 €. Skupni presežek iz preteklih let na dan
31.12.2020 znaša 33.398,57 €. Kratkoročne terjatve do kupcev in iz naslova davka na dodano vrednost so na dan
31.12.2020 znašale 14.409,14 €. Kratkoročne obveznosti na 31.12.2020 so znašale 17.113,32 €. Neplačani odhodki na
31.12.2020 pa so znašali 5.309,42 €. Stanje na podračunu na dan 31.12.2020 je bilo 30.793,33 €.

3.2 OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA
Presežek odhodkov nad odhodki za leto 2020 znaša 11.774,76 €. Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2020 znaša
33.398,57 €. Kratkoročne terjatve do kupcev in iz naslova davka na dodano vrednost so znašale na dan 31.12.2020
14.409,14 €. Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2020 so bile 17.113,32 €. Neplačani odhodki na dan 31.12.2020 pa so
znašali 5.309,42 €. Stanje na podračunu 31.12.2020 je bilo 30.793,33 €.
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 2020 zelo visoki, zaradi posledic
poletnih neurij, kar pa smo deloma nadomestili z dodatnimi sredstvi za odpravo posledic neurij.

297

3.3 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
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3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2021 znašalo 33.449,46€. Namenski presežek za pokopališče znaša 21.464,00 €.
Neporabljena sredstva se bodo v letu 2022 porabila v skladu s finančnim načrtom za leto 2022.
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
Krajevna skupnost je na dan 31.12.2021 imela za 112.988,88 € vrednosti osnovnih sredstev od tega za 40.192,50 € zemljišč,
za 64.540,74 € gradbenih objektov, 8.175,61 € investicij v teku (mrliška vežica Orešje) ter za 80,03 € opreme.
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 terjatev na dan 31.12.2021 na kontu skupine 12-kratkoročne terjatve do kupcev znaša 13.728,62 €. Od tega
je nezapadlih terjatev 135,00 € in zapadlih 13.593,62 €. Večina zapadlih terjatev izhaja iz naslova neplačanih vodarin, delno
pa iz naslova neplačanih grobnin. Dolžniki so bili v preteklosti že opomnjeni, krajevna skupnost bo v letu 2022 pristopila k
nadaljnjem reševanju zapadlih neporavnanih terjatev.
Stanje nezapadlih terjatev na kontu 14-kratkoročne terjatev do proračunskih uporabnikov znaša 225,46 €. Zapadlih terjatev na
tem kontu ni. Na kontu 17-druge kratkoročne terjatve je 148,03 € terjatev za vstopni DDV, ki bo poravnan v letu 2022.
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Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Stanje nezapadlih obveznosti dobaviteljev na dan 31.12.2021 na kontu skupine 22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
znaša 22.376,12 €, zapadlih obveznosti ni. Na kontu skupine 24-kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov je
obveznosti v višini 23,36 €.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na
najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
Krajevna skupnosti nima takšnih pogodb.
Krajevna skupnost je zaključila poslovno leto s povečanjem sredstev na računu v višini 2.020,13 €, kar je prikazano v izkazu
računa financiranja.
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5003 KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE
1.

12.828 €

PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost Brežice
Sedež pravne osebe: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Matična številka: 5016584
Davčna številka: 44480873
Transakcijski račun: 01209-6450784916
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Alenka Černelič Krošelj
Šifra PU: 78492
E: ks.brezice@gmail.com
Brežice oziroma območje KS Brežice obsega staro mesto – današnje mestno jedro, ki je nastalo okoli leta 1200 ob gradu, ki je prvič omenjen
leta 1249. Bil je sedež okrožnega zemljiškega gospostva in v njem so prebivali upravniki gospostva s posadko. Tu je bila tudi kovnica denarja,
ki se omenja leta 1252. Kmalu so Brežice dobile mestne pravice (leta 1353), mesto pa se je na bregu (Brežice – ‘breg, brežci’) hitro razvijalo.
Staro mestno jedro leži na skalnatem pomolu, ki se dviguje nad danes suho strugo reke Save. Lega mesta ob pomembnih trgovskih poteh iz
zahoda na Balkan in v Malo Azijo je mestu vedno zagotavljala pomemben položaj na meji katerekoli pokrajine, dežele, države, torej tiste upravne
enote, ki je ustrezala določenemu zgodovinskemu obdobju. Brežice so se razvijale in razvile v trgovsko in obrtniško mesto, v mesto, ki je nudilo
vse potrebno ob poti v druge kraje in vse potrebno za širše območje Spodnjega Posavja.
Brežice zaznamujejo tri vedutne točke, in sicer grad Brežice, renesančna utrdba, ki so jo zgradili italijanski gradbeniki v 16. stoletju, barokiziral
pa grof Attems (od leta 1949 Posavski muzej Brežice), vodovodni stolp, zgrajen leta 1914, ki dobi novo podobo in namembnost v letu 2022 in
leta 2021 ponovno obnovljen železni most čez dve reki – Savo in Krko, zgrajen leta 1906.
Mesto je leta 1781 prizadela velika poplava. Sava je ustvarila novo strugo, staro pa ohranila kot stranski rokav, ki so ga leta 1870 osušili. Leta
1862 je bila izven mesta zgrajena železnica, leta 1872 bolnišnica, v zadnjih letih 19. stoletja pa je mesto že imelo pločnike in mestno razsvetljavo.
V 20. stoletju so Brežice prestopile meje »brežca« (brega) ob reki in se razširile na vse strani.
Mestno jedro s svojo glavno ulico, danes je poimenovana Cesta prvih borcev, ostaja center oziroma najbolj privlačna točka mesta. Kljubuje
težavam, ki jih imajo vsa stara mesta v Sloveniji in v Evropi: zapiranje trgovin, maloštevilni prebivalci v starih hišah, pomanjkanje parkirnih
mest idr. Kljub temu Brežice niso »mrtvo« mesto, saj v njih domujejo razne ustanove (občina, upravna enota, glasbena šola, Gimnazija Center
za socialno delo, pošta, knjižnica, Posavski muzej Brežice), veliko je raznovrstnih lokalov in mesto je odlična lokacija za prijetne sprehode vseh
obiskovalcev, pa tudi prebivalcev širše okolice.
KS Brežice povezuje mestno jedro z najbližjo okolico, ki je bila urbanizirana po drugi svetovni vojni. Meje tako odražajo stanje okoli leta 1960,
kar ne ustreza več sodobnosti. Zato je nujno, da se KS Brežice preoblikuje v pravo mestno KS, ki bo zajemala celotno območje mesta. Tako KS
vidijo tudi meščani, ki se na KS Brežice obračajo iz celotnega območja in ne razumejo obstoječih mej.

Meja območja KS poteka na zahodu po vzhodnem delu Vrbine do starega mostu čez reko Savo, naprej po reki Savi, približno 100 m vzhodno
od novega mostu zavije proti severu in poteka po hmeljišču ter se pri savskem nasipu dotakne regionalne ceste Čatež ob Savi - Brežice, od tu
naprej pa po lokalni poti do regionalne ceste Dobova Brežice, kjer zavije proti zahodu in poteka preko krožišča Trnje in naprej po Dobovški cesti
do križišča s Trdinovo ulico. Nato po Trdinovi, Maistrovi in Pleteršnikovi ulici, v križišču s Cesto svobode (krožišče Čmc) pa zavije proti zahodu
in poteka preko polja do Finžgarjeve ulice ter zajame hišne številke na njeni južni strani, vključno s hišno številko 15, ki leži na severni strani
Finžgarjeve ulice. Naprej poteka po južnem robu stadiona, do Ceste bratov Milavcev ter ob njenem vzhodnem robu do križišča z Čolnarsko
potjo, katero pri hišni številki Cesta bratov Milavcev 33 (ki je v KS Šentlenart) prečka in zavije proti jugozahodu ter poteka naprej do Vrbine.
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2.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021
Končno stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2020 = 5.894,91 eur.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI V LETU 2021

Konto

Opis

ZR 2021

1

2

3

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

12.828,33

PRIHODKI SKUPAJ

12.828,33

V sprejetem planu za leto 2021 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine v višini 26.724,61 eur in planirani saldo na podračunu pri UJP na
dan 31.12. 2020 v višini 5.894,91 eur, kar znaša skupaj 32.619,52 eur.
Planirane dotacije Občine so bile nakazane v celoti 26.724,61 €, ker pa niso bile v celoti porabljene, se neporabljena sredstva izkazujejo na
dan 31.12.2021 kot obveznost za neporabljena proračunska sredstva v višini 13.896,28 €,skupni prihodki v letu 2021 tako znašajo 12.828,33 €.
ODHODKI V LETU 2021

PK

PP

Konto

Opis

SP 2021

VP 2021

ZR 2021

Indeks 7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE

3.000,00

3.000,00

776,68

25,89

0403

Druge skupne administrativne službe

3.000,00

3.000,00

776,68

25,89

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

3.000,00

3.000,00

776,68

25,89

Krajevni praznik KS Brežice

3.000,00

3.000,00

776,68

25,89

Pisarniški in splošni material in storitve

3.000,00

3.000,00

776,68

25,89

8.269,52

8.269,52

1.921,65

23,24

8.269,52

8.269,52

1.921,65

23,24

Delovanje ožjih delov občin

8.269,52

8.269,52

1.921,65

23,24

Sredstva za delovanje KS Brežice

8.269,52

8.269,52

1.921,65

23,24

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

5.405,66

5.478,13

215,55

3,93

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.788,86

1.716,39

1.002,27

58,39

4025

Tekoče vzdrževanje

170,00

170,00

0,00

0,00

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

900,00

900,00

702,38

78,04

4029

Drugi operativni odhodki

00309
4020

06

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez
občin

0602
06029001
00310

5,00

5,00

1,45

29,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

18.350,00

18.350,00

8.910,00

48,56

1603

Komunalna dejavnost

18.350,00

18.350,00

8.910,00

48,56

18.350,00

18.350,00

8.910,00

48,56

18.350,00

18.350,00

8.910,00

48,56

0,00

917,50

917,50

100,00

16039005

Druge komunalne dejavnosti
00539

Urejanje mesta Brežice
4202

Nakup opreme

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

18.350,00

17.432,50

7.992,50

45,85

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

3.000,00

3.000,00

1.220,00

40,67

1803

Programi v kulturi

3.000,00

3.000,00

1.220,00

40,67

18039003

Ljubiteljska kultura

3.000,00

3.000,00

1.220,00

40,67

Sofinanciranje društev KS Brežice

3.000,00

3.000,00

1.220,00

40,67

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

3.000,00

3.000,00

1.220,00

40,67

32.619,52 32.619,52 12.828,33

39,33

00322
4120

ODHODKI SKUPAJ

Skupni odhodki v letu 2021 znašajo 12.828,33 eur in so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani nižje kot so bili planirani
in sicer v višini 39,33 %. Planirani so bili v višini 32.619,52 eur.
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Prihodki v letu 2021 so enaki odhodkom v letu 2021.
Obveznost za neporabljena proračunska sredstva v letu 2021=13.896,28 eur.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2021=5.894,91 eur.
Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021=19.791,19 eur.
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
3.
3.1.

POSLOVNO POROČILO
POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Krajevna skupnost Brežice samostojno opravlja naloge, ki jih določa Statut Občine Brežice. Njen glavni organ je svet KS, ki šteje 7 članov in
se voli vsaka štiri leta. Odgovorna oseba, ki svet KS zastopa v obdobju 2018—2022 je predsednica sveta KS Alenka Černelič Krošelj.
Osnovna naloga članov sveta KS je, da obravnavajo vsa vprašanja pomembna za delo in življenje v KS ter oblikuje stališča, pobude in vprašanja
v zvezi z območjem KS. KS daje mnenja, pobude in stališča k vprašanjem iz občinske pristojnosti in odloča o porabi sredstev za tekoče leto.
KS sodeluje s krajani in Občino Brežice pri spremembi prostorskega plana. Svet KS se je v letu 2021 sestal na šestih rednih in eni dopisni seji,
kjer je sprejemal odločitve v zvezi z izvajanjem finančnega načrta za leto 2021.
KS je v leto 2021 iz naslova dotacije Občine prejela sredstva v višini 26.724,61 eur.
Saldo na podračunu pri UJP na dan 31.12.2020 je znašal 5.894,91 eur.
KS je v letu 2021 razpolagala s sredstvi v skupni višini 32.619,52 eur.
Kot je razvidno iz prikazanih odhodkov v tabeli so bila porabljena sredstva na naslednjih postavkah:

PP 00309 KRAJEVNI PRAZNIK KS BREŽICE ………….. 776,68 eur

PP 00310 SREDSTVA ZA DELOVANJE ……………….. 1.921,65 eur

PP 00539 UREJANJE MESTA BREŽICE……………… . 8.910,00 eur

PP 00322 SOFINANCIRANJE DRUŠTEV ……………. 1.220,00 eur
Obrazložitve porabe sredstev po postavkah:
V okviru PP 00309 – krajevni praznik je KS poravnala obveznosti v zvezi z nabavo materiala in storitev za izvedbo krajevnega praznika, ki ga
KS praznuje 18. maja. KS je v namen izvedbe dogodka, ki smo ga letos poimenovali »Vodovodni stolp povezuje Brežice in Kranj«, naročila
strojno in ročno čiščenje notranjosti Vodovodnega stolpa v znesku 541,68 eur in izvedla pogostitev navzočih v znesku 235,00 eur.
V okviru PP 00310 – sredstva za delovanje je KS poravnavala obveznosti v zvezi z najemnino za tajništvo v znesku 702,38 eur, obveznosti
za pisarniški material in poštne ter druge storitve v znesku 300,27 eur, obveznosti v zvezi s porabo telefona, interneta in obratovalnih stroškov
za tajništvo v znesku 917,55 eur ter obveznosti bančnih storitev v znesku 1,45 eur.
V okviru PP 00539 – urejanje mesta Brežice je KS po postopku zbiranja ponudnikov naročila dobavo in namestitev 2 t. i. »klopic ljubezni« v
znesku 917,50 eur. Po postopku zbiranja najugodnejšega ponudnika smo naročili in v znesku 7.992,50 eur izvedli namestitev dodatnih luči javne
razsvetljave na Jurčičevi in Šolski ulici.
V okviru PP 00322 – sofinanciranje društev je KS na podlagi Pravilnika o sofinanciranju društev v KS Brežice št. dok. 40/2019 z dne 31. 5.
2019, dne 5. 2. 2021 na spletni strani Občine Brežice objavila Javni razpis za sofinanciranje društev v letu 2021.
V skladu s pravilnikom so prijavitelji lahko neprofitne organizacije in društva, ki imajo sedež in delujejo na območju KS Brežice, so organizatorji
prijavljenega projekta in izpolnjujejo ostale pogoje iz Javnega razpis za sofinanciranje društev KS Brežice v letu 2021.
V obravnavanje v zaprtih in pravočasno oddanih kuvertah so na sedež KS prispele le tri pravilno izpolnjene vloge društev z navedenimi projekti.
Manjše zanimanje za pridobitev sredstev izhaja iz dejstva, da je bilo izvajanje projektov še vedno okrnjeno.
Svet KS je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju društev KS Brežice in na podlagi meril javnega razpisa ocenil in dodelil sredstva za tri projekte,
kot sledi:



RADIOKLUB ELEKTRON, se je na podlagi prijave za sofinanciranje projekta in na osnovi meril javnega razpisa sofinanciral projekt
»Dan odprtih vrat ali spletna predstavitev Radiokluba Elektron Brežice« v znesku 550,00 eur.
DRUŠTVU UPOKOJENCEV BREŽICE se je na podlagi prijave za sofinanciranje projekta in na osnovi meril javnega razpisa sofinanciral
projekt »Letno srečanje članov Društva upokojencev Brežice« v znesku 175,00 eur.
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ATLETSKEMU KLUBU BREŽICE se je na podlagi prijave za sofinanciranje projekta in na osnovi meril javnega razpisa sofinanciral
projekt »Športne počitnice« v znesku 495,00 eur.
KS je sofinancirala projekte v skupni vrednosti 1.220,00 eur. Zaradi manjšega zneska kot smo ga planirali sofinancirati, so na PP 00322 –
sofinanciranje društev ostala neporabljena sredstva v višini 1.780,00 eur.
V letu 2021 je bilo na odhodkovni strani porabljenih sredstev v skupni višini 12.828,33 eur.
3.2.

OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

KS je v letu 2021 poslovala transparentno in o finančnem poslovanju ter stanju redno poročala na sejah sveta KS. Dela niso bila realizirana kot
smo načrtovali, saj nam tudi letos ni uspelo rešiti problematike glede urejanje prometnega režima in funkcionalnih zemljišč v Stari koloniji.
Dogovor sveta in strokovnih služb občine je, da se v naslednjem letu pristopi k izdelavi Idejne zasnove določitve pripadajočih zemljišč, v
obsegu z že pridobljeno informativno ponudbo v letu 2021 v znesku 23.302,00 eur z DDV. KS Brežice bo v letu 2022 pripravila javno povabilo,
ki ga bomo poslali zainteresiranim izvajalcem tovrstnih zadev. Naročilo bo po dogovoru sofinancirala Občina Brežice v deležu 50 %, ostalih 50
% bo krila KS.
Cilji, katerim je pri poslovanju sledila KS Brežice, vključujejo zagotavljanje tekočega poslovanja, delovanje sveta KS za zagotovitev
približevanja krajanom, ugotavljanja njihovih potreb za področje poslovanja lokalnih skupnosti ter za zastopanje interesov kraja. Pri tem svet
KS Brežice še naprej opozarja in poudarja nujnost sprememb mej KS in združitev mesta Brežice v eno krajevno skupnost, kar potrjujejo tudi
mnenja meščanov.
3.3.

OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
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3.4.

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računu neposrednega uporabnika
Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2021 znaša 19.791,19 €.
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 31.12.2021 znaša 122.601,10 €. Od tega je vrednost nepremičnin 96.465,64 € in vrednost opreme
26.135,46 €. V letu 2021 se je dogradila javna razsvetljava v Jurčičevi in Šolski ulici v vrednosti 7.992,50 €, nabavili sta se dve klopci ljubezni
v skupni vrednosti 917,50 €
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 31.12.2021 na kontu skupine 22-Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 160,85 € in
stanje na kontu skupine 24-Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna znaša 14.013,10 €.
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 KRKI
1.

47.366 €

PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost: Cerklje ob Krki
Sedež pravne osebe: Cerklje ob Krki 2b, 8263 Cerklje ob Krki
Matična številka: 5016690
Davčna številka: 35740183
Transakcijski račun: 01209-6450785207
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Damjan Kodrič
Šifra PU: 78522
E: krajevna.skupnost2@siol.net
Cerklje ob Krki so naselje in krajevna skupnost v Občini Brežice. Naselje ima 235 prebivalcev (moški: 116, ženske: 119), površino 1,7 km2 in povprečno nadmorsko višino 154 m. Cerklje ob Krki slovi po
istoimenski letalski bazi, v sklopu katere se nahajata letališče Cerklje ob Krki in Vojašnica Cerklje ob Krki. V kraju ob reki Krki lahko najdete med drugim tudi osnovno šolo, gasilski dom, dvorana za
prireditve, pošta, športno letališče, kopališče na Krki in podružnična cerkev sv. Marka, ki sodi pod škofijo Novo mesto.

2.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021= 20.645,82 €.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI V LETU 2021

Konto

Opis

Realizacija

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

8.696,00

275,00

7141

Drugi nedavčni prihodki

5.377,71

7221

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

1.314,00

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

41.327,61
56.990,32

V sprejetem planu za leto 2021 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 41.327,61 €, lastni prihodki 0,00 € ter
planirani saldo na podračunu pri UJP na dan 31.12.2020 v višini 11.021,45 €. Planirane dotacije Občine so bile v celoti nakazane
in porabljene, 41.327,61 €. Najemnine za leto 2021 prinašajo 275,00 € prihodkov ter grobnine 8.696,00 €. Prihodki iz naslova
Drugi nedavčni prihodki izhajajo iz prispevkov krajanom 25,04 €, 144,67 € družbeno koristnega dela ter za 5.208,00 € prejete
varščine od prodaje nepremičnine s parcelno številko 3115/1 in s parcelno številko 3115/3. V letu 2021 se prodaja ni realizirala.
Krajevna skupnost je prijela odškodnino za zemljišče parc. št. 311/2 k.o. 1302 Cerklje v vrednosti 1.314,00 €.
ODHODKI V LETU 2021

PK

PP

Konto

Opis

SP: 2021/2

VP:
2021/2

ZR: 2021

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
00323

Sredstva za delovanje KS Cerklje

58.915,00

58.915,00

7.650,91

12,99

58.915,00

58.915,00

7.650,91

12,99

58.915,00

58.915,00

7.650,91

12,99

58.915,00

58.915,00

7.650,91

12,99

6.470,00

6.470,00

4.099,42

63,36

0,00

140,91

140,91

100,00

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4021
4022

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

4.850,00

4.709,09

2.874,31

61,04

4025

Tekoče vzdrževanje

780,00

780,00

0,00

0,00

4029

Drugi operativni odhodki

815,00

815,00

536,27

65,80
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4202

Nakup opreme

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

34.334,06

34.334,06

30.905,41

90,01

1302

Cestni promet in infrastruktura

34.334,06

34.334,06

30.905,41

90,01

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest

34.334,06

34.334,06

30.905,41

90,01

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS
Cerklje

34.334,06

34.334,06

30.905,41

90,01

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

500,00

500,00

0,00

0,00

4025

Tekoče vzdrževanje

00324

33.834,06

33.834,06

30.905,41

91,34

3.100,00

3.100,00

2.783,99

89,81

3.100,00

3.100,00

2.783,99

89,81

3.100,00

3.100,00

2.783,99

89,81

Urejanje krajev KS Cerklje

3.100,00

3.100,00

2.783,99

89,81

2.600,00

1.564,36

1.248,35

79,80

4022

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

4025

Tekoče vzdrževanje

14
1403

GOSPODARSTVO
Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva
00325
4020

0,00

35,64

35,64

100,00

500,00

1.500,00

1.500,00

100,00

16

PROSTORSKO
PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

9.000,00

9.000,00

3.381,98

37,58

1603

Komunalna dejavnost

9.000,00

9.000,00

3.381,98

37,58

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost

9.000,00

9.000,00

3.381,98

37,58

9.000,00

9.000,00

3.381,98

37,58

340,00

431,94

431,94

100,00

2.560,00

2.004,26

1.986,24

99,10

500,00

963,80

963,80

100,00

00327

Vzdrževanje pokopališča Cerklje
4020
4022

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

4025

Tekoče vzdrževanje

4202

Nakup opreme

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

100,00

100,00

0,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

0,00

18

KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE
ORGANIZACIJE

3.000,00

3.000,00

2.643,66

88,12

1803

Programi v kulturi

3.000,00

3.000,00

2.643,66

88,12

18039003

Ljubiteljska kultura
00328
4020
4120

3.000,00

3.000,00

2.643,66

88,12

Sofinanciranje društev KS Cerklje ob
Krki

3.000,00

3.000,00

2.643,66

88,12

Pisarniški in splošni material in storitve
Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

0,00

272,70

272,70

100,00

3.000,00

2.727,30

2.370,96

86,93

108.349,06

108.349,06

47.365,95

43,72

Skupni odhodki v letu 2021 znašajo 47.365,95 € in so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani nižje kot so bili planirani in
sicer v višini 43,72%. Planirani so bili v višini 108.349,06 €.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 = 9.624,37 €
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2021 = 20.645,82 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2021 = 20.645,82 €
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
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3.

POSLOVNO POROČILO
3.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

- ceste in javne poti: v letu 2021 je bil del sredstev namenjen za izvajanje zimske službe. Na JP je bil navožen gramoz in vgrajen.
Ob nekaterih poteh je bila izvedena košnja bankin in posek vejevja. Na Vrhovski vasi je bila modernizirana pot v dolžini 75m.
Nabavljene dodatne cevi za odvod meteornih vod na Gazicah. Sofinancirana obnova dela JP524111 na Gazicah. Na Gorenji
Pirošici je bil razširjen mostiček na JP524181. Ob JP524161 na Vinjem vrhu je bila vgrajena mulda v delu 100m.
- urejanje krajev: nabavili smo gorivo za košnjo javnih površin po vaseh in nabavili rože za ureditev vaškega središča na
Črešnjicah, Pošteni vasi, Stojanskem vrhu in Gorenji Pirošici, lučke za novoletno okrasitev za Cerklje ob Krki, Gorenjo Pirošico,
nabavljena okna in vrata za kapelico na Dolenji Pirošici in okrasne rastline za ureditev vaškega središča na Stojanskem vrhu in
Pošteni vasi.
- pokopališče: na pokopališču v Cerkljah ob Krki in v Bušeči vasi je bilo poskrbljeno za njuno ureditev in opravljena nekatera
nujna vzdrževalna dela (vodovod, ureditev grobov brez najemnika)
- skrbeli smo za urejenost avtobusne postaje in okolice prostorov KS in zdravstvenega doma v Župeči vasi.
- pomoč društvom: KS manjša sredstva namenja za delovanje društev v KS.
- delovanje KS: opravljena so bila vsa dela za normalno poslovanje KS.
- ob koncu leta je KS izdala Glasilo KS v nakladi 615 izvodov, katero je bilo razdeljeno gospodinjstvom na območju naše KS.
- sodelovanje z OŠ Cerklje ob Krki, Vojašnico Cerklje ob Krki in društvi iz KS.
Razlika med namenskimi prihodki in odhodki za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v letu 2021 znaša 5.000,02 €. V letu
2020 se je porabilo 454,10 € za pokopališče več kot je bilo namenskega denarja.
3.2

OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Z realizacijo smo zadovoljni. V prihodnjem pa nam ostaja še veliko nerealiziranih želja, predvsem modernizacija poti in sanacija
že obstoječih asfaltiranih poti.
3.3

OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZOR

310

311

312

3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2021 znaša 20.645,82 €. Neporabljena sredstva se bodo v letu 2022 porabila v skladu s finančnim
načrtom za leto 2022.
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 31.12.2021 znaša 75.767,93 €. Od tega je vrednost zemljišč 24.507,07 €, gradbenih objektov za
50.434,30 € ter opreme 826,56 €. Po pogodbi se je odpisalo stavbnega zemljišča v višini 61,00 € ter po sklepu kmetijskega zemljišča za
8.235,00 €.
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 na dan 31.12.2021 ni imela kratkoročnih zapadlih in nezapadlih terjatev do kupcev v državi.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Stanje neplačanih nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2021 na kontu skupine 22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 7.104,88 €,
zapadlih obveznosti ni. Na kontu 24-kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov je nezapadlih bančnih obveznosti za 3,02 €,
zapadlih obveznosti ni.
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 takšnih pogodb.
Krajevna skupnost je zaključila poslovno leto s povečanjem sredstev na računu v višini 9.624,37 €, kar je prikazano v izkazu računa
financiranja.
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5005 KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI
1.

37.306 €

PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost: Čatež ob Savi
Sedež pravne osebe: Čateška ulica 3, 8251 Čatež ob Savi
Matična številka: 5016592
Davčna številka: 43315283
Transakcijski račun: 01209-6450784819
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Alojz Škrabl
Šifra PU: 78484
e-mail: catez.ks@siol.net
Tam, kjer se dolenjska lepotica Krka sreča s svojo najdaljšo sestro Savo, prav tam, kjer se še zadnji obronki Gorjancev lahkotno
spuščajo v panonsko nižavje, se lepe vasice v Krajevni skupnosti Čatež ob Savi sramežljivo stiskajo k pobočju naše mogočne
Šentviške
gore.
Sedem naših vasic vztraja na teh prostorih že stoletja, saj smo bili pri nas obdarjeni tako z izviri dobrih voda, z rodovitno zemljo
ob Savi, ki je prehranila številne rodove, z vinogradi in zelenimi gozdovi, v varnem zavetju svetega Vida. Na teh prostorih so
živeli ljudje že od prazgodovine, tu mimo so potovali različni popotniki, trgovci, vojske ... Mi pa smo ostali. V Cerini, na Čatežu
ob Savi, na Dobenem, na Dvorcah, na Prilipah, v Sobenji vasi in na Žejnem.
2.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2020=1.846,63 €.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI V LETU 2021
Konto

Opis

ZR 2021

1

2

8

7103

Prihodki od premoženja

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

7141

Drugi nedavčni prihodki

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

84,00
5.162,00
361,26
33.334,05

SKUPAJ PRIHODKI

38.941,31

V sprejetem planu za leto 2021 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 31.12.2020 v višini
1.846,63 eur, kar znaša skupaj 43.680,68 eur. Planirane dotacije Občine so bile nakazane v planirani višini 33.334,05 eur, KS je
prejela 5.162,00 eur iz naslova vplačanih grobnin, 84,00 eur iz naslova najema dvorane v Domu krajanov, ter 361,26 eur nedavčnih
prihodkov-povračilo stroškov družbeno koristnega dela.
ODHODKI V LETU 2021
PK

PP

Konto

Opis

SP 2021

VP 2021

ZR 2021

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
00329

Sredstva za delovanje KS Čatež
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

314

10.007,55

10.007,55

7.703,48

76,98

10.007,55

10.007,55

7.703,48

76,98

10.007,55

10.007,55

7.703,48

76,98

10.007,55

10.007,55

7.703,48

76,98

2.000,00

3.307,90

3.255,55

98,42

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4.960,00

4.031,36

3.615,93

89,70

4025

Tekoče vzdrževanje

3.037,55

2.658,29

822,20

30,93

4029

Drugi operativni odhodki

10,00

10,00

9,80

98,00

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

25.923,13

25.923,13

22.839,49

88,10

1302

Cestni promet in infrastruktura

25.923,13

25.923,13

22.839,49

88,10

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

25.923,13

25.923,13

22.839,49

88,10

25.923,13

25.923,13

22.839,49

88,10

00330

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

330,50

330,50

100,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

0,00

242,61

242,61

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

25.923,13

25.350,02

22.266,38

87,84

14

GOSPODARSTVO

750,00

750,00

750,00

100,00

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

750,00

750,00

750,00

100,00

750,00

750,00

750,00

100,00

750,00

750,00

750,00

100,00

0,00

500,03

500,03

100,00

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00332

Urejanje krajev KS Čatež
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

750,00

249,97

249,97

100,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

6.000,00

6.000,00

5.213,48

86,89

1603

Komunalna dejavnost

6.000,00

6.000,00

5.213,48

86,89

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6.000,00

6.000,00

5.213,48

86,89

6.000,00

6.000,00

5.213,48

86,89

600,00

600,00

536,69

89,45

00333

Urejanje pokopališča in MV Čatež
4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

3.900,00

4.676,79

4.676,79

100,00

4202

Nakup opreme

1.500,00

723,21

0,00

0,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

1.000,00

1.000,00

800,00

80,00

1803

Programi v kulturi

1.000,00

1.000,00

800,00

80,00

Ljubiteljska kultura

18039003
00334
4120

1.000,00

1.000,00

800,00

80,00

Sofinanciranje društev KS Čatež ob Savi

1.000,00

1.000,00

800,00

80,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.000,00

1.000,00

800,00

80,00

43.680,68

43.680,68

37.306,45

85,41

SKUPAJ ODHODKI

Skupni odhodki v letu 2021 znašajo 37.306,45 eur in so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani v višini
85,41 %. Planirani odhodki so bili v višini 43.680,68 eur.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021=1.634,86 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2020=1.846,63 eur.
Skupni presežek na dan 31.12.2021=3.481,49 eur.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2021=3.481,49 €.
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
3.

POSLOVNO POROČILO
3.1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Finančni plan za leto 2021 je svet KS čatež ob Savi sprejel na svoji 9.redni seji 10.3.2021.
Prihodki so bili planirani v višini 43.680,68 EUR .
Realizirani prihodki so bili v višini 38.941,31 EUR.
Odhodki so bili planirani v višini 43.680,68 EUR, realizirani pa v višini 37.306,45 EUR.
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3.2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Plan v letu 2021 je bil realiziran skoraj v celoti, aktivnosti so bile ovirane zaradi pandemije.
Nadaljevali smo z deli zunanje ureditve pokopališča Čatež - tlakovanje dostopne poti do mrliške vežice in izveden je bil
nakup in postavitev novih luči ob poti pred mrliško vežico.
Iz sredstev za najem doma Krajanov in dela sredstev za delovanje KS smo izvedli manjša dela na vzdrževanju doma
krajanov na Čatežu. Zaradi ukrepov za zajezitev pandemije cov. 19 prireditev v Domu krajanov ni bilo.
Iz neporabljenega dela sredstev za zimsko službo smo izvedli nekaj vzdrževalnih del na krajevnih cestah v Cerini, ter
postavitev dodatnih luči javne razsvetljave v Cerini.
Na Čatežu ob Savi pa smo obnovili stopnice in okolico na peš povezavi Rimske ceste z Čateško ulico.
Poplačali smo tudi vse obveznosti iz preteklega obdobja.
3.3.

CENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
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3.4.
OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računu neposrednega uporabnika
Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2021 znaša 3.481,49 €.
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 31.12.2021 znaša 173.267,02 €. Od tega je vrednost nepremičnin 165.228,02 € in
vrednost opreme 8.039,00 €.
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
Stanje neplačanih ne zapadlih terjatev na dan 31.12.2021 na kontu skupine 12- Kratkoročne terjatve do kupcev v državi znaša
45,00 € in zapadlih 548,00 €.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Stanje neplačanih ne zapadlih obveznosti na dan 31.12.2021 na kontu skupine 22-Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša
3.814,35 €, zapadlih 1,15 € in na kontu skupine 24-Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov znaša 1,91 €.
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
1.

71.984 €

PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost: Dobova
Sedež pravne osebe: Ulica bratov Gerjovičev 48, 8257 Dobova
Matična številka: 5030862
Davčna številka: 87697840
Transakcijski račun: 01209-6450785304
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Branka Stergar
Šifra PU: 78530
E: ks.dobova@siol.net
Dobova je gručasto naselje na Brežiškem polju, na vzhodnem delu občine Brežice, v neposredni bližini slovensko - hrvaške meje,
na levem bregu Save in ob železniški progi Zidani Most - Zagreb. Je središče krajevne skupnosti, ki povezuje devet vasi: Dobovo,
Gaberje, Mali Obrež, Veliki Obrež, Sela, Mostec, Mihalovec, Loče in Rigonce. Obdajajo jo rodovitne njive in travniki. Od
živinoreje
prednjači
svinjereja
in
govedoreja.
Z rastjo industrijske in obrtne dejavnosti je postala Dobova iz pretežno agrarnega območja pomemben industrijski kraj. Zaradi
železniške proge, pomena železniške postaje kot mejne razporedne postaje ter cestnega meddržavnega prehoda pa je tudi
pomembno tranzitno središče. Za potrebe mejnega prehoda na zunanji schengenski meji je v kraju Postaja mejne policije in
carinska služba.
V Dobovi imajo svoj proizvodni center Slovenske železnice, kjer so zaposleni številni krajani. Številni so tudi tisti, ki so zaposleni
v trgovinski dejavnosti in malem gospodarstvu. Med uspešnejšimi so VTS, Dorč, Vrata Deržič, Mipo, AFP ter v zadnjih letih
Terme Paradiso in drugi. Do nedavnega je bila v kraju pošta, ki je konec leta 2021 prešla na opravljanje svojih storitev preko
pogodbene pošte, od banke je ostal le bančni avtomat, v kraju je bencinska črpalka, trgovine, gostilne, otroci se v letu 2022 selijo
v novo zgrajen vrtec, osnovna šola se je pred nekaj leti preimenovala v OŠ dr. Jožeta Toporišiča, ob šoli je športna dvorana in
zunanje športne površine.
V Dobovi delujejo številna društva (gasilska, kulturna, športna in turistično), z več deset letno in nekatera več kot stoletno tradicijo.
Društva so nosilci številnih aktivnosti in prireditev v kraju ter ime Dobove ponosno ponesejo širom Slovenije in tudi preko državnih
meja.
2.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021= 25.770,10 €.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI V LETU 2021

Konto

Opis

Realizacija

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

7.129,19

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

7141

Drugi nedavčni prihodki

150,18

7203

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

131,20

7221

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

125,32

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

15.526,52

47.578,69

70.641,10
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V sprejetem planu za leto 2021 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 26.200,00 € ter saldo na podračunu pri UJP na dan
31.12.2020 v višini 20.402,24 €. Planirane dotacije Občine so bile v celoti nakazane in realizirale, 47.578,69 €. Iz naslova najemnin
je prihodkov v vrednosti 7.129,19 €, grobnin v višini 15.526,52 €, uporabnina prostora za raztros pepela posmrtnih ostankov znaša
150,18 €, prihodek od prodaje tlakovcev je v višini 131,20 € ter odškodnina za zemljišče v višini 125,32 €.
ODHODKI V LETU 2021

PK

PP

Konto

Opis

SP: 2021/2

VP: 2021/2

ZR: 2021

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
00335

Sredstva za delovanje KS Dobova

31.155,00

29.755,00

24.330,75

81,77

31.155,00

29.755,00

24.330,75

81,77

31.155,00

29.755,00

24.330,75

81,77

31.155,00

29.755,00

24.330,75

81,77

8.470,00

5.539,88

5.100,96

92,08

0,00

443,87

346,31

78,02

5.730,00

6.271,21

5.766,87

91,96

600,00

129,48

0,00

0,00

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4021

Posebni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4023

Prevozni stroški in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

6.900,00

6.313,78

4.166,70

65,99

4029

4.055,00

4.056,78

3.781,66

93,22

4120

Drugi operativni odhodki
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

100,00

100,00

0,00

0,00

4202

Nakup opreme

2.300,00

1.161,64

429,89

37,01

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

1.000,00

2.510,76

2.510,76

100,00

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

1.000,00

2.227,60

2.227,60

100,00

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

34.125,93

30.125,93

24.380,03

80,93

1302

Cestni promet in infrastruktura

34.125,93

30.125,93

24.380,03

80,93

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

34.125,93

30.125,93

24.380,03

80,93

34.125,93

30.125,93

24.380,03

80,93

00336

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

318,51

318,51

100,00

4021

Posebni material in storitve

0,00

974,65

974,65

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

34.125,93

28.832,77

23.086,87

80,07

4.000,00

4.000,00

2.703,54

67,59

4.000,00

4.000,00

2.703,54

67,59

4.000,00

4.000,00

2.703,54

67,59

4.000,00

4.000,00

2.703,54

67,59

0,00

614,18

614,18

100,00

14
1403

GOSPODARSTVO
Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
00337

Urejanje krajev KS Dobova
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

4.000,00

3.385,82

2.089,36

61,71

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

20.000,00

26.000,00

17.642,47

67,86

1603

Komunalna dejavnost

20.000,00

26.000,00

17.642,47

67,86

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

20.000,00

26.000,00

17.642,47

67,86

20.000,00

26.000,00

17.642,47

67,86

200,00

7.773,19

7.773,19

100,00

1.900,00

1.900,00

1.313,32

69,12

11.900,00

10.326,81

5.302,22

51,34

3.000,00

2.746,26

0,00

0,00

00338

Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

4202

Nakup opreme
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4205
4208

Investicijsko vzdrževanje in obnove
Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

3.000,00

2.277,74

2.277,74

100,00

0,00

976,00

976,00

100,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

4.900,00

4.300,00

2.927,37

68,08

1804

Podpora posebnim skupinam

4.900,00

4.300,00

2.927,37

68,08

18049004

Programi drugih posebnih skupin

4.900,00

4.300,00

2.927,37

68,08

Urejanje vaških skupnosti KS Dobova

4.900,00

4.300,00

2.927,37

68,08

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4.800,00

1.476,50

203,87

13,81

4025

Tekoče vzdrževanje
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

0,00

2.723,50

2.723,50

100,00

00339

4120

100,00

100,00

0,00

0,00

94.180,93

94.180,93

71.984,16

76,43

Skupni odhodki v letu 2021 znašajo 71.984,16 € in so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani nižje kot so bili planirani in
sicer v višini 76,43%. Planirani so bili v višini 94.180,93 €.
Primanjkljaj 2021
= 1.343,06 €
Skupni presežek na dan 31.12.2021
= 21.101,52 €
Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2021
= 570,31 €
Neplačani odhodki na dan 31.12.2021
= 14.984,74 €
Obveznost za plačilo DDV
= 4.727,75 €
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2021
= 14.981,46 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2021
= 25.770,10 €.
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
3.

POSLOVNO POROČILO

3.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZUTATIH
PRIHODKI:
Osnovo prihodkov za leto 2021 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 sejah sveta. V letu
2021 je imela Krajevna skupnost Dobova 70.641,10 € prihodkov. Večina prihodkov v znesku 47.578,69 € so bila prejeta sredstva
iz občinskega proračuna. Iz naslova prodaje blaga in storitev so prihodki znašali 15.526,52 € (prejete grobnine). Imeli smo 7.129,19
€ prihodkov iz premoženja (najemnine), 150,18 € nedavčnih prihodkov (uporaba prostora za raztros pepela posmrtnih ostankov),
131,20 € prihodkov od prodaje drugih osnovnih sredstev (prodaja tlakovcev) in 125,32 € od prodaje stavbnih zemljišč (odprodano
zemljišče št.1405 k.o. 1293 Veliki Obrež).
ODHODKI:
V letu 2021 je imela krajevna skupnost Dobova 71.984,16 € odhodkov. Odhodki za delovanje KS so znašali 24.330,75 €, odhodki
za zimsko in letno vzdrževanje javnih poti so znašali 24.380,03 €, odhodki za urejanje krajev v KS Dobova so znašali 2.703,54 €,
odhodki za vzdrževanje pokopališča in MV Dobova so znašali 17.642,47 € in odhodki za urejanje vaških skupnosti so znašali
2.927,37€. Skupni odhodki v letu 2021 so bili realizirani v višini 71.984,16 € oz. 76,43%. Planirani so bili v višini 94.180,93 €.
Kar nekaj del je bilo izvedenih konec meseca novembra oz. začetek meseca decembra, kar posledično pomeni, da prejeti računi
za izvedena dela zapadejo v mesecu januarju in februarju 2022.
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Primanjkljaj 2021 znaša 1.343,06 €, skupni presežek na dan 31.12.2021 je 21.101,52 €, kratkoročne terjatve na dan 31.12.2021
znašajo 570,31 €, neplačani odhodki na dan 31.12.2021 znašajo 14.984,74 €, obveznost za plačilo DDV je 4.727,75 €, kratkoročne
obveznosti znašajo 14.981,46 €. Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2021 je 25.770,10 €.
3.2 OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA
Krajevna skupnost Dobova je v letu 2021 realizirala vse zastavljene cilje oziroma vse naloge po planu. Vsebina in obseg večjih
vzdrževalnih del je bila sprejeta na rednih sejah sveta KS Dobova, zaradi sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa
smo imeli tudi dopisne seje. Zadovoljni smo, ker nam je uspelo večino nalog izvesti pravočasno, kvalitetno in funkcionalno. Kot
smo omenili že v poročilu pri obrazložitvi odhodkov so bila nekatera dela izvedena konec meseca novembra oz. začetek decembra,
glede na zakonsko določen 30. dnevni plačilni rok, zapade plačilo izvajalcem del v mesecu januarju in delno v mesecu februarju
2022. K temu naj dodajamo le še to, kar smo v svoji obrazložitvi že omenili, da je realizacijo plana in s tem tudi finančno poslovanje
KS redno spremljal Svet KS in na to ni bilo podanih pripomb. Njihova ugotovitev je, da so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani
ter, da je poslovanje KS potekalo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi. Večji projekti, ki se izvajajo v krajevni skupnosti
Dobova in so zastavljeni dolgoročno se postopkovno vodijo in financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Največja tovrstna
investicija je kolesarska povezava Brežice – Dobova.
3.3 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
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3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2021 znaša 25.770,10 €. Neporabljena sredstva se bodo v letu 2022 porabila v skladu
s finančnim načrtom za leto 2022.
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 31.12.2021 znaša 281.995,17 €. Od tega je vrednost zemljišč 27.501,74 €, gradbenih
objektov za 147.813,25 €, investicij v teku v vrednosti 99.651,60 €, opreme v višini 6.398,58 € ter za 630,00 € umetniških slik.
V letu 2021 je bilo odprodano zemljišče št. 1405 k.o. 1293 Veliki Obrež v vrednosti 125,32 €. Po predlogu inventurne komisije se
je odpisalo računalniške opreme za 909,60 € ter drobnega inventarja v višini 3.045,59 €.
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 terjatev na dan 31.12.2021 na kontu skupine 12-kratkoročne terjatve do kupcev znaša 570,31 €, od tega je 263,98
€ zapadlih terjatev. Terjatve izhajajo iz naslova neplačanih grobnin.
Zapadlih in nezapadlih terjatev na kontu 14-kratkoročne terjatev do proračunskih uporabnikov ter na kontu 17-druge kratkoročne
terjatve ni.
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Inventurna komisija je na podlagi odprtih postavk s stanjem na dan 31.12.2021 predlagala odpis neizterljivih terjatev za grobnine
in uporaba MV iz preteklih let (neizterljivo do leta 2018) v višini 388,36 €.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Stanje obveznosti dobaviteljev na dan 31.12.2021 na kontu skupine 22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 14.981,46
€, od tega je zapadlih obveznosti 253,35€.
V letu 2022 se preverijo zapadle obveznosti. Na kontu skupine 24-kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov je
obveznosti za bančne storitve 3,28 €.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika
ter podatke o blagovnih kreditih
Krajevna skupnosti nima takšnih pogodb.
Krajevna skupnost je zaključila poslovno leto 2021 s primanjkljajem sredstev na računu v višini 1.343,06 €, kar je prikazano v
izkazu računa financiranja. V letu 2021 je KS izstopila iz sistema DDV. V letu 2021 je zato preračunana tudi obveznost za doplačilo
odbitega DDV-ja za osnovna sredstva, katera so bila nabavljena zadnjih pet let in nepremičnin, katera so bila nabavljena v zadnjih
20 letih.
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5007 KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO
1.

36.867 €

PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI
Krajevna skupnost: Globoko
Sedež pravne osebe: Globoko 5, 8254 Globoko
Matična številka: 5019508
Davčna številka: 82731489
Transakcijski račun: 01209-6450785498
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Mihael Petančič
Šifra PU: 78549
E: ks.globoko@siol.net
Globoko je vas na Bizeljskem gričevju v Občini Brežice. Je sedež krajevne skupnosti, h kateri spada 5 vasi ( Bojsno,
Brezje pri Bojsnem, Globoko, Mali Vrh, Piršenbreg ). Skupna površina je 4,32 km2 , z obsegom 11,47 km, povprečna
nadmorska višina je 167,5 m, z najvišjo točko KS na 174 m nad morjem. Cerkvenoupravno spada pod Župnijo Pišece.
V letu 2012 je v Globokem živel 301 prebivalec. Globoko je v pisnih virih prvič omenjeno leta 1249. Razložena
središčna vas s cestnim jedrom leži na nizki ilovnati trasi Župelevec – Dečno selo. H Globokem spadajo zaselki
Lanišče, Ledina, Zakotnik, ki stojijo na robu obsežnega hrastovega gozda Dobrave. Skozi vas teče potok Gabernica.

2.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021
Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021= 19.300,98 €
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI V LETU 2021

Konto

Opis

Realizacija

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

5.045,03

7141

Drugi nedavčni prihodki

1.127,84

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

33.644,44

39.817,31

V sprejetem planu za leto 2021 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 na dan, 31.12.2020 v višini 16.579,71 €. Planirane dotacije Občine niso bile nakazane
v celoti, 33.415,09 €. V začetku leta 2021 so se prav tako s temeljnico neporabljena sredstva iz leta 2020 v višini 229,35 €
preknjižila nazaj na sredstva prejeta iz občinskega proračuna. Prihodki iz dotacije Občine tako v letu 2021 znašajo 33.644,44 €. Iz
naslova najemnin poslovnih prostorov je 5.045,03 € ter za 1.127,84 € sofinanciranja športnih objektov na podeželju.
ODHODKI V LETU 2021

PK

PP

Konto

1

2

3

Opis

SP: 2021/2

VP: 2021/2

ZR: 2021

Indeks 7:6

4

5

6

7

8

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

11.100,00

11.100,00

6.057,60

54,57

0403

Druge skupne administrativne službe

11.100,00

11.100,00

6.057,60

54,57

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

11.100,00

11.100,00

6.057,60

54,57
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00340

Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko

11.100,00

11.100,00

6.057,60

54,57

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

500,00

737,02

690,05

93,63

4021

Posebni material in storitve

500,00

209,95

0,00

0,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

5.900,00

5.953,03

5.367,55

90,17

4025

Tekoče vzdrževanje

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00

4202

Nakup opreme

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

10.144,80

10.144,78

7.601,54

74,93

10.144,80

10.144,78

7.601,54

74,93

10.144,80

10.144,78

7.601,54

74,93

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
00341

10.144,80

10.144,78

7.601,54

74,93

4020

Sredstva za delovanje KS Globoko
Pisarniški in splošni material in storitve

2.974,80

2.354,34

671,74

28,53

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

3.450,00

2.960,00

2.116,77

71,51

4025

Tekoče vzdrževanje

1.000,00

1.980,00

1.976,79

99,84

4029

Drugi operativni odhodki

1.720,00

1.230,00

1.215,80

98,85

4202

Nakup opreme

0,00

954,60

954,60

100,00

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

1.000,00

665,84

665,84

100,00

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

33.014,05

33.014,05

20.414,65

61,84

1302

Cestni promet in infrastruktura

33.014,05

33.014,05

20.414,65

61,84

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

33.014,05

33.014,05

20.414,65

61,84

33.014,05

33.014,05

20.414,65

61,84

0,00

450,00

450,00

100,00

33.014,05

32.564,05

19.964,65

61,31

00342

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

14

GOSPODARSTVO

2.529,45

2.529,45

392,88

15,53

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

2.529,45

2.529,45

392,88

15,53

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

2.529,45

2.529,45

392,88

15,53

2.529,45

2.529,45

392,88

15,53

300,00

300,00

26,88

8,96

00494

Urejanje krajev KS Globoko
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

2.229,45

2.229,45

366,00

16,42

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

2.400,00

2.400,02

2.400,02

100,00

1803

Programi v kulturi

2.400,00

2.400,02

2.400,02

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

2.400,00

2.400,02

2.400,02

100,00

2.400,00

2.400,02

2.400,02

100,00

0,00

342,86

342,86

100,00

2.400,00

2.057,16

2.057,16

100,00

59.188,30

59.188,30

36.866,69

62,29

00343

Sofinanciranje društev KS Globoko
4025

Tekoče vzdrževanje

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Skupni odhodki v letu 2021 znašajo 36.866,69 € in so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani nižje kot so bili planirani in
sicer v višini 62,29%. Planirani so bili v višini 59.188,30 €.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 = 2.950,62 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2021 = 19.300,98 €.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2021 = 19.300,98 €.
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
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3.

POSLOVNO POROČILO

3.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
Krajevna skupnost Globoko je v letu 2021 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 2021 tri redne seje in dve korespondenčni seji.
Krajevna skupnost Globoko v letu 2021 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 Matejem Kostevcem s.p, za čiščenje prostorov in košnjo zelenice podjemna pogodba z Ireno Preskar in za snemanje dogodkov
in urejanje spletne strani z Videokom, Davor Lipej s.p.
Realiziranih je bilo 39.817,31 eur prihodkov in 36.866,69 eur odhodkov.
Krajevna skupnost Globoko ima v lasti Prosvetni dom, katerega obnova poteka sistematično že več kot dvajset let. V letu 2021
razen rednih vzdrževalnih del ni bilo vlaganj.
Sredstva za redno vzdrževanje javnih poti so bila porabljena za redno zimsko vzdrževanje (pluženje), preostali del pa za redno
vzdrževanje, kot je čiščenje obcestnih jarkov, gramoziranje in sanacijo javnih poti. Sredstva za urejanje krajev so bila porabljena
za obrezovanje žive meje.
Tudi v letu 2021 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 v višini 2.400,02 eur. Na razpis se je prijavilo 7 društev in organizacij. Po sklepu sveta KS Globoko na 13.redni seji
Sveta KS dne 15.7.2021 so bila sredstva razdeljena na vsa društva enako po 342,86 eur. 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). Dom uporabljajo Osnovna šola
Globoko za vrtec, Volilna komisija za volitve, oddan pa je bil tudi DVB Katana za namen vadbe in 5 x fizičnim osebam.
Od osnovnih sredstev je bil nabavljen nov računalnik v višini 954,60 eur in klima naprava za pisarno v višini 665,84 eur.
3.2 OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA
Krajevna skupnost Globoko vseh zastavljenih ciljev v letu 2021 ni realizirala zaradi problematike v zvezi s Corona virusom.
Sredstva na računu na dan 31.12.2021 se rezervirajo za ureditev Prosvetnega doma Globoko (nabava klima naprav, sanacija
balkona in stopnic, sanacijo odra) in za vzdrževanje javnih poti v letu 2022.
3.3 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
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3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2021 znaša 19.300,98 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj poslujejo izključno preko
transakcijskega računa. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah. Neporabljena sredstva se bodo v letu 2022 porabila v
skladu s finančnim načrtom za leto 2022.
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 31.12.2021 znaša 32.222,86 €. Od tega je vrednost zemljišč 6.076,81, gradbenih
objektov v vrednosti 24.542,64 € ter opreme za 1.603,41 €.
V letu 2021 ja bilo nabavljene opreme za 1.620,44 €. Krajevna skupnost je kupila računalniško opremo v vrednosti 954,60 € ter
klimo Sinclair za 665,84 €. Po predlogu inventurne komisije se je odpisal Fax Canon v vrednosti 325,76 € ter drobnega inventarja
za 323,63 €.
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.
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Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Stanje neplačanih nezapadlih terjatev na dan 31.12.2021 na kontu skupine 12-kratkoročne terjatve do kupcev znaša 0,00 €, prav
tako na tem kontu ni zapadlih terjatev. Na kontu skupine 14-kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov je nezapadlih
terjatev za 734,48 €, medtem ko zapadlih terjatev na tem kontu ni.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Stanje neplačanih nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2021 na kontu skupine 22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša
688,01 €, zapadlih obveznosti KS nima. Na kontu 24-kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov je nezapadlih bančnih
obveznosti za 1,44 €, zapadlih obveznosti ni.
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 takšnih pogodb.
Krajevna skupnost je zaključila poslovno leto s povečanjem sredstev na računu v višini 2.950,62 €, kar je prikazano v izkazu
računa financiranja.
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5008 KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM
26.834 €

1.

PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI
Krajevna skupnost: Jesenice na Dolenjskem
Sedež pravne osebe: Jesenice 11a, 8261 Jesenice na Dolenjskem
Matična številka: 5028655
Davčna številka: 60720212
Transakcijski račun: 01209-6450785595
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Aleš Burja
Šifra PU: 78557
E: ks.jesenice@siol.net

Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem se razprostira na 9 km2 in leži ob reki Savi, meji z republiko Hrvaško in območja
grada Mokrice. Po zadnjem popisu iz leta 2002 ima 1119 prebivalcev, ki živijo v 6 naseljih: Jesenice, Nova vas pri Mokricah,
Obrežje, Ribnica, Podgračeno in Slovenska vas.
2.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021= 20.485,01€.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI V LETU 2021

Konto

Opis

Realizacija

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

4.984,00

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

6.748,00

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

22.347,76

34.079,76

V sprejetem planu za leto 2021 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 na dan 31.12.2020 v višini 13.239,54 €. Planirane dotacije so bile iz strani Občine
Brežice v celoti nakazane. Krajevna skupnost pa je celotne dotacije tudi realizirala, 22.347,76 €. Krajevna skupnost pa je v letu
2021 prejela 4.984,00 € prihodkov od najemnin ter 6.748,00 € od grobnin.
ODHODKI V LETU 2021

PK

PP

Konto

1

2

3

Opis

SP: 2021/2

VP: 2021/2

ZR: 2021

Indeks 7:6

4

5

6

7

8

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

8.156,80

8.156,80

1.222,96

14,99

0403

Druge skupne administrativne službe

8.156,80

8.156,80

1.222,96

14,99

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

1.400,00

1.400,00

1.222,96

87,35

Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem

1.400,00

1.400,00

1.222,96

87,35

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

1.400,00

417,19

240,15

57,56

4021

Posebni material in storitve

0,00

961,74

961,74

100,00

00344
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4022

04039003

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
00345

Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol.

0,00

21,07

21,07

100,00

6.756,80

6.756,80

0,00

0,00

6.756,80

6.756,80

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

70,00

70,00

0,00

0,00

4025

Tekoče vzdrževanje

4.186,80

4.186,80

0,00

0,00

4202

Nakup opreme

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

10.291,14

10.291,14

6.729,04

65,39

10.291,14

10.291,14

6.729,04

65,39

10.291,14

10.291,14

6.729,04

65,39

10.291,14

10.291,14

6.729,04

65,39

3.950,00

4.661,72

3.814,27

81,82

500,00

597,60

97,60

16,33

4.070,00

3.734,93

2.595,46

69,49

961,14

486,89

61,57

12,65

10,00

10,00

6,29

62,90

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
00346

Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.
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

800,00

800,00

153,85

19,23

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

15.250,37

15.250,37

13.064,92

85,67

1302

Cestni promet in infrastruktura

15.250,37

15.250,37

13.064,92

85,67

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

15.250,37

15.250,37

13.064,92

85,67

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice

15.250,37

15.250,37

13.064,92

85,67

Tekoče vzdrževanje

15.250,37

15.250,37

13.064,92

85,67

00347
4025

14

GOSPODARSTVO

1.258,99

1.258,99

637,01

50,60

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1.258,99

1.258,99

637,01

50,60

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1.258,99

1.258,99

637,01

50,60

1.258,99

1.258,99

637,01

50,60

0,00

637,01

637,01

100,00

00425

Urejanje krajev KS Jesenice na Dolenjskem
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

1.258,99

621,98

0,00

0,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

8.130,00

8.130,00

2.680,36

32,97

1603

Komunalna dejavnost

8.130,00

8.130,00

2.680,36

32,97

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

8.130,00

8.130,00

2.680,36

32,97

00348

Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.

8.130,00

8.130,00

2.680,36

32,97

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

1.800,00

1.800,00

268,24

14,90

4021

Posebni material in storitve

500,00

500,00

0,00

0,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.700,00

1.803,50

887,06

49,19

4025

Tekoče vzdrževanje

3.630,00

3.526,50

1.525,06

43,25

4202

Nakup opreme

500,00

500,00

0,00

0,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,00

1803

Programi v kulturi

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,00

00349

Sofinanciranje društev KS Jesenice/Dol.
4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,00

45.587,30

45.587,30

26.834,29

58,86

Skupni odhodki v letu 2021 znašajo 26.834,29 € in so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani nižje kot so bili planirani in
sicer v višini 58,86%. Planirani so bili v višini 45.587,30 €.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 = 7.245,47 €
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Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2021 = 20.450,01 €
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanj na dan 31.12.2021 = 35,00 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2021 = 20.485,01 €
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
3.

POSLOVNO POROČILO

3.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
Krajevna skupnost Jesenice na Dol. je v letu 2021 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.
Razlika med namenskimi prihodki in odhodki za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v letu 2021 znaša 5.117,64 €. V letu
2020 se je porabilo 5.911,66 € za pokopališče več kot je bilo namenskega denarja zato konec leta 2021 ni namenskega presežka.
PRIHODKI
KS Jesenice na Dol. je imela v letu 2021 prihodke v višini 34.079,76 € iz naslednjih virov: sredstva iz proračuna Občine Brežice
za leto 2020,drugi nedavčni prihodki in lastna sredstva (obresti, premoženje, pokopališče in najem prostora ),
Iz proračuna Občine Brežice za leto 2021 smo prejeli sredstva za delovanje KS ( po dvanajstinah) in sredstva za 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 postavkami v proračunu Občine Brežice.
Prihodki iz lastne dejavnosti so znašali 11.732,00 €. Pridobili smo jih iz najemnin za grobna mesta na pokopališču pri Sv.
Magdaleni, nadomestila za uporabo in najem poslovnega prostora v stavbi KS, ter od obresti.
ODHODKI
Iz izkaza prihodkov in odhodkov je razvidno, da so odhodki KS Jesenice na Dol. v letu 2020 bili v višini 26.834,29 € in so
knjiženi na naslednjih kontih: skupne administrative službe in splošno javne storitve, lokalna samouprava, promet - prometna
infrastruktura in komunikacije, prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost in kultura, šport in nevladne
organizacije.
2.1 Lastna sredstva in sredstva na kontu presežka iz preteklih let so se v preteklih letih uporabila za sanacijo, rekonstrukcijo in
obnovo stavbe krajevne skupnosti. Vsako leto je potrebno nabaviti opremo ali opraviti dodatna vzdrževala dela. Sredstva iz
naslova pokopališča so se porabila na investiciji vzdrževanja pokopališča v letu 2020.
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.
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 za vzdrževanje
zelenic 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 v višini: 2500,00 € in sicer na posamezno društvo 200 €.

335

Sofinancirali smo programe deset društev in enega javnega zavoda, in sicer: Društva prijateljev mladine Dolina - Jesenice, Društva
vinogradnikov Dolina – Jesenice, TD Jesenice na Dol., MK Grajski jezdeci, KO ZB Slovenska vas; KUD Mokriške vrane, KUD
Slavček, LD Mokrice, ŠD Nova vas, KO Rdečega križa Jesenice na Dol. in OŠ Velika Dolina. Skupaj s KS Velika Dolina se je
nabavilo igralo za potrebe otrok šoli.
3.2 OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA
Poslovanje v letu 2021 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.245,47 €. Glede na planirane prihodke in odhodke,
ter situacijo zaradi razglašene epidemije v RS, oziroma posebnih okoliščin delovanja smatramo, da smo cilje dosegli.
Stanje na podračunu na dan 31. 12. 2021 je 20.485,01 €.
3.3 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
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3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu krajevne skupnosti na dan 31.12.2021 znaša 20.485,01 €. Neporabljena sredstva se bodo v letu 2022 porabila v skladu
s finančnim načrtom za leto 2022.
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 31.12.2021 znaša 107.366,54 €. KS ima zemljišč v vrednosti 19.814,38 €, gradbenih objektov za
84.634,64 € ter opreme v vrednosti 2.917,52 €.
Po prejetem inventurnem listu je bilo odpisano avtobusno postajališče (inv. št. 0034), zgrajeno leta 1997. Nabavna vrednost avtobusnega
postajališča je bila 3.840,17 €, do dne, 31.12.2021 se je vrednost postajališča amortizirala v višini 3.532,92 €. Z inventuro se je tako odpisala
sedanja vrednost avtobusnega postajališča v višini 307,25 €. Prav tako se je po sklepu inventurne komisije odpisal drobni inventar v višini
128,34 €.
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 terjatev na dan 31.12.2021 na kontu skupine 12-kratkoročne terjatve do kupcev znaša 494,00 € od tega je 194,00 € zapadlih
terjatev. Na kontu skupine 14-kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov ni terjatev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Stanje neplačanih obveznosti na dan 31.12.2021 na kontu 22-kratkoročne obveznosti do dobavitelja znaša 3.256,39 €, od tega je 112,73 € zapadlih
obveznosti. Na kontu 23-druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja je zapadlih obveznosti v višini 35,00 €. Pri kontu 24-kratkoročne obveznosti
do proračunskih uporabnikov je nezapadlih 1,85 € bančnih storitev.
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 takšnih pogodb.
Krajevna skupnost je zaključila poslovno leto s povečanjem sredstev na računu v višini 7.245,47 €, kar je prikazano v izkazu računa financiranja.
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5009 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE
1.

42.323 €

PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost: Kapele
Sedež pravne osebe: Kapele 20, 8258 Kapele
Matična številka: 5029309
Davčna številka: 46446451
Transakcijski račun: 01209-6450785789
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Ivan Urek
Šifra PU: 78573
E: ks.kapele@siol.net
Na vzhodnem robu občine Brežice na nadmorski višini 225 metrov se tik ob meji z Republiko Hrvaško iz ravnine vzdiguje
sleme Kapelskih goric. Na njih ležijo Kapele s sedmimi vasmi: Jereslavec, Kapele, Podvinje, Rakovec, Slogonsko, Vrhje in
Župelevec. Območje krajevne skupnosti zajema ravninski svet in predele, ki se spuščajo proti Sotli. Skupaj predstavlja površino
1.454 ha, naseljeno pa je s 320 hišami in 1200 prebivalci.
Na vzhodnem delu so prelepe Jovse, 460 ha velika poplavna ravnica ob reki Sotli. Jovsi so zaradi izjemnega florističnega,
ornitološkega in krajinskega pomena zavarovani kot naravni spomenik in so eno najpomembnejših ornitoloških območij v
Sloveniji. Tu je bilo zabeleženih več kot 80 vrst ptic, gnezdi pa jih vsaj 55 vrst. Na zahodnem delu so prostrani nižinski gozdovi
Dobrave, ki v svojem zavetju skrivajo nekaj deset vrst gozdnih živali in so bogati z vsemi vrstami gob.
Kapele, ki so bile razglašene za najbolj urejen kraj v občini, preveva pester društveni in kulturni utrip. Znana je Kapelska godba,
ki deluje že od leta 1850, moški pevski zbor pa od leta 1920. Pečat kraju dajejo aktivnosti gasilcev, lovcev, čebelarjev, konjarjev,
Aktiv kmečkih žena, Društvo za razvoj podeželja, Turistično in športno društvo, Društvo upokojencev, Društvo izgnancev in
osnovna šola, ki obstaja že od leta 1824.
2.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021= 14.297,47 €
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI V LETU 2021

Konto

Opis

Realizacija

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

11.587,00

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

7141

Drugi nedavčni prihodki

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

7.362,25
9,36
25.921,70
44.880,31

V sprejetem planu za leto 2021 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 25.921,70 €, lastni prihodki 35.447,00
€ ter planirani saldo na podračunu pri UJP na dan 31.12.2020 11.439,66 €. Planirane dotacije so bile iz strani Občine Brežice v
celoti nakazane. Krajevna skupnost pa je celotne dotacije tudi porabila, 25.921,70 €. Krajevna skupnost je v letu 2021 prejela
11.587,00 € prihodkov od najemnin, iz naslova grobnin 7.362,25 € ter odškodnino za del zemljišča v višini 9,36 €.
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ODHODKI V LETU 2021
PK

PP

Konto

1

2

3

Opis

SP: 2021/2

VP: 2021/2

ZR: 2021

Indeks 7:6

4

5

6

7

8

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

21.847,00

21.847,00

11.352,37

51,96

0403

Druge skupne administrativne službe

21.847,00

21.847,00

11.352,37

51,96

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

21.847,00

21.847,00

11.352,37

51,96

21.847,00

21.847,00

11.352,37

51,96
40,36

00350

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

1.400,00

1.013,50

409,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

5.400,00

5.785,85

5.438,96

94,00

4025

Tekoče vzdrževanje

1.300,00

4.115,40

4.115,40

100,00

4029

Drugi operativni odhodki

0,00

0,65

0,65

100,00

4202

Nakup opreme

300,00

300,00

0,00

0,00

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
00351

Sredstva za delovanje KS Kapele

0,00

1.388,36

1.388,36

100,00

13.447,00

9.243,24

0,00

0,00

10.926,72

10.926,72

2.715,22

24,85

10.926,72

10.926,72

2.715,22

24,85

10.926,72

10.926,72

2.715,22

24,85

10.926,72

10.926,72

2.715,22

24,85

5.411,72

5.133,12

1.768,65

34,46

0,00

278,60

278,60

100,00
22,79

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4021

Posebni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

2.900,00

2.900,00

660,87

4025

Tekoče vzdrževanje

2.600,00

2.600,00

0,00

0,00

4029

Drugi operativni odhodki

15,00

15,00

7,10

47,33

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

27.984,64

27.984,64

24.738,50

88,40

1302

Cestni promet in infrastruktura

27.984,64

27.984,64

24.738,50

88,40

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

27.984,64

27.984,64

24.738,50

88,40

27.984,64

27.984,64

24.738,50

88,40

0,00

70,76

70,76

100,00

00352

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

27.984,64

27.913,88

24.667,74

88,37

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

9.550,00

9.550,00

1.164,33

12,19

1603

Komunalna dejavnost

9.550,00

9.550,00

1.164,33

12,19

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

9.550,00

9.550,00

1.164,33

12,19

9.550,00

9.550,00

1.164,33

12,19

00353

Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

600,00

600,00

55,80

9,30

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.550,00

1.550,00

309,43

19,96

4025

Tekoče vzdrževanje

6.400,00

6.400,00

799,10

12,49

4202

Nakup opreme

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

2.500,00

2.500,00

2.352,08

94,08

1803

Programi v kulturi

2.500,00

2.500,00

2.352,08

94,08

18039003

Ljubiteljska kultura

2.500,00

2.500,00

2.352,08

94,08

2.500,00

2.500,00

2.352,08

94,08

00492

Sofinanciranje društev Ks Kapele
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

0,00

352,08

352,08

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

0,00

800,00

800,00

100,00

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.347,92

1.200,00

89,03

72.808,36 42.322,50

58,13

2.500,00

72.808,36
340

Skupni odhodki v letu 2021 znašajo 42.322,50 € in so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani nižje kot so bili planirani in
sicer v višini 58,13%. Planirani so bili v višini 72.808,36 €.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 = 2.557,81 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2021 = 13.697,47 €.
Kratkoročne obveznosti za prejete varščine na dan 31.12.2020 = 600,00 €.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2021 = 14.297,47 €.
3.

POSLOVNO POROČILO

3.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
Krajevna skupnost Kapele je v letu 2021 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.
V letu 2021 je KS opravil tri redne seje Sveta in tri dopisni seji Sveta. Svet je na eni seji bil nesklepčen, na ostalih sejah je bila
sklepčnost. Delovanje sveta je bilo nemoteno ter prilagojeno splošni epidemiološki situaciji.
POKOPALIŠČE
Razlika med namenskimi realiziranimi prihodki in realiziranimi odhodki za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v letu 2021
znaša 6.447,92 €. Za ta sredstva bi se moral povečati namenski poslovni sklad za vzdrževanje pokopališča. V letu 2021 se je del
teh sredstev v višini 1.621,50 € likvidnostno namenil za druge potrebe. V finančnem načrtu za leto 2021 je potrebno predvideti
povečanje proračunske postavke 00353 - Vzdrževanje pokopališča in MV v višini 6.447,92 €.
Prihodki KS Kapele v letu 2021 so bili v višini 44.880,31 in so bili naslednji:
-

dotacije za delovanje KS in zimsko/letno vzdrževanje javnih poti in zelenic s strani Občine Brežice v višini 25.921,70,
zneski najemnin/uporabe poslovnih prostorov s strani: Ministrstva za notranje zadeve, Simobila (A1) in Telemacha – za
postavljene antene; ter najemnini za lokal
plačilo najema grobnih mest in uporabe mrliške vežice.

Odhodki KS Kapele so v letu 2021 bili v višini 42.322,50 eur in so bili naslednji:
-

Urejanje in vzdrževanje krajevnih poti v znesku: 24.738,50 € - v naselju Župelevec in Vrhje-Slogonsko.
KS je po sklepu Sveta in komisije KS določila svojo prioriteto v letu 2021 ponovno namenila večji del sredstev urejanju
in sanaciji javnih poti (zamenjavi uničenega asfalta, gradnja mostičev, urejanja obcestnih kanalov in košnji bankin).
Manjša vzdrževala dela so potekala tudi na stavbi KS – zamenjana so okna in vhodna vrata
Delujočim društvom je KS sofinancirala projekte v skladu s finančnim načrtom in podprla obnovo in sanacijo župnijske
cerkve Kapele po potresu v višini 1200.00 eur

3.2 OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA
Bilanca izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.557,81 eur. Načrtovane aktivnosti v področju vzdrževanja komunalne
infrastrukture in pokopališča so v letu 2021 bile s strani KS, kakor tudi s strani Občine Brežice.V delovanju smo se prilagodili
razglašeni epidemiji, ampak planirani projekti so izvedeni. V letu 2022 planiramo investicijski poseg na pokopališču.
Sklepi in sprejeti plani investicijskih vzdrževanj se nadaljujejo v letu 2022 in 2023.

3.3 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
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3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2021 znaša 14.297,47 €. Neporabljena sredstva se bodo v letu 2022 porabila v skladu
s finančnim načrtom za leto 2022.
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 31.12.2021 znaša 250.445,45 €. Od tega je vrednost zemljišč 5.675,08 €, gradbenih
objektov za 240.790,00 €, investicij v teku 3.913,89€ ter opreme v vrednosti 66,48 €.
V letu 2021 se je v kraju Rakovec uredila solarna javna razsvetljava v vrednosti 1.388,36 €.
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 terjatev na dan 31.12.2021 na kontu skupine 12-kratkoročne terjatve do kupcev znaša 2.025,74 €, od tega je za
1.375,74 € že zapadlih terjatev. Na kontu 14-kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov je nezapadlih terjatev 834,00 €
ter zapadlih terjatev v višini 417,00 €.
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Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Stanje neplačanih obveznosti na dan 31.12.2021 na kontu skupine 22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 3.319,87 €,
od tega je zapadlih obveznosti v višini 792,07 €. Na kontu skupine 24-kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov je
nezapadlih bančnih storitev v višini 1,00 €. Znesek na kontu skupine 20-kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
je 600,00 €.
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 takšnih pogodb.
Krajevna skupnost je zaključila poslovno leto s povečanjem sredstev na računu v višini 2.557,81 €, kar je prikazano v izkazu
računa financiranja.
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5010 KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE
1.

12.998 €

PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost: Križe
Sedež pravne osebe: Križe 21d, 8282 Koprivnica
Matična številka:
Davčna številka:
Transakcijski račun:
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Simon Zupan
Šifra PU: 78620
E: svet.kskrize@gmail.com
2.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021= 1.295,78 €.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI V LETU 2021

Konto

Opis

Realizacija

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

84,00

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

12.392,76

12.476,76

V sprejetem planu za leto 2021 so bile planirane dotacije Občine Brežice v višini 10.530,27 €, lastni prihodki 150,00 € ter planiran
saldo na podračunu pri UJP na dan, 31.12.2020 v višini 3.679,11 €. Planirane dotacije Občine so bile v celoti nakazane, 10.530,27
€. V začetku leta 2021 so se prav tako s temeljnico neporabljena sredstva iz leta 2020 v višini 1.862,49 € preknjižila nazaj na
sredstva prejeta iz občinskega proračuna. Dotacije prejete v letu 2021 in neporabljena sredstva v letu 2020 so se v celoti porabila,
12.392,76 €. Prihodki iz naslova najemnin znašajo 84,00 €.
( KONTO 7401 = 10.530,27 € + 1.862,49 € = 12.392,76 € )
ODHODKI V LETU 2021

PK

PP

Konto

Opis

SP: 2021/2

VP: 2021/2

ZR: 2021

Indeks 7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

3.517,00

2.517,00

1.670,73

66,38

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin

3.517,00

2.517,00

1.670,73

66,38

06029001

Delovanje ožjih delov občin

3.517,00

2.517,00

1.670,73

66,38

06029001

Delovanje ožjih delov občin

3.517,00

2.517,00

1.670,73

66,38

Sredstva za delovanje KS Križe

3.517,00

2.517,00

1.670,73

66,38

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

1.712,00

1.371,34

747,07

54,48

4021

Posebni material in storitve

100,00

100,00

0,00

0,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

800,00

940,46

921,11

97,94

4025

Tekoče vzdrževanje

400,00

0,00

0,00

-

4029

Drugi operativni odhodki

5,00

5,20

2,55

49,04

00354

346

4202

500,00

100,00

0,00

0,00

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

10.342,38

11.842,38

11.326,87

95,65

1302

Cestni promet in infrastruktura

10.342,38

11.842,38

11.326,87

95,65

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

10.342,38

11.842,38

11.326,87

95,65

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

10.342,38

11.842,38

11.326,87

95,65

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe

10.342,38

11.842,38

11.326,87

95,65

Tekoče vzdrževanje

00355
4025

Nakup opreme

10.342,38

11.842,38

11.326,87

95,65

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

500,00

0,00

0,00

-

1803

Programi v kulturi

500,00

0,00

0,00

-

18039003

Ljubiteljska kultura

500,00

0,00

0,00

-

18039003

Ljubiteljska kultura

500,00

0,00

0,00

-

Sofinanciranje društev KS Križe

500,00

0,00

0,00

-

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

500,00

0,00

0,00

-

14.359,38

14.359,38

12.997,60

90,52

00459
4120

Skupni odhodki v letu 2021 znašajo 12.997,60 € in so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani nižje kot so bili planirani in
sicer v višini 90,52%. Planirani so bili v višini 14.359,38 €.
Primanjkljaj 2021 = 520,84 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2021 = 1.295,78 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2021 = 1.295,78 €.
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
3.

POSLOVNO POROČILO

3.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZUTATIH
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 v obdobju 2018-2022 je predsednik sveta KS Simon Zupan.
Člani sveta v obdobju 2018-2022 so: Majda Ban, Ivan Grmšek, Darko Umek, Tadeja Bratanič, Jože Omrzel in Simon Zupan.
Svet KS se je v letu 2021 sestal na 4 sejah, kjer je sprejemal odločitve v zvezi z izvajanjem finančnega načrta za l. 2021.
Tajniška opravila izvaja Simona Mlakar.
KS je v l. 2021 iz naslova dotacije Občine prejela sredstva v višini 10.530,27 eur in sicer iz naslova dvanajstin 5.519,68 eur in
iz naslova zahtevkov za vzdrževanje cest 5.010,59 eur. Prihodki iz naslova najemnin znašajo 84,00 €.
Kot je razvidno iz prikazanih odhodkov v tabeli so bila porabljena sredstva na naslednjih postavkah:



PP 00354 SREDSTVA ZA DELOVANJE………………… 1.670,73 eur
PP 00355 ZIMSKO IN LETNO VZDRŽEVANJE JP…. .. 11.326,87 eur

Obrazložitve po postavkah:
V okviru postavke 00354 - sredstva za delovanje je KS poravnavala obveznosti v zvezi s porabo električne energije v znesku
375,43 eur, komunalnih storitev v znesku 198,15 eur, porabe plina v znesku 347,53eur, obveznosti za pisarniški material v znesku
134,60eur. V Posavskem obzorniku se je ob prazniku občine Brežice objavil oglas v znesku 72,47 eur. Poravnavale so se
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obveznosti iz naslova bančnih storitev v znesku 2,65 eur in plačali prevozi za zagotavljanje pitne vode krajanom v znesku
540,00eur .
V okviru postavke 00355 - zimsko in letno vzdrževanje JP smo na osnovi izkazanih potreb na terenu izvajali letna in zimsko
vzdrževalna dela ob/na cestiščih.
V zimskih mesecih smo zagotavljali, da so bile javne poti očiščene, posipane z mešanico soli in peska ter za uporabnike čim bolj
varne. Iz tega naslova smo porabili 5.716,87 eur (zajeto posipavanje in pluženje iz januarja 2021,februarja 2021, novembra 2021).
Dela v zvezi z zagotavljanjem zimskega vzdrževanja javnih poteh je na osnovi izvedenega postopka zbiranja ponudb za javno
naročilo kot najugodnejši ponudnik izvajal Kunej Karl s.p.. Z imenovanim izvajalcem smo na osnovi priporočil občinskih
strokovnih služb imeli sklenjeno dvoletno pogodbo.
Dela v zvezi z letnim vzdrževanjem javnih poti je izvajal Karl Kunej s.p…Izvajalo se je mulčenje po potrebi in sicer v znesku
610,00eur.
Na osnovi pogodbe smo v sodelovanju z občino Brežice in izvajalcem del Omerzel d.o.o. izvedli asfaltacijo parkirišča pred domom
krajanov. Sredstva so se zagotavljala iz proračuna občine Brežice, iz proračunske postavke 00185 modernizacija JP v KS Križe v
višini 3.187,18 EUR in iz proračunske postavke finančnega načrta KS Križe - 00355 - Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe
v višini 5.000,00 EUR.
KS je v l. 2021 na odhodkovni strani porabila sredstva v skupni višini 12.997,00 eur.
3.2 OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA
KS Križe je poslovala transparentno in o finančnem poslovanju in stanju redno poročala na sejah sveta KS. Načrtovana dela so
bila realizirana. Poslovno leto smo zaključili uspešno in del sredstev prenesli v leto 2022 za pokritje obveznosti za račune iz l.
2021, predvsem za izvajanje zimske službe v decembru.
3.3 OCENA DELOVANJA SISTEM NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
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3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2021 znaša 1.295,78 €. Neporabljena sredstva se bodo v letu 2022 porabila v skladu s
finančnim načrtom za leto 2022.
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 31.12.2021 znaša 12.581,34 €. Od tega je vrednost gradbenih objektov 10.468,00 € ter
za 2.899,66 € opreme. Po sklepu inventurne komisije se je odpisal projektor Acer v vrednosti 374,86 €.
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
Na kontu skupine 12-kratkoročne terjatve do kupcev kot tudi na kontu 14-kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov na
dan 31.12.2021, krajevna skupnost nima zapadlih in nezapadlih terjatev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Stanje neplačanih nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2021 na kontu skupine 22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša
872,92 €, zapadlih obveznosti KS nima. Na kontu 24-kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov je nezapadlih bančnih
obveznosti za 0,50 €, zapadlih obveznosti ni.
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 takšnih pogodb.
Krajevna skupnost je zaključila poslovno leto s primanjkljajem sredstev na računu v višini 520,84 €, kar je prikazano v izkazu
računa financiranja. Primanjkljaj se pokrije iz presežka preteklih let.
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5011 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS
1.

12.723 €

PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost: Krška vas
Sedež pravne osebe: Krška vas 2, 8262 Krška vas
Matična številka: 5019524
Davčna številka: 89834224
Transakcijski račun: 01209-6450786080
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Stanislav Budič
Šifra PU: 78603
E: ks.krskavas@gmail.com

2.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2020= 5.249,72 €.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI V LETU 2021

Konto

Opis

Realizacija

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

84,00

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

7141

Drugi nedavčni prihodki

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

3.982,50
565,61
9.404,62

14.036,73

V sprejetem planu za 2021 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 na dan, 31.12.2020 v višini 5.249,72 €. Planirane dotacije Občine so bile nakazane v celoti
11.055,50 €, ker pa niso bile v celoti porabljene, se neporabljena sredstva izkazujejo na dan 31.12.2021 kot obveznost za
neporabljena proračunska sredstva v višini 1.650,88 €. Iz naslova najemnin ima KS 84,00 € prihodkov, grobnin v višini 3.982,50
€ ter drugih nedavčnih prihodkov za 565,61 €.
ODHODKI V LETU 2021

PK

PP

Konto

1

2

3

Opis

SP: 2021/2

VP: 2021/2

ZR: 2021

Indeks 7:6

4

7

8

5

6

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

4.540,00

4.540,00

1.371,33

30,21

0403

Druge skupne administrativne službe

4.540,00

4.540,00

1.371,33

30,21

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4.540,00

4.540,00

1.371,33

30,21

4.540,00

4.540,00

1.371,33

30,21

00357

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje
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680,00

680,00

30,06

4,42

3.050,00

3.050,00

1.340,57

43,95

300,00

300,00

0,00

0,00

4029

Drugi operativni odhodki

310,00

310,00

0,70

0,23

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

200,00

200,00

0,00

0,00

2.787,00

2.787,00

1.519,53

54,52

2.787,00

2.787,00

1.519,53

54,52

2.787,00

2.787,00

1.519,53

54,52

2.787,00

2.787,00

1.519,53

54,52

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
00358

Sredstva za delovanje KS Krška vas
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

800,00

306,66

0,00

0,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

380,00

380,00

5,00

1,32

4025

Tekoče vzdrževanje

4029

Drugi operativni odhodki

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

0,00

218,00

218,00

100,00

1.207,00

1.482,34

1.296,53

87,47

400,00

400,00

0,00

0,00

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

2.800,17

4.479,00

4.479,00

100,00

1302

Cestni promet in infrastruktura

2.800,17

4.479,00

4.479,00

100,00

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2.800,17

4.479,00

4.479,00

100,00

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas

2.800,17

4.479,00

4.479,00

100,00

Tekoče vzdrževanje

2.800,17

4.479,00

4.479,00

100,00

00359
4025

14

GOSPODARSTVO

6.298,05

4.619,22

1.534,76

33,23

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

6.298,05

4.619,22

1.534,76

33,23

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

6.298,05

4.619,22

1.534,76

33,23

6.298,05

4.619,22

1.534,76

33,23

00360

Urejanje krajev KS Krška vas
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

500,00

500,00

0,00

0,00

4025

Tekoče vzdrževanje

2.798,05

2.798,05

1.534,76

54,85

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

3.000,00

1.321,17

0,00

0,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

5.380,00

5.380,00

3.318,07

61,67

1603

Komunalna dejavnost

5.380,00

5.380,00

3.318,07

61,67

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.380,00

5.380,00

3.318,07

61,67

5.380,00

5.380,00

3.318,07

61,67

00361

Vzdrževanje pokopališča Krška vas
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

400,00

400,00

0,00

0,00

4021

Posebni material in storitve

200,00

200,00

0,00

0,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.480,00

1.480,00

534,41

36,11

4025

Tekoče vzdrževanje

3.300,00

3.300,00

2.783,66

84,35

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

500,00

500,00

500,00

100,00

1803

Programi v kulturi

500,00

500,00

500,00

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

500,00

500,00

500,00

100,00

Sofinanciranje društev KS Krška vas

500,00

500,00

500,00

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

500,00

500,00

500,00

100,00

22.305,22

22.305,22

12.722,69

57,04

00362
4120

Skupni odhodki v letu 2021 znašajo 12.722,69 € in so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani nižje kot so bili planirani in
sicer v višini 57,04 %. Planirani so bili v višini 22.305,22 €.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 = 1.314,04 €
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2021 = 6.564,72 €.
Obveznosti do Občine Brežice za neporabljena proračunska sredstva
na dan 31.12.2021 = 1.650,88 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2021 = 8.215,60 €.
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
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V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
3.

POSLOVNO POROČILO

3.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZUTATIH
KS Krška vas je v letu 2021 planirala 22.305,22 € prihodkov, realizirano pa je bilo 14.036,73 €.
Razlika je nastala zaradi manj realiziranih lastnih prihodkov iz naslova grobarin in najemnine za
mrliško vežico.
Odhodki so bili planirani v višini 22.305,22 €, realizirani pa v višini 12.722,69 €.
Razlika je nastala predvsem zaradi manj porabljenih sredstev za vzdrževanje pokopališča in
Mrliške vežice in bo porabljena v letu 2022.
Sredstva za vzdrževanje javnih poti v višini 2.379,00 € so bila v celoti porabljena za ta namen.
Društvom je bilo nakazano skupno 500 € dotacij .
Za urejanje zelenic in vzdrževanje grmovnic je bilo porabljeno 1.534,76 €.
Za vzdrževalna dela na objektu KS in upravljanje z objektom je bilo porabljeno 1.511,34 €
Ostali odhodki so bili za energijo, vodo, pisarniški material in ostalo.
Za vzdrževanje pokopališča in urejanje zelenic in žive meje je bilo porabljeno 2.783,66 €
3.2 OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA
Finančni načrt KS Krška vas je bil realiziran v okviru možnosti, ki jih ima KS na razpolago.
Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito. Neporabljena sredstva bodo porabljena
v skladu z finančnim načrtom za leto 2022.
3.3

OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
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PODROČJA
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3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2021 znaša 8.215,60 €. Neporabljena sredstva se bodo v letu 2022 porabila v skladu s
finančnim načrtom za leto 2022.
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 31.12.2021 znaša 146.500,18 €. Od tega je vrednost zemljišč 22.760,65 €, gradbenih
objektov za 92.636,92 €, investicij v teku za 27.466,52 € ter opreme 3.636,09 €.
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 terjatev na dan 31.12.2021 na kontu skupine 12-kratkoročne terjatve do kupcev znaša 550,00 €, vse terjatve so
že zapadle. Na kontu skupine 14-kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov ni zapadlih in nezapadlih terjatev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Stanje neplačanih obveznosti na dan 31.12.2021 na kontu skupine 22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 2.363,26 €,
od tega je zapadlih obveznosti 261,93 €. Na kontu 240-kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države je
nezapadlih bančnih obveznosti za 1,08 €, zapadlih obveznosti ni. Na kontu 241-kratkoročne obveznosti do neposrednih
uporabnikov proračuna občina je nezapadlih obveznosti v višini 1.650,88 €, zapadlih obveznosti ni.
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 takšnih pogodb. Krajevna skupnost je zaključila poslovno leto brez presežka prihodkov in odhodkov.
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5012 KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

14.004 €

1. PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI
Krajevna skupnost: Mrzlava vas
Sedež pravne osebe: Mrzlava vas 21a, 8262 Krška vas
Matična številka: 5026695
Davčna številka: 93141092
Transakcijski račun: 01209-6450785886
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Boštjan Gregorič
Šifra PU: 78581
Po površini je KS Mrzlava vas ena izmed večjih krajevnih skupnosti v občini Brežice, kamor spadajo naselja Mrzlava vas,
Stankovo, Globočice, Kraška vas, Kamence in Čedem, v katerih živi okoli 310 prebivalcev. KS Mrzlava vas, ki je bila ustanovljena
leta 1976 (takrat se je odcepila od skupne KS z Velikimi Malencami).
2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2021
Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2020=724,58 eur.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2020=1.874,71 eur.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2020=1.874,71 eur.
PRIHODKI V LETU 2021
V EUR

Konto

Opis

ZR 2021

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

84,00

7141

Drugi nedavčni prihodki

112,96

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

13.579,70

13.776,66
V sprejetem proračunu Občine Brežice za leto 2021 so bili za Krajevno skupnost Mrzlava vas planirani prihodki iz dotacije Občine
Brežice v višini 13.579,70 EUR, lastni prihodki KS v višini 300,00 EUR ter saldo na podračunu pri UJP na dan 31.12.2020 v
višini 1.874,71 EUR. Skupaj 15.754,41 EUR.
ODHODKI V LETU 2021

PK
1

PP Konto
2

3

Opis

SP2021

VP2021

ZR2021

Indeks
7:6

4

5

6

7

8

04

SKUPNE
ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE

0403
04039003
00363
4020

5.558,71

2.958,71

2.889,39

97,66

Druge skupne administrativne
službe

5.558,71

2.958,71

2.889,39

97,66

Razpolaganje in upravljanje z
občinskim premoženjem

5.558,71

2.958,71

2.889,39

97,66

Vzdrževanje poslovnih
prostorov KS Mrzlava vas

5.558,71

2.958,71

2.889,39

97,66

0,00

241,33

241,33

100,00

Pisarniški in splošni material in
storitve
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4021

Posebni material in storitve

0,00

231,80

231,80

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

2.558,71

1.842,86

1.842,86

100,00

4202

Nakup opreme

1.000,00

616,12

573,40

93,07

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

2.000,00

26,60

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.396,98

93,13

06

LOKALNA
SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin,
ožjih delov občin in zvez občin

1.500,00

1.500,00

1.396,98

93,13

06029001

Delovanje ožjih delov občin

1.500,00

1.500,00

1.396,98

93,13

Sredstva za delovanje KS
Mrzlava vas

1.500,00

1.500,00

1.396,98

93,13

00364
4020

Pisarniški in splošni material in
storitve

500,00

139,56

97,08

69,56

4022

Energija, voda, komunalne
storitve in komunikacije

800,00

1.295,99

1.295,99

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

200,00

60,54

0,00

0,00

4029

Drugi operativni odhodki

0,00

3,91

3,91

100,00

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

6.795,70

9.895,70

8.317,16

84,05

1302

Cestni promet in infrastruktura

6.795,70

9.895,70

8.317,16

84,05

13029001

Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest

6.795,70

9.895,70

8.317,16

84,05

Zimsko in letno vzdrževanje
JP v KS Mrzlava vas

6.795,70

9.895,70

8.317,16

84,05

4025

Tekoče vzdrževanje

1.395,00

6.858,04

6.858,04

100,00

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije

0,00

1.459,12

1.459,12

100,00

4205

Investicijsko vzdrževanje in
obnove

5.400,70

1.578,54

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

-

500,00

0,00

0,00

-

500,00

0,00

0,00

-

500,00

0,00

0,00

-

500,00

0,00

0,00

-

1.400,00

1.400,00

1.400,00

100,00

00365

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva
Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva
Urejanje krajev KS Mrzlava
vas

14039002
00366
4020

Pisarniški in splošni material in
storitve

18

KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE
ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

1.400,00

1.400,00

1.400,00

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

1.400,00

1.400,00

1.400,00

100,00

Sofinanciranje društev KS
Mrzlava vas

1.400,00

1.400,00

1.400,00

100,00

0,00

200,00

200,00

100,00

1.400,00

1.200,00

1.200,00

100,00

15.754,41 15.754,41 14.003,53

88,89

00367
4021

Posebni material in storitve

4120

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2021=226,87 eur.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2021=1.647,84 eur.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2020=1.647,84 eur.
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IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
3. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021
1) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
KS Mrzlava vas je imela v letu 2021 naslednje prihodke:

sredstva prejeta iz občinskega proračuna za delovanje krajevne skupnosti v višini 13.579,70 eur, prihodke od premoženja-uporaba
prostorov za referendum v višini 84,00 eur in druge nedavčne prihodke v višini 112,96 eur (odškodnina zavarovanje ter vračilo
sredstev NIJZ).
KS Mrzlava vas je imela v letu 2021 naslednje odhodke:
Iz proračunske postavke Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas so se nabavili koš v vrednosti 231,80 eur in dve parkovne
klopi pred Domom krajanov v višini 573,40 eur .Potekala so tudi vzdrževalna dela v višini 1.842,86 eur in nabavil se je čistilni
material v višini 241,33 eur. Postavka je realizirana v višini 2.889,39 eur. Realizacija glede na planirani veljavni plan je 97,66 %.

Iz proračunske postavke Sredstva za delovanje KS je poravnala stroške elektrike, pisarniškega materiala, stroške drugih storitev
in stroške plačilnega prometa v višini 1.396,98 eur. Realizacija glede na veljavni finančni načrt je 93,13 %.
Iz proračunske postavke Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas so se izvedla vzdrževalna dela na javnih poteh in
zimsko pluženje ter izvedla se je postavitev dveh javnih luči. Skupna vrednost vseh del na proračunski postavki je znašala 8.317,16
eur. Realizacija glede na planirani veljavni plan je 84,05 % .
Na postavki Urejanje krajev je ni bilo porabljeno realizacije.
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. Nabavil se je kostum božička, ki se bo uporabljal na prireditvah ob novem letu.
Realizacija glede na planirani veljavni plan je 100,00% .
Skupaj je bilo v letu 2021 porabljeno 14.003,53 eur. Tekoči primanjkljaj v višini 226,87 eur se je pokrival iz presežka iz preteklih
let.
Stanje sredstev na podračunu pri UJP na dan 31.12.2021 znaša 1.647,84 eur. Neporabljena sredstva se bodo v letu 2022 porabila
v skladu s finančnim načrtom za leto 2022.
2.) Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Prihodke za leto 2021 smo planirali na podlagi prihodkov iz preteklih let in na podlagi prihodkov planiranih s strani Občine
Brežice. Zastavljeni cilji za leto 2021 so bili realizirani..
Ocenjujemo, da so se sredstva porabila gospodarno in učinkovito glede na zmožnosti in sredstva, ki jih ima krajevna skupnost na
razpolago.
3.) Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
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4.) Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS Mrzlava vas na dan 31.12.2021 je 1.647,84 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 2021 je KS nabavila opremo v vrednosti 1.005,20eur (dve klopi v vrednosti 573,40 eur, drobni inventar-božičkov kostum
in koš v vrednosti 431,80 eur) ter javno razsvetljavo(dve luči) v vrednosti 1.459,12 eur. Odpisov po inventuri ni bilo. V bilanci
stanja je na dan 31.12.2021 KS Mrzlava vas izkazovala 72.710,86 eur osnovnih sredstev, od tega je bilo 68.897,01 eur sedanje
vrednosti nepremičnin in 3.813,85 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 31.12.2021 KS ni imela neporavnanih terjatev do kupcev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2021 je stanje neporavnanih nezapadlih obveznosti do dobaviteljev 2.804,29 eur in neporavnanih nezapadlih
obveznosti do proračunskih uporabnikov 0,75 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
1.

8.833 €

PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI
Krajevna skupnost: Pečice
Sedež pravne osebe: Pečice 33, 8257 Podsreda
Matična številka: 1747789
Davčna številka: 15579034
Transakcijski račun: 01209-6000000114
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Ivan Omerzel
Šifra PU: 79693

2.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021= 3.443,25 €.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI V LETU 2021

Konto

Opis

Realizacija

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

84,00

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

8.833,23

8.917,23

V sprejetem planu za 2021 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 9.093,52 €, lastni prihodki 250,00 € ter
planirani saldo na podračunu pri UJP na dan, 31.12.2020 v višini 3.098,96 €. Planirane dotacije Občine so bile nakazane v celoti
9.093,52 €, ker pa niso bile v celoti porabljene, se neporabljena sredstva izkazujejo na dan 31.12.2021 kot obveznost za
neporabljena proračunska sredstva v višini 2.514,37 €. V začetku leta 2021 so se prav tako s temeljnico neporabljena sredstva iz
leta 2020 v višini 2.254,08 € preknjižila nazaj na sredstva prejeta iz občinskega proračuna. Iz naslova najemnin ima KS 84,00 €
prihodkov. Skupni prihodki tako v letu 2021 znašajo 8.917,23 €. ( KONTO 7401 = 9.093,52 € - 2.514,37 € + 2.254,08 € = 8.833,23
€ oz. 8.833,23 € - 2.254,08 € + 2.514,37 € = 9.093,52 €)
ODHODKI V LETU 2021

PK

PP

Konto

Opis

SP: 2021/2

VP: 2021/2

ZR: 2021

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

7.495,01

7.495,01

4.880,39

65,12

Sredstva za delovanje KS Pečice

7.495,01

7.495,01

4.880,39

65,12

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

2.536,49

2.536,49

287,65

11,34

4021

Posebni material in storitve

500,00

500,00

55,86

11,17

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.550,00

1.550,00

1.132,30

73,05

00368

364

7.495,01

7.495,01

4.880,39

65,12

7.495,01

7.495,01

4.880,39

65,12

4025

Tekoče vzdrževanje

1.703,52

1.703,52

3.401,88

199,70

4029

Drugi operativni odhodki

705,00

705,00

2,70

0,38

4202

Nakup opreme

500,00

500,00

0,00

0,00

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

4.747,47

4.747,47

3.952,84

83,26

1302

Cestni promet in infrastruktura

4.747,47

4.747,47

3.952,84

83,26

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4.747,47

4.747,47

3.952,84

83,26

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice

4.747,47

4.747,47

3.952,84

83,26

Tekoče vzdrževanje

4.747,47

4.747,47

3.952,84

83,26

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

200,00

200,00

0,00

0,00

1803

Programi v kulturi

200,00

200,00

0,00

0,00

18039003

Ljubiteljska kultura

200,00

200,00

0,00

0,00

Sofinanciranje društev KS Pečice

200,00

200,00

0,00

0,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

200,00

200,00

0,00

0,00

12.442,48

12.442,48

8.833,23

70,99

00369
4025

00460
4120

Skupni odhodki v letu 2021 znašajo 8.833,23 € in so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani nižje kot so bili planirani in
sicer v višini 70,99 %. Planirani so bili v višini 12.442,48 €.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 = 84,00 €
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2021 = 928,88 €.
Obveznosti do Občine Brežice za neporabljena proračunska sredstva
na dan 31.12.2021 = 2.514,37 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2021 = 3.443,25 €.
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
3.

POSLOVNO POROČILO

3.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZUTATIH
KS Pečice je na podlagi letnega plana v letu 2021 in skromnimi rednimi sredstvi (12.442 EUR), ki smo jih imeli zagotovljene v
občinskem proračunu zagotavljala redno vzdrževanje lokalnih cest, javne razsvetljave, urejanje kraja (predvsem okolica doma
krajanov).
Kot je prikazano v zgornji tabeli so to edini dohodki KS Pečice, ostalih dohodkov KS Pečice nima.
V letu 2021 smo uspeli v mesecu juniju asfaltirati krajši odsek ceste Rušno v znesku 8.370 EUR.
Prav tako smo odstranili starejši objekt pred cerkvijo v središču vasi (9.577 EUR).
Pri domu krajanov Pečice smo realizirali izgradnjo škarpe (23.288 EUR). V sklopu participativnega dela proračuna smo v domu
krajanov Pečice uredili fitnes (14.920 EUR). Izbor izvajalcev in financiranje za vse štiri projekte je potekalo preko Občine Brežice.
Občina Brežice je v sklopu obnove vodovodnega sistema na novo asfaltirala ca 600 m občinske ceste Zg. pohanca – Pečice v
znesku 97.500 EUR
Ostalih projektov v koronskem letu 2021 v KS Pečice ni bilo.
3.2 OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA
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Lahko rečemo, da smo s skromnim proračunom dosegli cilje, ki smo jih imeli v planu za leto 2021.
Po prenovi doma krajanov je v samem kraju prioriteta urejanje okolice doma. Kot je bilo že navedeno smo z napravo nove škarpe,
ki predstavlja ob vstopu v našo vas obraz kraja, pričeli z urejanjem zunanjosti kraja. V letu 2022 imamo zagotovljenih 20.000
EUR za ta namen. V letošnjem in v letu 2023 imamo plan urediti zunanji prireditveni prostor s postavitvijo enostavnega objekta
za dogodke oziroma letne prireditve.
Prav tako ima Občina Brežice v letošnjem letu plan nadaljevati obnovo občinske cesta Zg. Pohanca – Pečice v predvidenem
znesku 100.000 EUR in nadaljevanje napeljave novega vodovoda Pečice – Križe v znesku 450.000 EUR.
3.3 OCENA DELOVANJA SISRTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

366

367

3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2021 znaša 3.443,25 €. Neporabljena sredstva se bodo v letu 2022 porabila v skladu s
finančnim načrtom za leto 2022.
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 31.12.2021 znaša 3.913,56 €. Vrednost zemljišča znaša 1.500,00 € ter opreme za
2.413,56 €.
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.
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Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Na kontu skupine 12-kratkoročne terjatve do kupcev kot tudi na kontu 14-kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov na
dan 31.12.2021, krajevna skupnost nima zapadlih in nezapadlih terjatev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Stanje neplačanih nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2021 na kontu skupine 22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo
3.063,76 €. Na kontu 240-kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države je nezapadlih bančnih obveznosti
za 0,30 €, zapadlih obveznosti ni. Na kontu 241-kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občina je
nezapadlih obveznosti v višini 2.514,37 €, zapadlih obveznosti ni.
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 takšnih pogodb.
Krajevna skupnost je zaključila poslovno leto s povečanjem sredstev na računu v višini 84,00 €, kar je prikazano v izkazu računa
financiranja.
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5014 KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

70.014 €

1. PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI
Krajevna skupnost: Pišece
Sedež pravne osebe: Pišece 13, 8255 Pišece
Matična številka: 5016703
Davčna številka: 83404279
Transakcijski račun: 01209-6450786371
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Peter Skrivalnik
Šifra PU: 78638
Središče Krajevne skupnosti Pišece je vas Pišece gručasta središčna vas v severnem delu Bizeljskega leži na južnem prisojnem vznožju
gozdnate Orlice. Območje Pišec je dovolj široko odprto vplivom subpanonskega podnebja, hkrati pa zaščiteno z vzporednim gorskim hrbtom
(Orliškim hribovjem), ki preprečuje vdor hladnega zraka s severa. Podnebje je zaradi tega zelo sončno in milo, tako da poljski pridelki dozore
pol meseca hitreje kot na severni strani Orlice. Znana je pišečka marelica. Po gričih v okolici so vinogradi in sadovnjaki, med njimi pa so
raztreseni zaselki Čerenje, Prekože, Orehovec in Pilštanj.[2] Na strmih pobočjih Orlice rastejo listnati gozdovi. Skozi naselje drži cesta
iz Globokega proti Bizeljskemu in se tu odcepi cesta v Pavlovo vas. Na jugu je dolina potoka Gabernice, ki izvira tik nad župniščem v votlini
imenovani Duplo. Voda se uporablja za vodovod, ima pa stalno temperaturo 12 oC in tudi v sušnih mesecih ne presahne. Pri izviru je tudi začetek
prve vodne učne poti v Sloveniji. Mlajši vaščani so zaposleni večinoma v Brežicah in Krškem. Na griču (352 metrov) severozahodno nad vasjo
stoji Pišečki grad iz 13. stoletja z angleškim vrtom, kjer raste več eksotičnih dreves. Sedanja župnijska cerkev svetega Mihaela je baročna stavba
s konca 18. stoletja. V Krajevnem leksikonu Dravske banovine iz leta 1937 sta poleg že navedenih zaselkov omenjena še Okrog in Orešje.
2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020=9.628,45 EUR.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.20=10.642,57 EUR.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2020=10.642,57 EUR.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI V LETU 2021

Konto

Opis

REZR2021

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

4.405,50

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

7141

Drugi nedavčni prihodki

7221

Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. sredstev

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

11.713,00
965,98
3.558,18
48.587,96

69.230,62
V sprejetem proračunu Občine Brežice za leto 2021 so bili za Krajevno skupnost Pišece planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini
48.587,96 EUR, lastni prihodki KS v višini 23.000,00 EUR ter saldo na podračunu pri UJP na dan 31.12.2020 v višini 10.642,57 EUR. Skupaj
82.230,53 EUR.
ODHODKI V LETU 2021

04

PK

PP

Konto

Opis

SP2021

VP2021

1

2

3

4

5

6

SKUPNE
ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

4.329,00

370

3.804,59

REZR2021 Indeks 7:6
7

3.552,49

8

93,37

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

4025

Tekoče vzdrževanje

4029

Drugi operativni odhodki

4.329,00

3.804,59

3.552,49

93,37

4.329,00

3.804,59

3.552,49

93,37

4.329,00

3.804,59

3.552,49

93,37

0,00

195,34

195,34

100,00

800,00

60,74

0,00

0,00

2.960,00

3.006,05

2.974,94

98,97

0,00

160,46

160,46

100,00

569,00

382,00

221,75

58,05

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

6.601,00

6.601,00

6.346,27

96,14

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin,
ožjih delov občin in zvez občin

6.601,00

6.601,00

6.346,27

96,14

06029001

Delovanje ožjih delov občin

6.601,00

6.601,00

6.346,27

96,14

Sredstva za delovanje KS Pišece

6.601,00

6.601,00

6.346,27

96,14

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

2.300,00

2.412,77

2.358,48

97,75

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

2.710,00

2.373,12

2.295,69

96,74

4023

Prevozni stroški in storitve

300,00

72,23

0,00

0,00

4025

Tekoče vzdrževanje

600,00

519,91

519,91

100,00

4029

Drugi operativni odhodki

260,00

105,37

54,59

51,81

4202

Nakup opreme

431,00

1.117,60

1.117,60

100,00

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

35.157,96

36.182,37

36.135,27

99,87

1302

Cestni promet in infrastruktura

35.157,96

36.182,37

36.135,27

99,87

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest

35.157,96

36.182,37

36.135,27

99,87

35.157,96

36.182,37

36.135,27

99,87

7.157,96

36.135,27

36.135,27

100,00

28.000,00

47,10

0,00

0,00

00371

00372

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece
4025

Tekoče vzdrževanje

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

14

GOSPODARSTVO

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

1403

Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

0,00

700,00

700,00

100,00

1.000,00

300,00

300,00

100,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE
IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

34.642,57

34.642,57

22.980,43

66,34

1603

Komunalna dejavnost

34.642,57

34.642,57

22.980,43

66,34

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost

34.642,57

34.642,57

22.980,43

66,34

Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece

34.642,57

34.642,57

22.980,43

66,34

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

8.422,57

6.108,46

445,37

7,29

4021

Posebni material in storitve

0,00

255,00

255,00

100,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

1.120,00

2.346,85

2.022,97

86,20

4025

Tekoče vzdrževanje

3.200,00

13.339,10

13.139,10

98,50

00373

Urejanje krajev KS Pišece
4021

Posebni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

00374

371

4029

Drugi operativni odhodki

1.900,00

2.732,26

2.732,26

100,00

4202

Nakup opreme

0,00

966,24

966,24

100,00

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

17.000,00

5.475,17

0,00

0,00

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

3.000,00

3.419,49

3.419,49

100,00
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KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE ORGANIZACIJE

500,00

0,00

0,00

-

1803

Programi v kulturi

500,00

0,00

0,00

-

18039003

Ljubiteljska kultura

500,00

0,00

0,00

-

Sofinanciranje društev KS Pišece

500,00

0,00

0,00

-

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

500,00

0,00

0,00

-

82.230,53 82.230,53

70.014,46

85,14

00375

4120

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2021=-783,84 EUR.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2021=9.858,73 EUR.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2021=9.858,73 EUR.
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
3. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021
1) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Krajevna skupnost Pišece je v letu 2021 poslovala v skladu s sprejetim proračunom občine Brežice in sprejetimi sklepi Sveta KS Pišece. Svet je
imel v letu 2021 dve redni in dve korespondenčni seji. Zaposlenih KS Pišece v letu 2021 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 2021 je bilo realiziranih prihodkov v višini 69.230,62 EUR in odhodkov v višini 70.014,46 EUR.
KS Pišece je imela v letu 2021 naslednje prihodke:
Sredstva prejeta iz občinskega proračuna za delovanje krajevne skupnosti v višini 48.587,96 EUR, prihodke od premoženja v višini 4.405,50
EUR, prihodke od prodaje blaga in storitev v višini 11.713,00 EUR in druge nedavčne prihodke v višini 965,98 EUR.
Od tega je bilo prihodkov od najemnin mrliške vežice 1.237,50 EUR, prihodkov od vplačil občanov za vzdrževanje grobov 11.713,00 EUR in
prihodkov od zakupa grobov 2.949,00 EUR. Skupni prihodki od pokopališča v letu 2021 so znašali 15.899,00 EUR.
Vsi prihodki skupaj znašajo 69.230,62 EUR. Realizacija prihodkov glede na plan je 84,19 %.
KS Pišece je imela v letu 2021 naslednje odhodke:
Realizacija odhodkov glede na skupni finančni načrt je 85,14%.
Proračunska postavka Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece je bila realizirana 96,14%.
Sredstva za delovanje KS so bila realizirana v višini 99,87% in 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.
Proračunska postavka Sredstva za vzdrževanje javnih poti so v celoti porabljena za letno in zimsko vzdrževanje cest. Zaradi stroškov zimskega
vzdrževanja cest, je bilo letno vzdrževanje omejeno na nujna popravila. Realizirana so v višini 99,87%.
Sredstva za urejanje krajev so bila realizirana 100% glede na plan in porabljena za vzdrževanje javnih površin (košnja zelenic, obrezovanje
grmičkov…).
Postavka Sofinanciranje društev KS Pišece ni bila realizirana.
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.
Odhodki na proračunski postavki Vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Pišece so bili realizirani 66,34% in sicer v višini v višini 22.980,43
EUR, kar je bilo za 7.080,93 EUR več ko je bilo prihodkov v letu 2021 in se pokriva iz presežka namenskih sredstev iz preteklih let.
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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 . V letu 2020 niso bila porabljena vsa namenska sredstva pridobljena za vzdrževanje pokopališča
in sicer v višini 6.760,25 EUR. Na dan 31.12.2020 znašajo neporabljena namenska sredstva za pokopališče 13.613,50 EUR, pa so se v letu 2020
v znesku 2.970,93 EUR likvidnostno namenila za druge potrebe.
Na dan 31.12.2021 je stanje neporabljenih namenskih sredstev za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Pišecah 6.532,57. Sredstva se
bodo namensko porabila v skladu s finančnim načrtom za leto 2022. .
2.) Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Krajevna skupnost Pišece je zastavljene cilje, ki so bili odvisni od zagotovljenih sredstev v proračunu občine Brežice za leto 2021 in lastnih
sredstev, ki predstavljajo sredstva za vzdrževanje pokopališča in pokrivanja stroškov uporabe mrliške vežice in večnamenskega doma Pišece,
izpolnila. Zaradi pandemije Corona virusa in ukrepov prepovedi druženja je opazen izpad dohodkov iz naslova najemnin Večnamenskega doma.
3.) Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
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4.) Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS Pišece na dan 31.12.2021 je 9.858,73 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 2021 je KS nabavila drobni inventar v vrednosti 700,00 EUR, računalnik v vrednosti 1.117,60 EUR, drugo opremo v vrednosti 966,24
EUR in zemljišče pri pokopališču v vrednosti 3.419,49 EUR. Po sklepu inventurne komisije so bila na dan 31.12.2021 izločena iz uporabe zaradi
dotrajanosti osnovna sredstva(računalnik, stoli in steklen vrč), ki niso imeli več sedanje vrednosti. Odprodano je bilo zemljišče v skladu z letnim
načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice in krajevnih skupnosti za leto 2021.
Na dan 31.12.2021 KS Pišece v bilanci stanja izkazuje 259.053,05 EUR osnovnih sredstev, od tega je sedanja vrednost nepremičnin 255.607,63
EUR in sedanja vrednost opreme 3.445,42 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 31.12.2021 je KS imela neporavnane terjatve v višini 75,00 EUR.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2021 je stanje neporavnanih nezapadlih obveznosti do dobaviteljev v višini 15.134,58 EUR. Obveznosti so izkazane za dobavo
elektrike ,ogrevanja, komunalnih storitev in zimsko vzdrževanje cest..
Od tega stanje nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2021 do uporabnikov proračuna znaša 2,21 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
1.

6.933 €

PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost: Skopice
Sedež pravne osebe: Gorenje Skopice 1, 8262 Krška vas
Matična številka: 5028558
Davčna številka: 73105635
Transakcijski račun: 01209-6450785983
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Davor Kalin
Šifra PU: 78590
E: ks.skopice@gmail.com
2.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021= 8.212,89 €
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI V LETU 2021
Konto

Opis

Realizacija

2

3

1
7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

6.933,36

6.933,36

V sprejetem planu za leto 2021 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 na dan, 31.12.2020 v višini 5.996,89 €. Planirane dotacije Občine niso bile nakazane v
celoti 9.149,36 €, porabilo se jih je v vrednosti 6.933,36 €. Neporabljena sredstva so se izkazale na dan 31.12.2021 kot obveznost
za neporabljena proračunska sredstva v višini 5.827,79 €. V začetku leta 2021 so se prav tako s temeljnico neporabljena sredstva
iz leta 2020 v višini 3.611,79 € preknjižila nazaj na sredstva prejeta iz občinskega proračuna.
( KONTO 7401 = 9.149,36 € - 5.827,79 € + 3.611,79 € = 6.933,36 € oz. 6.933,36 € - 3.611,79 € + 5.827,79 € = 9.149,36 €)
ODHODKI V LETU 2021

PK

PP

Konto

1

2

3

Opis

SP: 2021/2

VP: 2021/2

ZR:
2021

Indeks 7:6

4

5

6

7

8

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

4.110,00

4.110,00

127,53

3,10

0403

Druge skupne administrativne službe

4.110,00

4.110,00

127,53

3,10

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4.110,00

4.110,00

127,53

3,10

4.110,00

4.110,00

127,53

3,10

400,00

400,00

127,53

31,88

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

410,00

410,00

0,00

0,00

00376

06

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
00377

Sredstva za delovanje KS Skopice
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300,00

300,00

0,00

0,00

5.557,60

5.557,60

5.042,03

90,72

5.557,60

5.557,60

5.042,03

90,72

5.557,60

5.557,60

5.042,03

90,72

5.557,60

5.557,60

5.042,03

90,72

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

2.122,60

527,53

261,31

49,53

200,00

200,00

140,91

70,46

2.825,00

3.599,72

3.417,31

94,93

0,00

1.220,20

1.220,20

100,00

10,00

10,15

2,30

22,66

400,00

0,00

0,00

-

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

3.300,18

3.300,18

1.288,00

39,03

1302

Cestni promet in infrastruktura

3.300,18

3.300,18

1.288,00

39,03

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

3.300,18

3.300,18

1.288,00

39,03

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice

3.300,18

3.300,18

1.288,00

39,03

Tekoče vzdrževanje

3.300,18

3.300,18

1.288,00

39,03

00378
4025

14

GOSPODARSTVO

3.384,29

3.384,29

475,80

14,06

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

3.384,29

3.384,29

475,80

14,06

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

3.384,29

3.384,29

475,80

14,06

Urejanje krajev KS Skopice

3.384,29

3.384,29

475,80

14,06

Tekoče vzdrževanje

3.384,29

3.384,29

475,80

14,06

16.352,07 6.933,36

42,40

00379
4025

16.352,07

Skupni odhodki v letu 2021 znašajo 6.933,36 € in so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani nižje kot so bili planirani in
sicer v višini 42,40%. Planirani so bili v višini 16.352,07 €.
Za leto 2021 ni izkazan presežek prihodkov in odhodkov = 0,00 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2021 = 2.385,10 €.
Obveznosti do Občine Brežice za neporabljena proračunska sredstva
na dan 31.12.2021 = 5.827,79 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2021 = 8.212,89 €.
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
3.

POSLOVNO POROČILO

3.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZUTATIH
- na javnih poteh je bil izveden posek vejevja dreves.
- del sredstev za urejanje krajev je bil namenjen za urejanje vaškega središča
- del sredstev je bil namenjen za srečanje krajanov ob prazniku dela
- za novoletno okrasitev vasi so bile nabavljene dodatne lučke.
3.2 OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA
Z realizacijo smo zadovoljni. V prihodnjem letu pa nam ostaja še veliko nerealiziranih želja predvsem modernizacija in
vzdrževanje obstoječih javnih poti in igrišča.
3.3 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
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3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2021 znaša 8.212,89 €. Neporabljena sredstva se bodo v letu 2022 porabila v skladu s
finančnim načrtom za leto 2022.
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 31.12.2021 znaša 13.615,33 €. Od tega je vrednost zemljišč 499,25 € ter gradbenih
objektov za 13.116,08 €. Po sklepu inventurne komisije za leto 2021 se je odpisalo za 374,99 € drobnega inventarja.
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 terjatev na dan 31.12.2021 na kontu skupine 12-kratkoročne terjatve do kupcev znaša 865,00 €, vse terjatve so
že zapadle. Na kontu skupine 14-kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov ni zapadlih in nezapadlih terjatev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Stanje neplačanih nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2021 na kontu skupine 22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša
494,46 €, zapadlih obveznosti KS nima. Na kontu 240-kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države je
nezapadlih bančnih obveznosti za 0,60 €, zapadlih obveznosti ni. Na kontu 241-kratkoročne obveznosti do neposrednih
uporabnikov proračuna občina je nezapadlih obveznosti v višini 5.827,79 €, zapadlih obveznosti ni.
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 takšnih pogodb.
Krajevna skupnost je zaključila poslovno leto brez presežka prihodkov in odhodkov.
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5016 KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE
1.

37.419 €

PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost: Sromlje
Sedež pravne osebe: Sromlje 5, 8256 Sromlje
Matična številka: 5016606
Davčna številka: 40932109
Transakcijski račun: 01209-6450786468
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Ferdo Pinterič
Šifra PU: 78646
KS Sromlje je ena izmed 20 KS v občini Brežice. Leži na zahodu Bizeljskih goric, na prisojnih legah Orlice, ki se spuščajo v
obrobje Panonske nižine. V kamnitih plasteh se nahajajo fosili školjk, ki kažejo na obalo nekdanjega Panonskega morja. Reliefno
je KS zelo razgibana in spada med hribovitejše v občini. Tla so predvsem glinasta in lapornata, precej poraščena z gozdom in
zasajena z vinsko trto ter s sadnim drevjem. Po območju KS Sromlje pelje trasa Bizeljsko-sremiške vinske ceste, kar z ostalimi
naravnimi danostmi in neokrnjenim okoljem nudi perspektivo v smeri razvoja turizma in z njim povezanega ekološko usmerjenega
kmetijstva. KS sestavljajo naslednja naselja: Sromlje, Silovec, Curnovec, Volčje, Oklukova gora in Zgornja Pohanca. V KS deluje
več društev, ki so vsa zelo aktivna.
2.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021
Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2020=687,45 eur.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI V LETU 2021

Konto

Opis

ZR 2021

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

7141

Drugi nedavčni prihodki

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

364,00
2.690,00
157,99
34.689,15

PRIHODKI SKUPAJ

37.901,14

V sprejetem planu za leto 2021 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 31.12.2020 v višini 687,45 eur.
Planirane dotacije Občine so bile nakazane v višini 34.689,15 eur, KS je prejela 2.690,00 eur iz naslova vplačanih grobnin, 364,00
eur iz naslova najema mrliške vežice in dvorane v Domu, ter 157,99 eur nedavčnih prihodkov-poplačilo škode iz zavarovanja.
ODHODKI V LETU 2021

PK

PP

Konto

Opis

SP 2021

VP 2021

ZR 2021

Indeks
7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

9.541,57

9.541,57

9.409,57

98,62

9.541,57

9.541,57

9.409,57

98,62

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez
občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin

9.541,57

9.541,57

9.409,57

98,62

00380

Sredstva za delovanje KS Sromlje

9.541,57

9.541,57

9.409,57

98,62

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

1.427,45

1.410,85

1.406,28

99,68

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

5.350,88

7.860,32

7.788,30

99,08

4025

Tekoče vzdrževanje

900,00

207,16

157,99

76,26

4029

Drugi operativni odhodki

13,24

13,24

7,00

52,87

4133

Tekoči transferi v javne zavode

0,00

50,00

50,00

100,00

4202

Nakup opreme

1.850,00

0,00

0,00

-
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13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

25.529,12

25.529,12

25.375,53

99,40

1302

Cestni promet in infrastruktura

25.529,12

25.529,12

25.375,53

99,40

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

25.529,12

25.529,12

25.375,53

99,40

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje

25.529,12

25.529,12

25.375,53

99,40

Tekoče vzdrževanje

25.529,12

25.529,12

25.375,53

99,40

00381
4025

14

GOSPODARSTVO

600,00

600,00

459,50

76,58

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

600,00

600,00

459,50

76,58

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

600,00

600,00

459,50

76,58

Urejanje krajev KS Sromlje

600,00

600,00

459,50

76,58

Pisarniški in splošni material in storitve

600,00

600,00

459,50

76,58

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

3.050,00

3.050,00

1.274,62

41,79

1603

Komunalna dejavnost

3.050,00

3.050,00

1.274,62

41,79

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.050,00

3.050,00

1.274,62

41,79

00382
4020

00383

3.050,00

3.050,00

1.274,62

41,79

4020

Vzdrževanje pokopališča Sromlje
Pisarniški in splošni material in storitve

150,00

107,25

36,60

34,13

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

250,00

518,22

518,22

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

2.350,00

2.124,53

719,80

33,88

4202

Nakup opreme

300,00

300,00

0,00

0,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

900,00

900,00

900,00

100,00

1803

Programi v kulturi

900,00

900,00

900,00

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

900,00

900,00

900,00

100,00

Sofinanciranje društev KS Sromlje

900,00

900,00

900,00

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

900,00

900,00

900,00

100,00

39.620,69

39.620,69

37.419,22

94,44

00384
4120

ODHODKI SKUPAJ

Skupni odhodki v letu 2021 znašajo 37.419,22 eur in so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani v višini
94,44 %. Planirani so bili prihodki v višini 39.620,69 eur.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021=481,92 eur.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2020=687,45 eur.
Skupni presežek na dan 31.12.2021=1.169,37 eur (Namenski presežek iz pokopališča in MV).
Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021=1.169,37 eur.
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
3.

POSLOVNO POROČILO
3.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Krajevna skupnost Sromlje je ustvarila v letu 2021 37.901,14 € prihodkov.
Prihodki so bili sestavljeni iz sredstev, ki jih je KS Sromlje prejela iz proračuna Občine v višini 34.689,15 € (za delovanje,
vzdrževanje cest in urejanje kraja) , iz lastnih sredstev najema mrliške vežice in vplačanih grobnin skupaj 2.940,00 €, 114,00 € iz
namena uporabnine prostorov v Domu krajanov in 157,99 € iz naslova zavarovanja za poplačilo škode.
V letu 2021 je KS namenila za odhodke 37.419,22 €.
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Za pisarniški material, električno energijo, vodo, komunalne in komunikacijske storitve, drugi potrošni material za delovanje, za
stroške ogrevanja, poštnino, bančne stroške se je namenilo 9.409,57 €, za zimsko letno vzdrževanje javnih poti v KS se je namenilo
25.375,53 €, za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 1.274,62 €, za društva in organizacije smo v letu 2021 namenili 900,00
€ in za urejanje kraja 459,50 €.
Razlika med namenskimi realiziranimi prihodki in realiziranimi odhodki za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v letu 2021
znaša 1.665,38 EUR. Za ta sredstva bi se moral povečati namenski poslovni sklad za vzdrževanje pokopališča. V letu 2021 se je
del teh sredstev v višini 1.183,46 € likvidnostno namenil za druge potrebe. V finančnem načrtu za leto 2022 je potrebno predvideti
povečanje proračunske postavke 00383-Vzdrževanje pokopališča in MV v skupni višini 2.557,31 € (891,93 € ustvarjenega
namenskega presežka za pokopališče v letu 2020 in 1.665,38 € v letu 2021).
3.2 OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Krajevna skupnost Sromlje je v letu 2021 realizirala vse zastavljene cilje oziroma vse zastavljene naloge po planu. Vsebina in
obseg večjih vzdrževalnih del je bil sprejet na rednih sejah sveta KS Sromlje, zaradi sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja
korona virusa smo imeli tudi korespondenčne seje. Večji projekti, ki se izvajajo v krajevni skupnosti in so zastavljeni dolgoročno
se postopkovno vodijo in financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Največja tovrstna investicija je obnova Doma krajanov
ki je bila v letu 2021 tudi zaključena. Izvedla se je tudi delna sanacija na stavbi KS in sicer so zamenjana dvoja vhodna vrata,
obnovljeno stopnišče in zgrajena dostopna rampa ki omogoča dostop invalidom do prostorov v prvem nadstropju. Vrednost teh
del je bila cca 30 tisoč €. Izvajala se je tudi sanacija lokalnih cest in javnih poti. Tako je bil obnovljen daljši odsek LC proti Rucman
vrhu in daljši odsek JP v Curnovcu. Vrednost obnove teh cest je bila preko 100 tisoč €.
3.3 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
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3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računu neposrednega uporabnika
Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2021 znaša 1.169,37 €.
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 31.12.2021 znaša 69.163,99 €. Od tega je vrednost nepremičnin 68.178,20 € in vrednost
opreme 985,79 €.
Med letom ni bilo nove nabave osnovnih sredstev, so se pa v register osnovnih sredstev evidentirala zemljišča v lasti Krajevne
skupnosti na podlagi uradnih evidenc iz Zemljiške knjige.
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 31.12.2021 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 31.12.2021 na kontu skupine 22-Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša
567,31 € in na kontu skupine 24-Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov 0,50 €.
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.
Krajevna skupnost je zaključila poslovno leto s povečanjem sredstev na računu v višini 481,92 €, kar je prikazano v izkazu računa
financiranja.
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5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART
1.

23.477 €

PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost: Šentlenart
Sedež pravne osebe: Cesta bratov Milavcev 107, 8250 Brežice
Matična številka: 5030919
Davčna številka: 43806414
Transakcijski račun: 01209-6450785110
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Andrej Šmajgl
Šifra PU: 78514
E: ks.sentlenart@gmail.com
Meja območja KS poteka na zahodu po reki Savi do meje z občino Krško, nato preko Vrbine po zahodnem robu potoka Močnik
do železniške proge Ljubljana-Zagreb, ob njenem južnem robu do konca naselja Zgornji Obrež, kjer prečka železniško progo in
zavije proti severu, prečka lokalno cesto proti Zgornjemu Obrežu pri hišni številki Zgornji Obrež 1 (ki je v KS Artiče). Naprej
poteka po njenem severnem robu, do križišča z regionalno cesto Krško-Brežice, le-to prečka in poteka naprej po njenem vzhodnem
robu. Pri priključku krajevne ceste pri hišni številki Gornji Lenart 53 zavije proti vzhodu ter poteka ob njenem severnem robu do
hišne številke Trebež 5la (ki je v KS Artiče), pred katero zavije proti jugu in jugovzhodu, zajame še hišne številke Gornji Lenart
42 ter Šentlenart 82 in 83, prečka glinokop, nato zavije proti severovzhodu, tako da zajame še celotno ulico Brežina, naprej poteka
proti vzhodu preko Gmajne, kjer zajame še kmetijsko posestvo v Cundrovcu, prečka potok Graben in reko Gabernico, naprej
poteka proti jugu, zajame še hišno številko Cundrovec 24 in se približno 250 m severno od sotočja Gabernice in Sromljice zavije
proti zahodu in poteka do lokalne ceste Brežice- Cundrovec, po njenem vzhodnem robu do potoka Sromljica, kjer zavije proti
jugozahodu in poteka po krajevni poti, prečka železniško progo Ljubljana- Zagreb, zajame še hišno številko Črne 11 in naprej
proti jugozahodu do Ceste svobode. Ob njenem severovzhodnem robu poteka do križišča s Pleteršnikovo ulico (krožišče Črnc),
kjer zavije preko polja proti zahodu do Finžgarjeve ulice, jo dvakrat prečka in zajame vse hišne številke na njeni severni strani,
razen hišne številke 15. Naprej poteka po južni strani stadiona do Ceste bratov Milavcev, ter ob njenem vzhodnem robu do križišča
s Čolnarsko potjo. Za hišno številko Cesta bratov Milavcev 33 prečka Čolnarsko pot in zavije v jugozahodno smer do Vrbine in
naprej po njenem vzhodnem delu do starega mostu čez Savo.
2.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NARČRTA ZA LETO 2021
Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021= 8.856,33 €
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI V LETU 2021
Konto
1
7401

Opis

Realizacija

2

3

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

23.477,28

23.477,28

V sprejetem planu za leto 2021 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 26.959,75 €, lastni prihodki 0,00 € ter
planirani saldo na podračunu pri UJP na dan 31.12.2020, 5.373,86 €.
Planirane dotacije Občine niso bile nakazane v celoti, nakazanih in porabljenih je bilo 23.477,28 €.
Neporabljena sredstva se izkazujejo na dan 31.12.2021 kot obveznost za neporabljena proračunska sredstva v višini 7.990,90 €. V
začetku leta so se prav tako s temeljnico neporabljena sredstva iz leta 2020 v višini 4.508,43 € preknjižila nazaj na sredstva prejeta
iz občinskega proračuna.
( KONTO 7401 = 26.959,75 € - 7.990,90 € + 4.508,43 € = 23.477,28 € oz. 23.477,28 € - 4.508,43 € + 7.990,90 € = 26.959,75 €)
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ODHODKI V LETU 2021

PK

PP

Konto

1

2

3

Opis

SP:
2021/2

VP: 2021/2

ZR: 2021

Indeks 7:6

4

5

6

7

8

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

3.243,01

3.243,01

2.808,87

86,61

0403

Druge skupne administrativne službe

3.243,01

3.243,01

2.808,87

86,61

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

3.243,01

3.243,01

2.808,87

86,61

3.243,01

3.243,01

2.808,87

86,61

623,01

433,02

0,00

0,00

00385

Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4021

Posebni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4025
4202

0,00

189,99

189,99

100,00

1.520,00

973,00

971,88

99,88

Tekoče vzdrževanje

600,00

0,00

0,00

-

Nakup opreme

500,00

1.647,00

1.647,00

100,00

11.507,86

7.507,86

2.623,47

34,94

11.507,86

7.507,86

2.623,47

34,94

11.507,86

7.507,86

2.623,47

34,94

Sredstva za delovanje KS Šentlenart

11.507,86

7.507,86

2.623,47

34,94

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

2.927,86

2.827,86

542,00

19,17

4021

Posebni material in storitve

600,00

600,00

167,76

27,96

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.800,00

1.800,00

883,21

49,07

4025

Tekoče vzdrževanje

1.750,00

1.750,00

1.026,70

58,67

4029

Drugi operativni odhodki

20,00

20,00

3,80

19,00

4202

Nakup opreme

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
00386

500,00

500,00

0,00

0,00

3.910,00

10,00

0,00

0,00

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

13.582,74

17.582,74

16.422,94

93,40

1302

Cestni promet in infrastruktura

13.582,74

17.582,74

16.422,94

93,40

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13.582,74

17.582,74

16.422,94

93,40

13.582,74

17.582,74

16.422,94

93,40

0,00

56,12

56,12

100,00

00387

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

9.926,99

16.366,82

16.366,82

100,00

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

3.655,75

1.159,80

0,00

0,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

4.000,00

4.000,00

1.622,00

40,55

1803

Programi v kulturi

4.000,00

4.000,00

1.622,00

40,55

18039003

Ljubiteljska kultura

4.000,00

4.000,00

1.622,00

40,55

Sofinanciranje društev KS Šentlenart

4.000,00

4.000,00

1.622,00

40,55

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4.000,00

4.000,00

1.622,00

40,55

32.333,61

32.333,61

23.477,28

72,61

00429
4120

Skupni odhodki v letu 2021 znašajo 23.477,28 € in so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani nižje kot so bili planirani in
sicer v višini 72,61%. Planirani so bili v višini 32.333,61 €.
Za leto 2021 ni izkazan presežek prihodkov in odhodkov = 0,00 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2020 = 865,43 €.
Obveznosti do Občine Brežice za neporabljena proračunska sredstva
na dan 31.12.2021 = 7.990,90 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2021 = 8.856,33 €.
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IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
3.

POSLOVNO POROČILO

3.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZUTATIH
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 v obdobju 2018 – 2022 je predsednik sveta KS, Andrej Šmajgl.
Člani sveta v obdobju 2018-2022 so: Mojca Florjanič, Barbara Škaler, Lea Jovanovič Zagmajster, Branko Hervol, Matija
Vimpolšek, Stanko Radanovič in Andrej Šmajgl.
Svet KS se je v letu 2021, predvsem zaradi ukrepov povezanih z nalezljivo boleznijo Covid - 19 sestal na dveh rednih in petih
dopisnih sejah. Na sejah so se sprejemale odločitve v zvezi z izvajanjem finančnega načrta za l. 2021 in odločitve v zvezi z
ukinitvijo / ne ukinitvijo javnega dobra, podali smo mnenje na osnutek sprememb in dopolnitev (SD OPPN ) Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje » B4-21C2/1/423-CU-Ob Cesti svobode« in na osnutek »OPPN za novo
navezovalno cesto Šentlenart« .
Tajniška opravila za KS opravlja Simona Mlakar.
Kot je razvidno iz prikazanih odhodkov v tabeli so bila porabljena sredstva na naslednjih postavkah:
 PP 00385 VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV …………….2.808,87 eur
 PP 00386 SREDSTVA ZA DELOVANJE ……………… ………………2.623,47 eur
 PP 00387 ZIMSKO IN LETNO VZDRŽEVANJE JP…………………. 16.422,94 eur
 PP 00429 SOFINANCIRANJE DRUŠTEV …………………………… 1.622,00 eur
Obrazložitve po postavkah:


V okviru proračunske postavke 00385 – vzdrževanje poslovnih prostorov je KS poravnavala obveznosti v zvezi s
stroški električne energije, vode in tekočega vzdrževanja prostorov. Za potrebe delovanja tajništva in društev, ki v
prostorih tajništva izvajajo svoje dejavnosti smo uredili kuhinjo. Izdelava in montaža je znašala 1.647,00 eur.



V okviru proračunske postavke 00386 - sredstva za delovanje je KS poravnavala obveznosti v zvezi s stroški za
pisarniški material, stroški za reprezentanco in oglaševalske storitve v znesku 542,00 eur. Za pokrivanje stroškov
komunale, telefonov in potrošnega materiala smo porabili sredstva v višini 883,21 eur, za nabavo telefona za potrebe
KS smo porabili 167,76 eur in za pokrivanje drugih operativnih stroškov 3,80 eur. V znesku 1.026,70 eur smo poravnali
del računa za asfaltiranje javnega dobra .



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 okviru letnega vzdrževanja smo izvajali naslednja dela: nakup in postavitev ogledala ob Pešpoti, ureditev AP v
Brezini, obrezovanje dreves in grmovja, ki je posegalo v javno razsvetljavo na Vegovi cesti (bivši Regulator), izvedli
obrezovanje dreves, grmovja in naročili odvoz drobljenje obrezanega materiala ob JP 527001 na Lenartovi, sanacija
dela javnega dobra k hiši (Sušin) v Brezini, sanacija odvodnjavanja meteornih vod v Cundrovcu in v Zg. Lenartu
izvedli asfaltacijo javnega dobra.
V zimskih mesecih smo zagotavljali, da so bile javne poti očiščene, posipane s soljo ter za uporabnike čim bolj varne.
Dela v zvezi z zimskim 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 letnim vzdrževanjem javnih poti je na osnovi izvedenega postopka zbiranja ponudb za javno naročilo
kot najugodnejši ponudnik izvajal Stane Kocjan s.p..


V okviru proračunske postavke 00429 – sofinanciranje društev je KS na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine
Brežice za leto 2021 (Uradni list RS, št. 10/20 ) ter 5. člena Pravilnika o sofinanciranju društev KS Šentlenart, z dne 18. 5.
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2017, na spletni strani Občine Brežice objavila JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV KS ŠENTLENART
V LETU 2021.
Razpisna dokumentacija je bila na spletni strani objavljena dne 31. 5. 2021. Rok za predložitev vlog za projekte ki so
bili izvedeni, in za projekte, ki bodo izvedeni v l. 2021, je bil 5. 7. 2021.
Sredstva za sofinanciranje projektov, ki jih organizirajo društva so bila na podlagi sprejetega proračuna Občine Brežice in
finančnega načrta KS Šentlenart za l. 2021 zagotovljena na postavki 00429 in sicer v vrednosti 4.000,00 eur.
KS je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju društev KS Šentlenart in na podlagi meril javnega
razpisa določila
sofinanciranje zneskov, kot sledi:
DRUŠTVU ZA SPREMLJANJE IN UMEŠČANJE OBJEKTOV POSEBNEGA POMENA – VRBINAR se je
za prijavljeni projekt v vrednosti 700,00 eur pod nazivom »Življenje ob Brežiškem morju in v nadomestnih
habitatih HE Brežice« sofinanciralo 420,00 eur.
ŠPORTNO TURISTIČNEMU DRUŠTVU BREZINA se za prijavljeni projekt v vrednosti 670,00 eur pod
nazivom »V slogi je moč« sofinanciralo 402,00 eur.
ŠPORTNO KULTURNEMU DRUŠTVU ŠENTLENART se za prijavljeni projekt v vrednosti 600,00 eur pod
nazivom »Regionalni turnir v kartanju« sofinanciralo 300,00 eur.
PGD BREŽICE – OKOLICA se za prijavljeni projekt v vrednosti 15.931,25 eur pod nazivom »Nova fasada
gasilskega doma» sofinanciralo 500,00 eur, kar predstavlja maximalno višino dodeljenih sredstev na projekt.
KULTURNEMU DRUŠTVU DRUGI ODER - se za prijavljeni projekt v vrednosti 1.000,00 eur pod nazivom
»Šepet vina«, sofinanciralo 500,00 eur.
Sredstva v skupni vrednosti 2.122,00 eur je KS navedenim prejemnikom izplačala po odobrenih zneskih in sicer po prejemu
e-zahtevka za izplačilo sredstev, kateremu je bilo priloženo vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem projektu z dokazili
o realizaciji, skladno z vsebino in zaporedjem instruktivnega obrazca poročilo o porabi sredstev.
Ostanek sredstev iz PP 00429 v vrednosti 1.878,61 eur se je na podlagi predloga za prerazporeditev sredstev prerazporedilo
na PP 00387 za vzdrževanje JP.
3.1.1
OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
KS Šentlenart je poslovala transparentno in o finančnem poslovanju in stanju sredstev redno poročala na sejah sveta KS,
kar je tudi navedeno v zapisnikih sej. Cilji, ki jim je KS sledila pri svojem poslovanju so se nanašali predvsem na
zagotavljanje tekočega poslovanja, delovanje sveta KS za zagotovitev približevanja interesov krajanov, ugotavljanja
njihovih potreb za področje poslovanja lokalnih skupnosti ter za zastopanje interesov kraja.
Finančni načrt za leto 2021 je bil realiziran kot smo načrtovali.
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3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih
Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2021 znaša 8.856,33 €. Neporabljena sredstva se bodo v letu 2022 porabila v skladu s finančnim
načrtom za leto 2022.
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 31.12.2021 znaša 30.888,73 €. Od tega je gradbenih objektov v vrednosti 27.123,28 € ter opreme za
3.765,45 €. Po predlogu inventurne komisije se odpiše drobni inventar - mobilni telefon Samsung Galaxy A51 v vrednosti 167,76 €.
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
Na dan 31.12.2021 ni neplačanih zapadlih in nezapadlih terjatev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Stanje neplačanih nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2021 na kontu skupine 22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 1.261,99 €,
zapadlih obveznosti KS nima. Na kontu 240-kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države je nezapadlih bančnih
obveznosti za 0,75 €, zapadlih obveznosti ni. Na kontu 241-kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občina je nezapadlih
obveznosti v višini 7.990,90 €, zapadlih obveznosti ni.
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 takšnih pogodb. Krajevna skupnost je zaključila poslovno leto brez presežka prihodkov in odhodkov.
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5018 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA
1.

40.669 €

PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost: Velika Dolina
Sedež pravne osebe: Velika Dolina 9, 8261 Jesenice na Dolenjskem
Matična številka: 5019532
Davčna številka: 83067876
Transakcijski račun: 01209-6450785692
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Fredi Žibert
Šifra PU: 78565
E: ks.velikadolina@siol.net
2.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021= 7.821,38 €.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI V LETU 2021

Konto

Opis

Realizacija

1

2

3

7103

Prihodki od premoženja

384,00

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

4.600,00
37.213,89

42.197,89

V sprejetem planu za leto 2021 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 na dan 31.12.2021 v višini 6.292,28 €. Planirane dotacije so bile iz strani Občine Brežice
v celoti nakazane. Krajevna skupnost pa je celotne dotacije tudi realizirala, 37.213,89 €. Krajevna skupnost je v letu 2021 prejela
384,00 € prihodkov od najemnin ter 4.600,00 € od grobnin.
ODHODKI V LETU 2021

PK

PP

Konto

1

2

3

Opis

SP: 2021/2

VP: 2021/2

ZR: 2021

Indeks 7:6

4

5

6

7

8

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

2.900,00

2.900,00

2.698,19

93,04

0403

Druge skupne administrativne službe

2.900,00

2.900,00

2.698,19

93,04

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

400,00

400,00

212,39

53,10

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

400,00

400,00

212,39

53,10

400,00

400,00

212,39

53,10

00538

Prireditve v KS Velika Dolina

400,00

400,00

212,39

53,10

04039003

4020

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

2.500,00

2.500,00

2.485,80

99,43

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

2.500,00

2.500,00

2.485,80

99,43

2.500,00

2.500,00

2.485,80

99,43

200,00

0,00

0,00

-

1.900,00

2.500,00

2.485,80

99,43

00427

Pisarniški in splošni material in storitve

Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
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4203

06

Nakup drugih osnovnih sredstev

400,00

0,00

0,00

-

6.430,00

6.985,51

5.834,16

83,52

6.430,00

6.985,51

5.834,16

83,52

0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin

6.430,00

6.985,51

5.834,16

83,52

06029001

Delovanje ožjih delov občin

6.430,00

6.985,51

5.834,16

83,52

Sredstva za delovanje KS Velika Dolina

6.430,00

6.985,51

5.834,16

83,52

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

2.520,00

2.249,81

1.699,11

75,52

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

3.500,00

3.281,70

3.083,90

93,97

4025

Tekoče vzdrževanje

4029

Drugi operativni odhodki

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

00388

0,00

1.044,00

1.044,00

100,00

10,00

10,00

7,15

71,50

400,00

400,00

0,00

0,00

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

27.352,09

27.352,09

25.902,42

94,70

1302

Cestni promet in infrastruktura

27.352,09

27.352,09

25.902,42

94,70

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

27.352,09

27.352,09

25.902,42

94,70

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

27.352,09

27.352,09

25.902,42

94,70

27.352,09

27.352,09

25.902,42

94,70

0,00

562,01

562,01

100,00

00389

Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

11.252,09

25.340,41

25.340,41

100,00

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

16.100,00

1.449,67

0,00

0,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

12.324,08

11.768,57

4.334,02

36,83

1603

Komunalna dejavnost

12.324,08

11.768,57

4.334,02

36,83

16039001

Oskrba z vodo

1.800,00

1.244,49

1.244,49

100,00

16039001

Oskrba z vodo

1.800,00

1.244,49

1.244,49

100,00

1.800,00

1.244,49

1.244,49

100,00

00390

Vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V.Dolina

1.800,00

1.244,49

1.244,49

100,00

16039002

4020

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

10.524,08

10.524,08

3.089,53

29,36

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

10.524,08

10.524,08

3.089,53

29,36

Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina

10.524,08

10.524,08

3.089,53

29,36

1.950,00

1.950,00

169,93

8,71

00391

Pisarniški in splošni material in storitve

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

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

1.002,15

58,95

4025

Tekoče vzdrževanje

2.074,08

2.074,08

1.917,45

92,45

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

1.900,00

95,00

1803

Programi v kulturi

2.000,00

2.000,00

1.900,00

95,00

18039003

Ljubiteljska kultura

2.000,00

2.000,00

1.900,00

95,00

18039003

Ljubiteljska kultura

2.000,00

2.000,00

1.900,00

95,00

2.000,00

2.000,00

1.900,00

95,00

2.000,00

1.900,00

95,00

51.006,17 40.668,79

79,73

00392

Sofinanciranje društev KS Velika Dolina
4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.000,00

51.006,17

Skupni odhodki v letu 2021 znašajo 40.668,79 € in so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani nižje kot so bili planirani in
sicer v višini 79,73%. Planirani so bili v višini 51.006,17 €.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 = 1.529,10 €.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2021 = 7.821,38 €.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2021 = 7.821,38 €.
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3.

POROČILO

3.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
Krajevna skupnost Velika Dolina je v letu 2021 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 Sveta KS Velika Dolina.
V letu 2021 je Svet KS opravil štiri (4) redne seje Sveta in eno dopisno sejo. Vse seje so bile sklepčne in svet je nemoteno deloval.
Sodelovanje z občinsko upravo je potekalo uspešno in tekoče, česar si želimo tudi v naprej. 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. V skladu s finančnim planom je Svet podprl delovanje društev iz krajevnega okoliša, oziroma
njihove različne programe in projekte. Večji del napovedanih dogodkov in večjih javnih prireditev so zaradi razglašene epidemije
v Republiki Sloveniji odpovedani ali izvedeni v skladu s priporočili, v drugih organizacijskih oblikah..
POKOPALIŠČE
Razlika med namenskimi realiziranimi prihodki in realiziranimi odhodki za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v letu 2021
znaša 1.510,47 €. Za ta sredstva bi se moral povečati namenski poslovni sklad za vzdrževanje pokopališča. V letu 2021 se je del
teh sredstev, v višini 1.019,28 € porabilo za druge namene delovanja. V finančnem načrtu za leto 2022 je potrebno predvideti
povečanje proračunske postavke 00391 - Vzdrževanje pokopališča in MV v višini 1.510,47 €.
Pridobljena lastna sredstva KS so iz naslova pokopališča in z oddajo poslovnega prostora.
Opravljena dela in aktivnosti Krajevne skupnosti Velika Dolina v letu 2021:
 Potekli so ogledi in priprave dokumentacije popisov del za sanacijo stavbe KS
 Izvedena so določena sanacijska dela in nabava opreme na objektu Prosvetni dom ( iz sredstev proračuna
občine Brežice) KS sodelovala v koordinaciji aktivnosti.
 V letu 2020 smo zaključili z izvajanjem prve faze projekta za pločnik Velika Dolina, na odseku Osnovna šola
– Prosvetni dom, v začetku leta so potekale še določene aktivnosti ob prevzemu
 Delno je obnovljen odsek LC na Cirniku ( iz sredstev proračuna občine Brežice).
 Financirali in spremljali analize vode na vodovodnih omrežjih, ki niso prevzeta.
 Potekale so aktivnosti za obnovitev in priključitev na javni vodovod v naselju Brezje( iz sredstev proračuna
občine Brežice).
 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 proračuna Občine Brežice in sredstev za vzdrževanja JP v letu 2022 smo: uredili križišče
LC in JP v naselju Ponikve v smeri pokopališča
 S sklepi sveta smo sofinancirali programe društev in enega javnega zavoda, in sicer: Društva prijateljev mladine
Dolina - Jesenice, Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice, TD Jesenice na Dol., MK Grajski jezdeci, KO ZB
Slovenska vas; KUD Mokriške vrane, ŠD Nova vas in Osnovna šole Velika Dolina. Osnovni šoli smo skupaj
s KS Jesenice na Dol. sofinancirali nabavo igrala za otroke.
V Krajevni skupnosti Velika Dolina ostaja še veliko odprtih vprašanj, ki jih bo potrebno reševati v naslednjem obdobju. Navajamo
nekatere:
 vzdrževanje in sanacija objektov -stavba KS in Prosvetni dom,
 ureditev dokumentacije za mrliško vežico Cirnik in Ponikve,
 dokončanje ureditve parkirišča pri pokopališču Sveti Jakob,
 nadaljevanje z deli na pločniku do centra Velika Dolina,
 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,
 sanacija javne razsvetljave,
 ureditev odvodnjavanja in propustov,
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postavitev avtobusnih postajališč, predvsem na lokacijah, kjer je večje število šolskih otrok,
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

3.2 OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA
Plan in cilji, ki so bili zastavljeni v planu delovanja KS in bili tudi finančno podprti so realizirani. Nekatera dela so začeta in
bojo nadaljevana v letu 2022 in 2023.
Stališča smo, da so cilji iz plana doseženi in realizirani. Glede na specifično epidemiološko leto ne ugotavljamo izpada v
realizacije projektov.
3.3 OCENA DELOVANJA SISRTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
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3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2021 znaša 7.821,38 €. Neporabljena sredstva se bodo v letu 2022 porabila v skladu s
finančnim načrtom za leto 2022.
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 31.12.2021 znaša 108.356,45 €. Od tega je vrednost zemljišč 2.181,68 €, gradbenih
objektov za 106.150,57 €, opreme v vrednosti 24,20 €. Po sklepu inventurne komisije se investicije v teku v vrednosti 9.666,83 €,
preknjižijo iz konta 0230038 – investicije v teku na konto 0219024 – gradbeni objekti asfaltiranje JP 524971 Velika Dolina. Prav
tako se je po sklepu inventurne komisije izločilo za 2.132,15 € druge opreme ter drobnega inventarja v vrednosti 32,55 €.
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 zapadlih terjatev na dan 31.12.2021 na kontu skupine 12-kratkoročne terjatve do kupcev znaša 2.059,10 €. Na
kontu 14-kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov ni terjatev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Stanje neplačanih nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2021 na kontu skupine 22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša
4.084,39 €, zapadlih obveznosti ni. Na kontu skupine 24-kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov je nezapadlih
obveznosti v višini 226,06 €. Od tega je bančnih storitev v višini 1,90 € ter za 224,16 € stroškov preiskave pitne vode.
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika
ter podatke o blagovnih kreditih
Krajevna skupnost ni imela takšnih pogodb.
Krajevna skupnost je zaključila poslovno leto s povečanjem sredstev na računu v višini 1.529,10 €, kar je prikazano v izkazu
računa financiranja.
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5019 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

10.960 €

1. PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost: Velike Malence
Sedež pravne osebe: Velike Malence, 8262 Krška vas
Matična številka: 5178886
Davčna številka: 80072631
Transakcijski račun: 01209-6450786177
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Robert Veličevič
Šifra PU: 78611
Krajevna skupnost Velike Malence obsega naselje Velike Malence v Občini Brežice. Nahaja se na desnem bregu reke Krke. V
njem je Cerkev sv. Martina. Naselje ima 306 prebivalcev, površino 4,1 km2 in povprečno nadmorsko višino 150 m.
2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2020=3.531,40 eur.
Obveznost do Občine Brežice za neporabljena sredstva v letu 2020=1.944,79 eur.
Končno stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2020=5.476,19 eur.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI V LETU 2021
Konto

Opis

ZR2021

1

2

3

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

12.904,69

12.904,69
V sprejetem proračunu Občine Brežice za leto 2021 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
31.12.2020 v višini 5.476,19 EUR. Skupaj 19.059,11 EUR.
ODHODKI V LETU 2021
PK

PP

Konto

Opis

SP2021

VP2021

ZR2021

Indeks 7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

100,00

100,00

0,00

0,00

04

SKUPNE
ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE

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

402

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

4.000,00

4.000,00

1.188,97

29,72

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih
delov občin in zvez občin

4.000,00

4.000,00

1.188,97

29,72

06029001

Delovanje ožjih delov občin

4.000,00

4.000,00

1.188,97

29,72

Sredstva za delovanje KS Velike
Malence

4.000,00

4.000,00

1.188,97

29,72

4020

Pisarniški in splošni material in
storitve

1.400,00

1.342,38

296,60

22,10

4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

1.060,00

1.117,62

890,22

79,65

4025

Tekoče vzdrževanje

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

4029

Drugi operativni odhodki

40,00

40,00

2,15

5,38

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

12.259,11

12.259,11

8.894,97

72,56

1302

Cestni promet in infrastruktura

12.259,11

12.259,11

8.894,97

72,56

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest

11.759,11

11.759,11

8.894,97

75,64

Zimsko in letno vzdrževanje JP V
KS Velike Malence

11.759,11

11.759,11

8.894,97

75,64

00394

00395
4025

Tekoče vzdrževanje

4.476,19

8.894,97

8.894,97

100,00

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije

7.282,92

2.864,14

0,00

0,00

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

2.000,00

2.000,00

875,96

43,80

13029002

00396

4208

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva

2.000,00

2.000,00

875,96

43,80

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva

2.000,00

2.000,00

875,96

43,80

Urejanje krajev KS Velike Malence

2.000,00

2.000,00

875,96

43,80

4021

Posebni material in storitve

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

4025

Tekoče vzdrževanje

1.000,00

1.000,00

875,96

87,60

700,00

700,00

0,00

0,00

00397

18

KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE
ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

700,00

700,00

0,00

0,00

18039003

Ljubiteljska kultura

700,00

700,00

0,00

0,00

Sofinanciranje društev KS Velike
Malence

700,00

700,00

0,00

0,00

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

700,00

700,00

0,00

0,00

19.059,11 19.059,11 10.959,90

57,50

00398

4120

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021=1.944,79 eur.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2021=5.476,19 eur.
Obveznost do Občine Brežice za neporabljena sredstva v letu 2020=2.423,02 eur.
Končno stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2021=7.899,21 eur.
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IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
3. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021
1) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
KS Velike Malence je imela v letu 2021 naslednje prihodke:
Sredstva prejeta iz občinskega proračuna za delovanje krajevne skupnosti v letu 2021 v višini 13.382,92 eur, ter sredstva v višini
1.944,79 eur (neporabljena proračunska sredstva iz leta 2020 ).
Zaradi neporabljenih sredstev občine v letu 2021, se je neporabljeni del prihodkov prenesel na obveznost do občine v skladu z
navodili ministrstva za finance v višini 2.423,02 eur. Skupni prihodki v letu 2021 znašajo12.904,69 €.
KS Velike Malence je imela v letu 2021 naslednje odhodke:
Iz proračunske postavke Sredstva za delovanje KS Vel. Malence so se pokrivali stroški za reprezentanco ,energijo, vodo in
komunalne storitve ter storitve organizacijam pooblaščenim za plačilni promet v skupni vrednosti 1.188,97 eur. Realizacija
proračunske postavke glede na veljavni plan je 29,72 %.
Iz proračunske postavke Zimsko in letno vzdrževanje javnih poti so se pokrili stroški v vrednosti 8.894,97 eur. Za izvajanje
zimske službe je bilo porabljeno 3.914,97 eur in za vzdrževanje javnih poti ter opornih zidov na teh poteh je bilo porabljeno
4.980,00 eur. Realizacija proračunske postavke glede na veljavni plan je 72,56 %.
Iz postavke Urejanje krajev KS Vel. Malence so se pokrivali stroški urejanja vaških zelenic v vrednosti 875,96 eur. Realizacija
proračunske postavke glede na veljavni plan je 43,80 %.
Proračunska postavka Sofinanciranje društev KS Velike Malence ni bila realizirana.
Skupni odhodki so bili realizirani v višini 10.959,90 eur.
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021 znaša 1.944,79 eur in se bo porabil v skladu s finančnim načrtom za leto 2022.
2.) Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Finančni načrt KS Velike Malence za leto 2021 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 2022 v skladu s finančnim načrtom krajevne skupnosti.
3.) Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
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4.) Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS Velike Malence na dan 31.12.2021 je 7.899,21 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 2021 KS Velike Malence ni nabavila novih osnovnih sredstev. Po opravljenem popisu opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev na dan 31.12.2021 se je iz osnovnih sredstev izločil drobni inventar-igralo zaradi uničenosti oz. dotrajanosti.
KS Velike Malence je v bilanci stanja na dan 31.12.2021 izkazovala 56.332,37 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 31.12.2021 KS Velike Malence ni imela neporavnanih terjatev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2021 je KS Velike Malence imela neporavnanih nezapadlih obveznosti do dobaviteljev v višini 2.370,24 eur , 0,25
EUR nezapadlih obveznosti do proračunskih uporabnikov in obveznost do občine za neporabljena sredstva v letu 2021 v višini
2.423,02 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 SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE
20.066 €

1.

PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost: Zakot Bukošek Trnje
Sedež pravne osebe: Bukošek 28a, 8250 Brežice
Matična številka: 5028647
Davčna številka: 87567644
Transakcijski račun: 01209-6450785013
Šifra dejavnosti: 84.110
Predsednik sveta KS: Rok Capl
Šifra PU: 78506
Krajevna skupnost Zakot-Bukošek-Trnje zajema naselje Bukošek in del naselja Brežice. Meja območja KS poteka na vzhodu ob
zahodnem robu regionalne ceste Bizeljsko-Brežice, do odcepa za Sela pri Dobovi, kjer nasproti hišne številke Bukošek 11 a, prečka
regionalno cesto, zajame še hišno številko Bukošek 12, od koder poteka proti jugu oziroma jugozahodu, prečka železniško progo
Ljubljana-Zagreb in se pri mostu čez Gabemico približa Bizeljski cesti, nato poteka po Gabemici do mostu pred Mostecem, naprej
po južnem robu regionalne ceste Dobova-Brežice, po Trdinovi, Maistrovi in Pleteršnikovi ulici ter vzhodnem robu Ceste svobode,
kjer nasproti hišne številke 35 zavije proti vzhodu, zajame še hišne številke Čmc 64, 65, 65a, 65b in 66. Potem, ko prečka
železniško progo Ljubljana- Zagreb, poteka meja proti severu in severovzhodu po krajevni poti do potoka Sromljica, kjer prečka
lokalno cesto Cundrovec-Brežice in poteka po njenem vzhodnem robu, pred hišno številko Čmc 73 se obme proti vzhodu in prečka
Sromljico, naprej poteka po reki Gabemici, nato zavije proti severovzhodu, v bližini hišne Številke Bukošek 57 zavije proti zahodu
in naprej proti severu, kjer zajame hišne številke Bukošek 58, 59, 60, 61 in 66. Nato poteka po Dobravi in severnem robu lokalne
ceste Globoko- Kapele, do križišča z regionalno cesto Brežice-Bizeljsko.
2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020 je 12.531,97 eur.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2020=14.870,27 eur.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2020=14.870,27 eur.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI V LETU 2021
Konto

Opis

ZR 2021

1

2

3

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

20.066,33
20.066,33

V sprejetem proračunu Občine Brežice za leto 2021 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
31.12.2020 v višini 14.870,27 EUR.
ODHODKI V LETU 2021

PK

PP

Konto

Opis

SP2021

VP2021

ZR2021

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
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2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

00399

Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

Pisarniški in splošni material in storitve

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

4.893,84

4.893,84

1.028,20

21,01

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez
občin

4.893,84

4.893,84

1.028,20

21,01

06029001

Delovanje ožjih delov občin

4.893,84

4.893,84

1.028,20

21,01

Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje

4.893,84

4.893,84

1.028,20

21,01

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

1.050,00

1.025,14

217,26

21,19

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.340,00

1.364,86

808,94

59,27

4025

Tekoče vzdrževanje

500,00

500,00

0,00

0,00

4029

Drugi operativni odhodki

3,84

3,84

2,00

52,08

4202

Nakup opreme

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

28.773,20

24.440,20

8.805,13

36,03

4020

00400

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

28.773,20

24.440,20

8.805,13

36,03

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

28.773,20

24.440,20

8.805,13

36,03

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

28.773,20

24.440,20

8.805,13

36,03

4025

Tekoče vzdrževanje

18.773,20

18.773,20

8.805,13

46,90

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

10.000,00

5.667,00

0,00

0,00

5.000,00

9.333,00

9.333,00

100,00

5.000,00

9.333,00

9.333,00

100,00

00401

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039003

Objekti za rekreacijo

5.000,00

9.333,00

9.333,00

100,00

Ureditev igrišč in rekreac.prostorov KS Zakot-Bukošek -Trnje

5.000,00

9.333,00

9.333,00

100,00

4202

Nakup opreme

5.000,00

0,00

0,00

-

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

9.333,00

9.333,00

100,00

1.500,00

1.500,00

900,00

60,00

00402

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

1.500,00

1.500,00

900,00

60,00

Ljubiteljska kultura

1.500,00

1.500,00

900,00

60,00

Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje

1.500,00

1.500,00

900,00

60,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.500,00

1.500,00

900,00

60,00

42.167,04 42.167,04 20.066,33

47,59

18039003
00403
4120

Prihodki v letu 2021 so enaki odhodkom, saj so se neporabljena sredstva prejeta iz občinskega proračuna v letu
2021 prenesla na obveznost do občine v višini 7.230,44 EUR in sicer na podlagi navodil ministrstva za finance iz
proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2021.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2020=14.870,27 eur.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2021=22.100,71 eur.
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.
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2.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021

1) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Svet KS Zakot-Bukošek-Trnje se je v letu 2021 sestal na 2. rednih sejah in 1.korespondenčni seji, na katerih je sprejemal odločitve
o izvajanju programa dela za tekoče leto. Svet je zastopal predsednik Rok Capl.
Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje :
Zaradi pandemije Corona virusa se krajevni praznik ni praznoval na običajen način. Planirana sredstva se niso realizirala.
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. Nabavljen je bil prenosni računalnik za potrebe KS.
Sredstva so se realizirala v višini 22,01% na planirani finančni načrt.
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 za dve sezoni izbran Stane Kocjan s.p. Izvedenih je bilo več vzdrževalnih del, čiščenja
obcestnih jarkov, zgrajena sta bila dva vtoka na javnih poteh in gramoziranje. Sredstva so se realizirala v višini 36,03% na planirani
finančni načrt.
Ureditev igrišč in rekreac.prostorov KS Zakot-Bukošek -Trnje:
Zaradi nenehnih pritožb občanov, živečih v stanovanjskih blokih ob igrišču, je KS zgradila zaščitno mrežo ob igrišču. Svet pa je
na pobudo Nadzornega odbora občine Brežice sprejel sklep, da se pristopi k celostni ureditvi igrišč. Po dogovoru z občino, ki bo
zagotovila tudi sredstva, se v letu 2022 pristopi k javnem natečaju za pripravo idejne zasnove ureditve in kasneje realizacije
ureditve igrišč.
Sredstva so se realizirala v višini 100,00% na veljavni finančni načrt.
Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje:
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančne pomoči neprofitnim organizacijam in društvom, ki delujejo na območju KS ZakotBukošek-Trnje in s svojimi aktivnostmi ter prepoznavnostjo prispevajo k prepoznavnosti KS, je KS namenila 900,00 eur. Na
osnovi vlog društev in organizacij, so bila sredstva razdeljena na 9. redni seji sveta in sicer so vsa društva prejela po 300,00 eur:
PGD Brežice, Atletski klub in Fight klub shony. Sredstva so se realizirala v višini 60,00% na planirani finančni načrt.
Prihodki v letu 2021 so enaki odhodkom, saj so se neporabljena sredstva prejeta iz občinskega proračuna v letu 2021 prenesla na
obveznost do občine v višini 7.230,44 EUR in sicer na podlagi navodil ministrstva za finance iz proračunskega priročnika za
pripravo proračunov občin za leto 2021.
V letu 2021 je KS Zakot-Bukošek-Trnje realizirala 20.066,33 eur prihodkov in ravno toliko odhodkov.
Višina sredstev na podračunu pri UJP na dan 31.12.2021 je 22.100,71 eur in se bodo porabila v skladu s finančnim načrtom KS
Zakot-Bukošek-Trnje v letu 2022.
2.) Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Plan dela KS Zakot-Bukošek-Trnje za leto 2021 zaradi pandemije ni bil v celoti realiziran. Sredstva, ki so ostala na računu 1.1.2022
so po sklepu sveta KS ZBT bila rezervirana za dobavo in vgradnjo 10 solarnih svetil na relaciji Bukošek Bogovič-Rožman in pri
prestavljenem avtobusnem postajališču in za izdelavo spletne strani. Oboje bo realizirano do konca februarja 2022.
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.
3.) Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
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4.) Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računu KS Zakot-Bukošek-Trnje na dan 31.12.2021 je 22.100,71 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
V letu 2021 je KS Zakot-Bukošek-Trnje povečala osnovna sredstva (igrišče v Trnju-postavitev zaščitne mreže ob igrišču) v višini
9.333,00 eur. Po inventuri ni bilo odpisov in izločitev osnovnih sredstev. Na dan 31.12.2021 je KS v bilanci stanja izkazovala
84.374,19 EUR osnovnih sredstev, od tega je bilo 83.622,11 EUR sedanje vrednosti nepremičnin in 752,08 EUR sedanje vrednosti
opreme.
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 31.12.2021 KS ni stanja nezapadlih neplačanih terjatev.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2021 je stanje neporavnanih nezapadlih obveznosti do dobaviteljev (konto 220) 1.303,90 EUR in stanje kratkoročnih
obveznosti do proračunskih uporabnikov 0,95 EUR in obveznost do občine za neporabljena sredstva v letu 2021 v višini 7.230,44
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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2.2.3.3. Ocena učinkov poslovanja proračuna na druga področja
Sama razdelitev odhodkov po področjih, programih in podprogramih nam pove, na katera področja posega delovanje občine. Na
področju tekočega dela izvajanja proračuna je izvrševanje bolj predvidljivo kot na investicijskem delu, kar se pozna tudi v deležu
realiziranega plana. Občina opravlja preko svojega javnega podjetja javno službo, zato njeno delovanje vpliva tako na lokalno
kot na širšo skupnost.
Občina kot segment lokalne samouprave lahko le posredno vpliva na razvoj gospodarstva predvsem z ustvarjanjem pogojev. V
preteklosti je v ta namen že uredila in komunalno opremila nekatere industrijske cone, kjer lahko potencialni investitorji širijo
svojo dejavnost.
Z nadaljnjo obnovo vaških domov v krajevnih skupnostih so ustvarjeni pogoji za boljše prostorske možnosti, ki ob financiranju
ljubiteljske, kulturno in turistične dejavnosti predstavljajo boljše in kvalitetnejše družbeno življenja občanov.
S sredstvi vloženimi v cestno infrastrukturo je ob povečani varnosti občanov v prometu, hkrati dosežena večja urejenost v okolju.
Investirano je bilo tudi v prenovo javne razsvetljave s ciljem zmanjšati porabo električne energije ter negativne vplive na okolje.
Standard se je v smislu razpolaganja z novimi ali rekonstruiranimi objekti na različnih področjih tudi v letu 2021 izboljšal, s
porabljenimi sredstvi za financiranje zakonsko naloženih obveznosti pa je občina poskušala blažiti socialne stiske občanov.
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 s strani države in nekaterih lastnih prihodkov.
Ob boljši likvidnosti državnega proračuna ter s tem povezanim povečanjem sredstev občinam, kljub nezmanjšanim zakonsko
naloženim obveznostim, je občina ohranila dobro likvidnost med letom 2021 in se likvidnostno ni zadolževala.
Občina je v letu 2021 pravočasno plačala vse zakonsko naložene obveznosti in dokončane investicije, kar pomeni, da je ocena
uspešnosti predvsem v tem delu lahko pozitivna.
Občina Brežice je v letu 2021 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 88,3 %, na strani
odhodkov pa 80,1 %.
Občina Brežice je tako v proračunskem letu 2021 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.
Nekateri večji odmiki od planiranih vrednosti pri proračunskih postavkah so:
00043 Javna dela
Nižja realizacije je posledica epidemiološkega obdobje v katerem so posamezni izvajalci vključenim v programe javnih del
odrejali, glede na naravo dela v večini čakanje na domu, kjer je strošek tega nižji za delodajalca ali pa se za izvedbo programa
sploh niso odločili.
00216 Podjetniški projekti
Pokrivajo se fiksni in drugi stroški za obratovanje Coworking v drugi polovici leta 2021
00237 Izvajanje strategije na področju turizma
Slabša realizacije je posledica epidemije in epidemioloških ukrepov, kjer so bili javni dogodki večji del časa prirediteljem
onemogočeni.
00571 Moja skupnost sodelujem; Razgledna ploščad na Svetem Vidu
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Pridobljene ponudbe za izvedbo projekta so bistveno presegle proračunsko postavko
00047 Deratizacija
Dela so bila izvedena v skladu z načrti del, del plačila je zapadlo v leto 2022
00049 Mrliško pregledna služba in 00050 Pogrebni stroški
Višina proračunske postavke temelji na oceni iz preteklih let
00051 Urejanje spomenikov in obeležij
Predvidena sredstva za popotresno obnovo ni bilo mogoče realizirati zaradi zakonski pogojev
00445 Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena
Postavka je slabše realizirana zaradi odsotnosti kadra za izvedbo na pokopališču
00071 Programi profesionalne kulture, 00446 Zagotavljanje pogojev za kulturno profesional. in ljubitel. postprodukcijo, 00542
Drugi programi s področja ljubiteljske kulture, 00076 Šolska športna tekmovanja
Slabša realizacije je posledica epidemije in epidemioloških ukrepov, kjer so bili javni dogodki večji del časa prirediteljem
onemogočeni.
00613 Strategija romske populacije v občini Brežice-izdelava in izvedba
Zaradi večjega obsega del se del izvedbe prenese v leto 2022
00111 Drugi programi
Postavka vezana na izvedbo programov/ projektov osnovnih šol, ki pri posamezni predstavljajo lastno aktivnost in ni pokrito iz
rednih sredstev. Nerealizacija je posledica epidemioloških okoliščin in zaprtja šol, kjer so slednje težile primarno k izvedbi pouka,
začrtane dodatne aktivnosti v letnem programu pa so ostale neizvedene.
00112 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem
Postavka je namenjena pokrivanju stroškov najema prostorov za izvedbo programa Fakultete za turizem. Neizvedba je posledica
organizacije izvajanja programa na daljavo, skladno z epidemiološkimi navodili.
00531 E-oskrba starejših
Posavka je razpisana in je njena realizacija v celoti odvisna od vlog občanov, ki želijo pridobiti sofinanciranje storitve e-oskrbe,
vnaprej dogovorjene s ponudnikom na trgu. Slaba realizacije je posledica odsotnosti vlog.
00532 Strategija aktivnega staranja
Aktivnosti so bile izvedene znotraj druge postavke
00536 Oskrba starejših na domu
Postavka je namenjena redni zaposlitvi osebe, ki bo izvajala nalogo informatorja za starejše ter medsebojno koordinirala izvajalce
prepoznanih potrebnih manjših opravil, da bi lahko starejši čim dlje bivali v lastnem okolju. Zaposlitev je začrtana skladno z
zagonom objekta bivšega doma upokojencev, kjer naj bi informator imel svojo pisarno, saj bi istočasno deloval tudi kot informator
uporabnikov objekta, predvidoma starejši. Zaradi epidemioloških okoliščin in nedokončanja del v objektu se je realizacija postavke
zamaknila v 2022
00125 Energetska sanacija Občinske stavbe
Zaradi prezasedenosti projektanta in izvajalcev se projekt ni izvedel
00502 Veslaška steza na Savi
Za projekt se še vedno pridobivajo vsa potrebna dovoljenja
00094 Vrtec Mavrica in 00107 OŠ Cerklje
Gre za odpravo napak v garancijski dobi, preostanek se prenese v naslednja leta
00113 Mednarodni center-Fakulteta za turizem
Izvedba je pogojena z zagotovitvijo sredstev Univerze v Mariboru
00500 Ureditev krajevnega središča Dobova
Zaradi arheoloških raziskav je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno kasneje, zato je tudi realizacija slabša
00161 Pločnik Velike Malence-Krška vas
Sredstva so bila predvidena za odkupe zemljišč
00173 Pločnik Trdinova ulica
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Zaradi zasedenosti izvajalca, so se dela začela kasneje, zato je tudi realizacija slabša
00252 Infrastruktura ob HE
Izvedena je bila parcelacija javne poti, ostalo bo odvisno od dinamike izgradnje HE Mokrice
00469 Pločnik Vrhje
Izvedeno je bilo javno naročilo, izbran izvajalec, dela bodo zaključena v letu 2022
00503 Ulica Bratov Gerjevič-odcep Loče
Zaradi nestrinjanja lastnikov se odklopi niso izvršili
00508 Obnova Ceste bratov Milavcev
Zaradi obnove meteorne kanalizacije, dela potekajo počasneje
00509 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti
Urejajo se razmerja z lastniki zemljišč, izvajalec je izbran, investicija bo zaključena v letu 2022
00523 Pločnik LC 026423 Globoko-Bojsno
Izvedena je bila parcelacija in potrebno je pridobiti pravico graditi na zemljišču in zaradi zahteve lastnikov zemljišč je potrebno
projekt preprojektirati
00616 Sanacija in zaščita skalnega podorja ob JP 525062 Slov. vas - Filipač
Pridobljena je bila ugodnejša ponudba na razpisu, kot je bila projektna ocena
00619 Vzhodna obvoznica Brežice-most Sava
Občina je sofinancirala zemljišča skupaj z državo
00441 Ukrepi za izvajanje
Del ukrepov je bil izveden znotraj virov investicij in ne samo iz te postavke
00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel. Postaje do žel. prehoda
Z direkcijo potekajo razgovori za sklenitev sofinancerskega sporazuma
00213 Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje in 00524 Pločnik ob R3676 Glogov Brod-dečno selo-Mali vrh
Čas pridobivanja gradbenega dovoljenja je bil daljši od predvidenega
00452 Izgradnja pločnika kalin-Obrežje
Pridobljena ponudba izvajalca je bila ugodnejša od ocene projektanta
00455 Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 šentlenart-Sp. Pohanca
V skladu z dogovorom DRSI bo naročilo razpisano letos
00484 Pločnik Podgračeno
Zaradi obnove avtoceste je bil začetek izvedbe prestavljen na jesen, v letu 2022 bo zaključena
00485 Kolesarska povezava ob R2419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi) in 00486 Kolesarska povezava ob R2420Brežice-Dobova
Zaradi podpisa pogodbe z MZI so se postopki za izbor izvajalca in izvedbe začeli kasneje
00587 Pločnik Ribnica
Zaradi pogojev DRSI, da se obnovi vozišče, se je posledično postopek za izdelavo projekta
00242 Sanacija črnih odlagališč
Sanirana so bila črna odlagališča po planu
00248 Reševanje problematike odpadne vode v Občini Brežice
Izgradnja kanalizacijskega omrežja se je izvajala po planu, zaradi problemov s pridobitvijo služnosti v Krški vasi se bo izgradnja
začela v letu 2022
00510 Meteorna kanalizacija Brežice
Zaradi usklajevanja z drugimi investitorji je prišlo do zamude realizacije projekta
00250 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj. in analiza pitne vode
Ni bilo potrebe po vlaganju sredstev v prevzete vaške vodovode

416

00558 Vzpostavitev sistema merjenja kakovosti zraka in drugih vplivov na življenje
Denar je bil namenjen za izdelavo dokumentacije za razpis pametna mesta, razpis pa je bil razveljavljen
00260 Vodovod Cerklje
Izdeluje se dokumentacija se dokumentacija, ki zamuja zaradi dogovora z lastnikom okrog lokacije vodohrama
00261 Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave
Zaradi pridobivanja služnosti z lastnikom, se ni moralo pristopiti k realizaciji
00262 Stroški pobiranja takse za obremenj. pitne vode
Gre za provizijo od okoljske dajatve, ki se plačuje Komunali Brežice
00472 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2
Ker nismo prejeli sofinancerskih pogodb iz ministrstva bo realizacija v letu 2022
00609 Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja
Dela so bila izvedena v mesecu decembra lani, plačana bodo v letu 2022
00561 Obnova mrliške vežice v Orešju
Dela so se pričela v jeseni lani in bodo zaključena v letu 2022
00276 Stroški izvedbe dok. za občin. in državne razpise
Sredstva so namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije v skladu s potrebami oddelka
00277 Komunalno opremljanje zemljišč
Zaradi postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, še ni prišlo do izvedbe
00281 Strokovne podlage za prostorske akte
Izvajalec za spremembo izdelave OPN je bil izbran šele v jeseni, zato je realizacija temu primerna
00284 Državne in občinske ureditve
Postavka je rezervirana za lokalne potrebe ob akumulacijskem jezeru HE Mokrice, za katero gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno
00610 Izvennivojsko križanje Brezina (Intermarket) projektna dokumentacija
Zbiranje ponudb ni uspelo zaradi previsokih ponudb ponudnikov
00552 Vodni center Brežice-projek. dokum.
Izvajalec je bil izbran konec leta 2021, zato bo realizacija v letu 2022
00553 Vrbinske rekreacijske površine-projek. dokum.
Pogovori z zunanjimi partnerji so še v teku
00554 Veslaška steza na Savi-projek. dokum
Za projekt se še vedno pridobiva vsa potrebna dokumentacija
00285 Nadomeščanje olajšav iz komunal. prispevka za fizične osebe
Realizacija postavke je odvisna od izvedenih investicij v kanalizacijo ter od priklapljanja gospodinjstev nanjo
00480 Komasacija zemljišč
Postopek je bilustavljen zaradi pritožbe lastnika dela obodne meje

2.2.3.4. Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora
Občina nima zaposlenega lastnega notranjega revizorja, zato vsako leto izbere po pravilih javnega naročanja zunanjega izvajalca.
V letu 2021 je bilo narejeno Poročilo o opravljeni notranji reviziji poslovanja za leti 2019 in 2020 s strani izbrane revizorke
Ekonomske, organizacijske in svetovalne storitve Jožica Barbo Hrastar s.p..
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OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA OBČINE BREŽICE- SAMOOCENITVENI VPRAŠALNIK

c

d

e

N/U ni ustrezno
vprašanje

b

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

DA – na
posameznih
področjih
l
j
DA na pretežnem
delu poslovanja

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

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

Kodeks posredovan uslužbencem
(izjava, da je seznanjen)

S podpisom o seznanjenosti
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c

d

e

N/U ni ustrezno
vprašanje

e)
Ali vodstvo tudi dejansko izvaja ukrepe, predvidene
za primer nespoštovanja predpisov, usmeritev vodstva in
etičnih načel iz kodeksa ravnanja javnih uslužbencev?

b

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

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
l
j
DA na pretežnem
delu poslovanja

DA – na celotnem
poslovanju
a

NE

OPOMBE

f

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

x

Sprejeti akti Občine in področna zakonodaja

1.2.
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
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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.

c

d

e

N/U ni ustrezno
vprašanje

x

b

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

f) Ali se redno izvaja ocenjevanje zaposlenih?

DA – na
posameznih
področjih
l
j
DA na pretežnem
delu poslovanja

DA – na celotnem
poslovanju
a

NE

OPOMBE

f

Udeležba na seminarji, posveti SOS,ZOS
x

Načrt se realizira v skladu s fin. zmožnostmi

Filozofija vodenja in način delovanja

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?

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

1.4.

Načrtovanje realizacije aktov in nalog v tek. letu

Organizacijska struktura
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c

d

e

N/U ni ustrezno
vprašanje

b

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

DA – na
posameznih
področjih
l
j
DA na pretežnem
delu poslovanja

DA – na celotnem
poslovanju
a

NE

OPOMBE

f

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)

1.5.

Odgovornost

Ali je PU vzpostavil obveznost rednega poročanja o stanju
na področju upravljanja s tveganji, notranjega kontroliranja
in notranjega revidiranja?

x

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
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e

OPOMBE

f
Letni proračun, NRP za tekoče leto

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?

d

x

c) Ali kratkoročni cilji izhajajo iz dolgoročnih?
d) Ali so zaposleni seznanjeni z dolgoročnimi in
kratkoročnimi cilji PU?

c

N/U ni ustrezno
vprašanje

b

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

b) Ali ima PU določene in zapisane kratkoročne cilje
poslovanja?

DA – na
posameznih
področjih
l
j
DA na pretežnem
delu poslovanja

DA – na celotnem
poslovanju
a

NE

Vsak za svoje področje, ki ga pokriva
x

x

Polletno poročilo, zaključni račun, seznam ciljev kakovosti

x

Načrt integritete

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.
a) Ali so tveganja opredeljena?
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
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e) Ali se register tveganj redno preverja in posodablja ?

c

d

x

e

N/U ni ustrezno
vprašanje

b

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

DA – na
posameznih
področjih
l
j
DA na pretežnem
delu poslovanja

DA – na celotnem
poslovanju
a

NE

OPOMBE

f
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

c) Ali obstajajo operativna pisna navodila za delo?

x

3. KONTROLNE DEJAVNOSTI: Kontrolne dejavnosti
so usmeritve in postopki, ki jih vodstvo PU vzpostavi
zato, da obvladuje tveganja.

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

Navodila o del. času, potnih nalogih

Pravilnik o računovodstvu
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g) Ali računovodski sistem vključuje računovodske
kontrole?

x

h) Ali je zagotovljena kontrola dostopa do podatkov in
evidenc?

x

c

d

e

N/U ni ustrezno
vprašanje

x

b

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

f) Ali so interni akti, delovni postopki in organizacijske
sheme posodobljeni?

DA – na
posameznih
področjih
l
j
DA na pretežnem
delu poslovanja

DA – na celotnem
poslovanju
a

NE

OPOMBE

f

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?
c) Ali se informacijski in komunikacijski sistem prilagaja
spremembam PU v skladu s cilji in strategijo?

x

x

Spremljanje realizacije po proračunskih postavkah

x
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x

f) Ali je vodstvo seznanjeno z obsegom in vsebino teh
pritožb?

x

g) Ali je zaposlenim omogočeno poročanje o morebitnih
nepravilnostih in problemih?

c

d

e

N/U ni ustrezno
vprašanje

e) Ali zaposleni konstruktivno odgovarjajo na pritožbe
drugih organizacijskih enot ali zunanjih strank?

b

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

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?

DA – na
posameznih
področjih
l
j
DA na pretežnem
delu poslovanja

DA – na celotnem
poslovanju
a

NE

OPOMBE

f

x

Ustne in elektronske komunikacije

x

Ustno in pisno poročanje

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
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c

d

e

N/U ni ustrezno
vprašanje

b

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

DA – na
posameznih
področjih
l
j
DA na pretežnem
delu poslovanja

DA – na celotnem
poslovanju
a

NE

OPOMBE

f

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
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
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428

429

I I I . N A Č RT R A Z VO J N I H P R O G R A M O V

430

2.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
Načrt razvojnih programov je sestavni del zaključnega računa Občine Brežice za leto 2021. V nadaljevanju je obrazložen po
posameznih proračunskih uporabnikih (oddelkih).
Skupna realizacija načrta razvojnih programov za leto 2021 je podana v tabelarni prilogi v 1. delu in vsebuje realizacijo posameznih
projektov. Realizacija projektov po nosilcih podprogramov je:

PK

NRP

Opis

SP2021

VP2021

RE ZR2021

Indeks
7:4

Indeks
7:5

1

2

3

4

5

6

7

8

4.671.176,64

4.661.206,68

4.525.353,08

96,88

97,09

4.671.176,64

4.661.206,68

4.525.353,08

96,88

97,09

30.000,00
0,00

34.647,78
417,55

34.647,31
417,55

115,49
-

100,00
100,00

20.000,00

36.263,70

36.147,56

180,74

99,68

380.000,00

354.768,00

354.282,45

93,23

99,86

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

500,00

1.647,00

1.647,00

329,40

100,00

20.000,00

566,36

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

OB009-15-0003 Vzdrževanje poslovnih prostorov
Nakup opreme za prostore KS
OB009-15-0016 Jesenice/Dol.

7.000,00

9.707,28

9.646,01

137,80

99,37

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-15-0021 Nabava opreme v KS Mrzlava vas

3.000,00

642,72

573,40

19,11

89,21

OB009-15-0040 Dom krajanov Kapele
Nabava opreme in obnova poslovnih
OB009-17-0014 prostorov KS Kapele

32.000,00

32.241,17

32.241,17

100,75

100,00

13.747,00

10.931,60

1.388,36

10,10

12,70

OB009-17-0023 Dom krajanov Mrzlava vas

18.000,00

21.545,00

20.255,42

112,53

94,01

5.000,00

8.296,00

8.296,00

165,92

100,00

OB009-18-0001 Dom kulture Brežice

10.000,00

16.198,42

15.678,26

156,78

96,79

OB009-18-0003 Dom krajanov Sromlje

30.000,00

30.000,00

29.461,70

98,21

98,21

OB009-18-0004 Večnamenski dom Pišece

40.000,00

40.315,54

39.638,09

99,10

98,32

400,00

0,00

0,00

0,00

-

860.000,00

795.793,04

783.886,99

91,15

98,50

90.000,00

90.000,00

18.823,54

20,92

20,92

375.576,52

375.576,52

375.576,52

100,00

100,00

285.767,64

284.327,37

284.327,36

99,50

100,00

267.561,94

267.561,94

267.561,94

100,00

100,00

325.235,48

321.675,80

321.675,79

98,91

100,00

107.604,70

107.604,70

107.604,70

100,00

100,00

04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Druge skupne administrativne službe
Invest.vzdrž. večnamen. objektov v
OB009-10-0083 občini Brežice
OB009-10-0090 Investicijski vložki v poslovne prostore
OB009-11-0014 Obnova doma krajanov Pečice
OB009-12-0002 Večnamenski dom v Velikih Malencah
Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko
OB009-13-0012 KS Globoko
Vzdrževanje poslov. prostor. v KS Krška
OB009-13-0013 vas
Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS
OB009-13-0018 Skopice
Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS
OB009-13-0020 Šentlenart
Energetska sanacija Občinske stavbe
OB009-13-0028 (CPB 18)
Izgradnja Doma krajanov KS Velike
OB009-13-0032 Malence
Vzdrževanje Prosvetnega doma KS
OB009-14-0015 Artiče

OB009-17-0024 Obnova stare OŠ Bušeča vas

OB009-18-0019 Vzdrževanje PD Velika Dolina
Revitalizacija objekta bivšega Doma
OB009-18-0026 upokojencev Brežice
OB009-19-0004 Ureditev krajevnega središča Dobova
OŠ Dobova-celovita energetska sanacija
OB009-19-0041 objekta
ŠD Dobova- celovita energetska sanacija
OB009-19-0042 objekta
OŠ Globoko- celovita energetska sanacija
OB009-19-0043 objekta
OŠ Pišece- celovita energetska sanacija
OB009-19-0044 objekta
Glasbena šola Brežice- celovita
OB009-19-0045 energetska sanacija objekta
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Stadion Brežice- celovita energetska
OB009-19-0046 sanacija objekta
Knjižnica Brežice- celovita energetska
OB009-19-0047 sanacija objekta
OŠ Bizeljsko-celovita energetska sanacija
OB009-19-0048 objekta
OŠ Artiče samo telovadnica-celovita
OB009-19-0049 energetska sanacija objekta
ŠD Brežice-celovita energetska sanacija
OB009-19-0050 objekta

164.708,62

163.453,20

163.453,20

99,24

100,00

213.054,89

208.054,89

208.054,89

97,65

100,00

162.215,37

162.215,37

162.215,37

100,00

100,00

207.414,17

205.414,16

205.414,16

99,04

100,00

200.168,91

195.168,88

195.168,88

97,50

100,00

150.000,00

267.889,86

266.713,48

177,81

99,56

40.000,00

20.000,00

17.898,88

44,75

89,49

505.000,00

493.737,00

463.960,75

91,87

93,97

10.000,00

10.000,00

9.957,26

99,57

99,57

14.920,00

14.920,00

14.913,26

99,95

99,95

35.000,00

35.637,11

35.637,11

101,82

100,00

41.501,40

38.188,72

38.188,72

92,02

100,00

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih
delov občin in zvez občin

125.891,00

127.058,12

60.020,02

47,68

47,24

65.891,00

62.764,54

8.479,08

12,87

13,51

OB009-13-0008 Nakup opreme KS Artiče
Nakup opreme v poslov. prostorih KS
OB009-13-0016 Pišece

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

431,00

1.117,60

1.117,60

259,30

100,00

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

5.300,00

7.416,50

5.587,19

105,42

75,33

OB009-19-0053 Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb
OB009-19-0054 Večnamenski dom Cerklje ob Krki
OB009-19-0056 Vodovodni stolp
"Moja skupnost- sodelujem!":Akustika v
OB009-19-0079 Večnamenski dvorani Skopice
"Moja skupnostsodelujem!":Rehabilitacijski in
OB009-19-0087 rekreacijski studio v stari OŠ v Pečicah
OB009-21-0002 Večnamenski dom Arnovo selo
Vzdrž.dela na gosp.poslop.,Banova
OB009-21-0011 domačija
06
0602

OB009-13-0019 Nakup opreme za KS Skopice
OB009-13-0030 Nakup opreme v KS Cerklje
OB009-14-0006 Nakup opreme KS Velika Dolina
Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS
OB009-14-0007 Dobova
OB009-14-0009 Nabava opreme za KS Pečice

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

1.850,00

0,00

0,00

0,00

-

1.000,00

1.620,44

1.620,44

162,04

100,00

800,00

800,00

153,85

19,23

19,23

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-17-0008 Nakup opreme KS Bizeljsko

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

OB009-17-0015 Nakup opreme v KS Križe

500,00

100,00

0,00

0,00

0,00

OB009-14-0010 Nakup opreme v KS Sromlje
Nakup opreme za poslovne prostore KS
OB009-15-0014 Globoko
Nakup opreme za prostore KS
OB009-15-0016 Jesenice/Dol.
Nabava opreme v KS Zakot-BukošekOB009-15-0028 Trnje

OB009-17-0016 Nakup opreme v KS Krška vas

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

3.910,00

10,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

64.293,58

51.540,94

85,90

80,16

OB009-10-0120 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

35.000,00

38.724,58

25.971,94

74,21

67,07

OB009-20-0011 Nabava avtomobilov za pomoč na domu

25.000,00

25.569,00

25.569,00

102,28

100,00

230.980,00

247.671,33

247.671,31

107,23

100,00

230.980,00

247.671,33

247.671,31

107,23

100,00

39.000,00

44.493,23

44.493,21

114,09

100,00

62.000,00

70.198,10

70.198,10

113,22

100,00

89.980,00

92.980,00

92.980,00

103,33

100,00

OB009-17-0019 Nakup zemljišča za prireditve krajanov
Nakup in obnova poslovnega prostora v
OB009-18-0014 KS Cerklje ob Krki
OB009-19-0006 Nakup opreme v KS Šentlenart
0603

Dejavnost občinske uprave

OBRAMBA IN UKREPI OB
IZREDNIH DOGODKIH
Varstvo pred naravnimi in drugimi
0703
nesrečami
Nabava sred.in opreme za obč.sistem
OB009-10-0123 ZRP
Požarna taksa-inv.transfer Gasilski zvezi
OB009-14-0005 Brežice
07

OB009-19-0002 Sof. nakupa gasilskih vozil
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OB009-20-0022 Nakup opreme za potrebe CZ in GD

40.000,00

40.000,00

40.000,00

100,00

100,00

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
RIBIŠTVO

130.000,00

153.230,00

141.845,02

109,11

92,57

Program reforme kmetijstva in živilstva

130.000,00

153.230,00

141.845,02

109,11

92,57

OB009-10-0084 Razvojni programi kmetij
Melioracije
OB009-18-0033 (osuševanje,namakanje,agromelioracije)

120.000,00

120.000,00

109.245,65

91,04

91,04

10.000,00

33.230,00

32.599,37

325,99

98,10

13

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

9.003.384,60

9.012.302,38

5.571.424,26

61,88

61,82

1302

Cestni promet in infrastruktura

9.001.384,60

9.010.302,38

5.571.424,26

61,90

61,83

15.000,00

9.000,00

4.835,97

32,24

53,73

173.461,09

173.461,09

171.206,74

98,70

98,70

60.000,00

70.000,00

68.787,47

114,65

98,27

OB009-10-0040 Modernizacije in preplastitve v KS Čatež

25.000,00

34.516,38

34.237,83

136,95

99,19

OB009-10-0051 Pločnik Župelevec

25.000,00

25.000,00

23.280,00

93,12

93,12

OB009-10-0053 Moder. JP v KS Križe

50.000,00

52.794,61

52.794,44

105,59

100,00

11
1102

Izdelava inž.-geol. poročil in proj. za
OB009-10-0014 sanacijo
Interventna sanacija plazov v občini
OB009-10-0015 Brežice
Asfaltiranje in modernizacije cest KS
OB009-10-0027 Bizeljsko

OB009-10-0057 Pločnik Vel. Malence - Krška vas

6.000,00

6.000,00

2.324,51

38,74

38,74

OB009-10-0061 Modernizacija LC in JP v KS Pišece

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100,00

100,00

OB009-10-0063 Modernizacija cest v KS Sromlje

80.000,00

94.178,29

94.178,29

117,72

100,00

OB009-10-0064 Moderniz. in prepl. cest v KS Šentlenart

50.000,00

57.500,00

57.149,02

114,30

99,39

OB009-10-0068 Modernizacija cest v KS Vel. Dolina

20.000,00

40.000,00

39.885,71

199,43

99,71

OB009-10-0075 Urejanje AP v občini Brežice

30.000,00

36.000,00

35.311,59

117,71

98,09

100.000,00

117.000,00

116.776,07

116,78

99,81

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

320,76

32,08

32,08

OB009-11-0050 Obnova jekl. mostov preko Save in Krke

0,00

0,00

-167,43

-

-

OB009-12-0005 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas
Modernizacija cest v izvedbi KS Velika
OB009-13-0021 Dolina
Moderniz.JP v izvedbi KS ZakotOB009-13-0023 Bukošek-Trnje
Modernizacija JP v izvedbi KS Mrzlava
OB009-13-0031 vas

20.000,00

22.500,00

22.425,50

112,13

99,67

16.100,00

1.449,67

0,00

0,00

0,00

10.000,00

5.667,00

0,00

0,00

0,00

5.400,70

3.037,66

1.459,12

27,02

48,03

0,00

5.780,00

5.779,39

-

99,99

OB009-10-0206 Obnova JR po občini Brežice
Pločnik ob CBC od žel. post.do žel.
OB009-11-0006 prehoda
OB009-11-0048 Pločnik v Trebežu R3-676

OB009-13-0034 Modernizacija JP v izvedbi KS Artiče
OB009-14-0004 Obnova cest v mestu Brežice

25.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-15-0015 Obnova LC Bukošek - Dobova
Izgr. ploč. Tomič-Horvatič KS Velike
OB009-15-0023 Malence

60.000,00

80.000,00

79.771,97

132,95

99,71

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

OB009-15-0025 Modernizacija cest v KS Kapele

40.000,00

46.912,35

46.912,35

117,28

100,00

OB009-15-0046 Pločnik in kolesarska steza Trdinova ul.

170.000,00

170.000,00

112.976,68

66,46

66,46

OB009-16-0003 Modernizacija cest v izvedbi KS Pišece
Modernizacija cest v izvedbi KS Velike
OB009-16-0004 Malence

28.000,00

47,10

0,00

0,00

0,00

7.282,92

2.864,14

0,00

0,00

0,00

OB009-16-0005 Infrastruktura ob hidroelektrarni

50.000,00

40.100,00

9.059,66

18,12

22,59

OB009-17-0012 Pločnik ob R2 420 Brežice-Rigonce

25.000,00

28.000,00

13.879,94

55,52

49,57

OB009-17-0020 Modernizacija JP v izvedbi KS Šentlenart

3.655,75

1.159,80

0,00

0,00

0,00

OB009-17-0025 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

50.000,00

46.900,00

32.172,17

64,34

68,60

OB009-17-0026 Modernizacija cest v KS Pečice
Obnova odseka LC Velike MalenceOB009-17-0031 Vrhovska vas

20.000,00

8.369,74

8.369,74

41,85

100,00

217.500,00

257.500,00

252.358,15

116,03

98,00

433

OB009-17-0032 Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

400.000,00

400.000,00

296.098,32

74,02

74,02

OB009-17-0033 Modernizacija cest v KS Globoko
Pločnik in kolesarska steza ob R1OB009-17-0035 220Šentlenart-Sp.Pohanca

50.000,00

70.000,00

69.996,65

139,99

100,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-18-0007 Pločnik Vrhje

150.000,00

140.000,00

49.689,73

33,13

35,49

OB009-18-0022 Pločnik Podgračeno
Kolesarska povezava ob R2 419(BrežiceOB009-18-0023 Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)
Kolesarska povezava ob R2- 420
OB009-18-0024 Brežice-Dobova

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

981.867,64

981.867,64

5.979,78

0,61

0,61

1.132.116,50

1.132.116,50

523.989,39

46,28

46,28

OB009-18-0025 Pločnik Kapele

10.000,00

10.000,00

4.524,52

45,25

45,25

OB009-18-0027 Pločnik v KS Velika Dolina-3.faza

40.000,00

20.000,00

18.543,02

46,36

92,72

100.000,00

80.000,00

21.093,17

21,09

26,37

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-19-0008 Ulica Bratov Gerjovičev-odcep Loče
OB009-19-0009 Most Boršt
Obnova LC024051 od R2 419 do križišča
OB009-19-0010 v Dolenji Pirošici

530.000,00

560.000,00

558.935,38

105,46

99,81

OB009-19-0011 Prehod za pešce R1 219-Lidl

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-19-0012 Obnova Cvetne ulice v Dobovi

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-19-0013 Obnova Ceste bratov Milavcev

300.000,00

303.500,00

165.088,78

55,03

54,39

OB009-19-0014 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti
Obnova železnega mostu čez Krko v
OB009-19-0021 Brežicah

200.000,00

200.000,00

76.453,75

38,23

38,23

1.200.000,00

1.248.668,00

1.246.551,01

103,88

99,83

OB009-19-0022 Ureditev križišča v naselju Črešnjice

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-19-0029 Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno
Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno
OB009-19-0030 selo-Mali vrh

100.000,00

80.000,00

6.679,50

6,68

8,35

150.000,00

150.000,00

75.363,46

50,24

50,24

OB009-19-0064 Obnova lokalne ceste LC Cirnik
Obnova LC 024011 Cerklje-Črešnjice in
OB009-19-0067 izgradnja pločnika

50.000,00

50.000,00

49.992,75

99,99

99,99

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

OB009-19-0070 Izgradnja pločnika Pišece

50.000,00

41.263,53

18.289,00

36,58

44,32

OB009-19-0071 Modernizacija JP Skopice

72.500,00

72.500,00

72.137,50

99,50

99,50

OB009-20-0003 Modernizacija ceste Bizeljska vas-grad
Javna razsvetljava Velike Malence,
OB009-20-0004 Jereslavec

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100,00

100,00

50.000,00

60.000,00

59.400,98

118,80

99,00

OB009-20-0006 Pločnik Ribnica

30.000,00

30.000,00

4.675,65

15,59

15,59

OB009-20-0009 Pločnik Žejno

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

256.537,17

129.020,34

46,08

50,29

25.000,00

33.600,00

33.336,38

133,35

99,22

80.000,00

80.000,00

79.617,20

99,52

99,52

1.000.000,00

929.011,71

407.256,71

40,73

43,84

Pločnik in kolesarska steza rondo TušOB009-20-0020 rondo Črnc
Modernizacija javne poti JP 527915OB009-20-0026 Janeževa gorca
OB009-21-0003 Modernizacija lokalne ceste Gaberje-Sela
Sanacija in zaščita skalnega podora ob JP
OB009-21-0004 525062 Slovenska vas-Filipač
OB009-21-0005 Ureditev križišča in AP Boršt
OB009-21-0006 Vzhodna obvoznica Brežice- most Sava
Modernizacija ulic v mestu-KS
OB009-21-0007 Šentlenart

1.000,00
70.000,00

1.000,00
70.000,00

0,00
12.699,29

0,00
18,14

0,00
18,14

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100,00

100,00

OB009-21-0008 Modernizacija ulic v mestu-KS ZBT

100.000,00

100.000,00

99.926,36

99,93

99,93

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

209.000,00

210.321,17

137.614,48

65,84

65,43

151.000,00

151.000,00

120.637,72

79,89

79,89

100.000,00

120.000,00

119.999,97

120,00

100,00

1.000,00

1.000,00

637,75

63,78

63,78

OB009-21-0010 Pločnik Mali vrh
1306

14
1402

Telekomunikacije in pošta
Gradnja odprtega širokopasovnega
OB009-11-0008 omrežja
GOSPODARSTVO
Pospeševanje in podpora gospodarski
dejavnosti
OB009-10-0089 Sredstva za vzpodbujanje podjetništva
OB009-19-0036 Sofin. nabave opreme za RRA
434

Sredstva za spodbujanje podjetništva po
OB009-21-0001 COVID-19
Promocija Slovenije, razvoj turizma in
1403
gostinstva

50.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

58.000,00

59.321,17

16.976,76

29,27

28,62

3.000,00

1.321,17

0,00

0,00

0,00

10.000,00

13.000,00

3.000,00

30,00

23,08

45.000,00

45.000,00

13.976,76

31,06

31,06

1.371.934,00

1.392.429,26

689.956,88

50,29

49,55

1.351.934,00

1.372.429,26

682.832,76

50,51

49,75

173.000,00

173.000,00

108.431,91

62,68

62,68

30.000,00

30.000,00

23.680,37

78,93

78,93

OB009-11-0003 Nabava nado. OS na področ. odpad. voda

50.000,00

70.495,26

68.184,83

136,37

96,72

OB009-13-0005 Sofinanciranje MKČN
Reševanje problematike odpadne vode v
OB009-15-0018 O. Brežice

50.000,00

50.000,00

46.885,53

93,77

93,77

1.010.634,00

1.010.634,00

422.427,96

41,80

41,80

OB009-19-0015 Meteorna kanalizacija Brežice
"Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev
OB009-19-0085 ekoloških otokov v KS Bizeljsko

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

13.300,00

13.300,00

13.222,16

99,41

99,41

Splošne okoljevarstvene storitve
Naprave za sistem merjenja kakovosti
OB009-19-0065 zraka in drugih vplivov na življenje

20.000,00

20.000,00

7.124,12

35,62

35,62

20.000,00

20.000,00

7.124,12

35,62

35,62

3.588.194,51

3.572.529,66

1.546.475,79

43,10

43,29

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

2.922.494,51

2.880.893,19

1.049.691,10

35,92

36,44

25.000,00

22.000,00

1.422,60

5,69

6,47

100.000,00

110.000,00

88.947,06

88,95

80,86

70.000,00

55.304,74

22.776,80

32,54

41,18

OB009-17-0017 Obnova spomenika v KS Krška vas
Nabava opreme za hortikulturno ureditev
OB009-19-0037 mesta Brežice
"Moja skupnost-sodelujem!":Razgledna
OB009-19-0077 ploščad na Svetem Vidu
VAROVANJE OKOLJA IN
NARAVNE DEDIŠČINE
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in
1502
nadzor
Taksa za odlaganje odpadkov v občini
OB009-10-0093 Brežice
Nabava nadom. OS na področ. kom.
OB009-11-0002 odpadkov
15

1506

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
16
DEJAVNOST
Prostorsko in podeželsko planiranje in
1602
administracija
Izvennivojsko križanje Brezina
OB009-20-0028 (Intermarket)-projekt. dokumentacija
1603

Komunalna dejavnost
OB009-10-0010 Vodovod Cerklje
OB009-10-0013 Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje
Nabava nadom. OS na področju
OB009-11-0007 vodovoda
OB009-11-0011 Obnova vaškega središča Čatež-1.faza
OB009-11-0057 Vodovod Križe

10.000,00

483,62

0,00

0,00

0,00

330.000,00

301.675,39

196.011,53

59,40

64,97

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100,00

100,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

9.860,90

4.385,73

21,93

44,48

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

30.900,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

3.253,74

54,23

54,23

5.000,00

9.333,00

9.333,00

186,66

100,00

150.000,00

150.000,00

29.326,00

19,55

19,55

5.600,00

5.600,00

0,00

0,00

0,00

OB009-11-0058 Ureditev otroških igrišč
OB009-13-0006 GJS pokopališka in pogrebna dejavnost
Vzdrževanje pokopališča in MV v KS
OB009-13-0017 Pišece
Nakup opreme na pokop.in MV KS
OB009-13-0029 Artiče
OB009-14-0002 Mrliška vežica Kapele
Sek. Vodovod ob projektu Hidravlične
OB009-14-0003 izboljšave
Vzdrževanje pokopališča in MV v KS
OB009-14-0008 Dobova
Ureditev igrišča v Trnju KS ZakotOB009-14-0011 Bukošek-Trnje
OB009-15-0009 Vodni center Brežice
OB009-15-0058 Vzdrževanje pokopališča Cerklje
OB009-15-0059 Vzdržev.pokopal.in MV Velika Dolina

4.300,00

4.300,00

0,00

0,00

0,00

OB009-17-0005 Vodovod Bizeljsko

50.000,00

50.000,00

36.955,61

73,91

73,91

OB009-17-0009 MV Orešje v KS Bizeljsko

11.100,00

11.100,00

0,00

0,00

0,00

435

OB009-18-0005 Sofinanciranje obnov mrliških vežic
Hidravlične izboljšave vodovodnega
OB009-18-0010 sistema Brežice 2

15.000,00

12.844,64

6.844,64

45,63

53,29

1.286.764,51

1.286.764,51

35.539,59

2,76

2,76

10.000,00

0,00

0,00

0,00

-

100.000,00

85.000,00

84.118,18

84,12

98,96

1.500,00

723,21

0,00

0,00

0,00

300,00
500,00

300,00
500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

130.000,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

46.330,00

23.574,86

47,15

50,88

OB009-19-0023 Urejanje mesta Brežice

18.350,00

18.350,00

8.910,00

48,56

48,56

OB009-19-0068 Obnova mrliške vežice v Orešju

50.000,00

41.400,00

22.326,20

44,65

53,93

280.000,00

336.000,00

334.305,74

119,39

99,50

14.980,00

14.980,00

0,00

0,00

0,00

14.568,00

14.568,00

14.496,81

99,51

99,51

6.693,00

6.693,00

6.203,29

92,68

92,68

13.974,20

13.518,81

13.255,74

94,86

98,05

3.000,00

3.000,00

2.993,13

99,77

99,77

9.664,80

9.364,01

9.315,47

96,39

99,48

8.200,00

7.844,00

7.844,00

95,66

100,00

10.000,00

30.000,00

29.092,38

290,92

96,97

20.000,00

20.000,00

14.335,00

71,68

71,68

OB009-18-0011 Obnova vodovoda Sromlje
Obnova vodovodov ob gradnji
OB009-18-0012 komunalne infrastrukture
OB009-18-0015 Vzdrž. pokopališča in MV Čatež
OB009-18-0016 Vzdrž. pokopališča in MV Sromlje
OB009-18-0018 Vzdrževanje pokop.in MV Jesenice/Dol.
OB009-19-0007 Veslaška steza na Savi
Vodovodna povezava ob gradnji HE
OB009-19-0016 Mokrice

OB009-19-0069 Obnova vodovodnih omrežij
"Moja skupnost-sodelujem!":Igrišče
OB009-19-0073 Trobentica
"Moja skupnost-sodelujem!":Rekreativna
OB009-19-0074 tekaška steza Atletski stadion Brežice
"Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev
otrošk. igrišča in postav. igral ob Domu
OB009-19-0078 krajanov v Mrzlavi vasi
"Moja skupnostOB009-19-0082 sodelujem!":Medgeneracijski park Sela
"Moja skupnost-sodelujem!":Praznično
OB009-19-0086 novoletna okrasitev vasi Pišece
"Moja skupnost-sodelujem!":Travnato
OB009-19-0088 igrišče na prostem Dolenja Pirošica
OB009-20-0001 Poligon "Pump-Track"
OB009-20-0010 Urejanje trgov in ulic v mestu Brežice
Plakatiranje in oglaševanje na javnih
OB009-20-0016 mestih
OB009-20-0021 MV Bizeljsko v KS Bizeljsko

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

24.155,36

24.124,00

241,24

99,87

50.000,00

68.200,00

67.818,99

135,64

99,44

50.000,00

68.200,00

67.818,99

135,64

99,44

465.700,00

473.436,47

428.965,70

92,11

90,61

35.700,00

35.700,00

29.631,24

83,00

83,00

400.000,00

403.000,00

388.054,78

97,01

96,29

30.000,00

34.736,47

11.279,68

37,60

32,47

400.000,00

484.437,03

457.333,36

114,33

94,41

Primarno zdravstvo
Investicije v prostore in opremo za izvaj.
OB009-18-0031 programa ZD Brežice

350.000,00

434.437,03

417.260,36

119,22

96,05

130.000,00

181.831,46

170.396,48

131,07

93,71

OB009-19-0031 Nakup vozil za ZD Brežice

170.000,00

215.229,96

215.229,96

126,61

100,00

OB009-19-0032 Dograditev ZD Brežice

50.000,00

37.375,61

31.633,92

63,27

84,64

Bolnišnično varstvo
Sofinanciranje nakupa opreme v Splošni
OB009-19-0040 bolnišnici Brežice

50.000,00

50.000,00

40.073,00

80,15

80,15

50.000,00

50.000,00

40.073,00

80,15

80,15

OB009-21-0009 Ureditev pokopališča Pišece
1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB009-10-0094 Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči
(javno dobro, kmetijska, gozdna in
1606
stavbna zemljišča)
OB009-10-0001 Sistemska eks.jav. dobra, odkupi zemljišč
Nakup zemlj., kom. oprem. stavb.
OB009-10-0101 zemljišč
OB009-12-0019 Komunalno opremljanje zemljišč
17
1702

1703

ZDRAVSTVENO VARSTVO

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

305.000,00

361.077,72

349.912,35

114,73

96,91

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

215.000,00

258.916,40

251.551,91

117,00

97,16

145.420,50

185.509,68

185.311,38

127,43

99,89

30.000,00

30.000,00

23.149,50

77,17

77,17

OB009-10-0115 Grad Brežice - obnova
OB009-15-0013 Ureditev zahodne fasade mesta Brežice

436

Opremljanje prostorov in Viteške
OB009-18-0013 dvorane gradu Brežice

1805

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00

100,00

OB009-20-0012 Spomenik osamosvojitvi Slovenije
Vzdrž. dela na delu Z trakta, JZ stolpu...OB009-21-0012 Grad Brežice

25.000,00

32.622,46

32.311,03

129,24

99,05

4.579,50

784,26

780,00

17,03

99,46

Šport in prostočasne aktivnosti
OB009-10-0114 Prenova Nogometnega stadiona Brežice

90.000,00
50.000,00

102.161,32
42.951,92

98.360,44
42.951,92

109,29
85,90

96,28
100,00

OB009-18-0032 Vlaganja v športne objekte in naprave

40.000,00

59.209,40

55.408,52

138,52

93,58

3.602.000,00

3.714.079,14

3.684.004,61

102,28

99,19

15.000,00

30.500,10

27.511,81

183,41

90,20

OB009-19-0089 Vzdrževanje in obnova objektov -vrtci

15.000,00

30.500,10

27.511,81

183,41

90,20

Primarno in sekundarno izobraževanje

3.577.000,00

3.673.579,04

3.650.615,71

102,06

99,37

OB009-10-0105 Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče

1.952.000,00

1.960.500,00

1.960.291,34

100,42

99,99

OB009-10-0108 Gradnja vrtca Dobova

1.330.000,00

1.372.357,00

1.371.572,86

103,13

99,94

OB009-10-0127 Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

175.000,00

220.722,04

205.421,70

117,38

93,07

OB009-20-0025 OŠ Velika Dolina

120.000,00

120.000,00

113.329,81

94,44

94,44

10.000,00

10.000,00

5.877,09

58,77

58,77

10.000,00

10.000,00

5.877,09

58,77

58,77

23.637.560,75 23.936.342,49

17.411.611,16

73,66

72,74

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903

1904

Terciarno izobraževanje
OB009-15-0052 Mednarodni center - turizem

Iz zgornje tabele je razvidno, da je načrt razvojnih programov za leto 2021 planiran v višini 23.637.560,75 €, veljavni načrt
razvojnih programov je 23.936.342,49 €, realiziran je v višini 17.411.611,16 €. Indeks realizacije NRP glede na sprejeti
proračun je 73,66 %. Tabela je izdelana po področjih proračunske porabe, glavnih programih in projektih. Iz indeksa realizacije
na plan je razvidno, kako so se realizirali posamezni glavni programi in kako so se realizirali projekti. Nekateri projekti so bili
realizirani nad planiranim zneskom, vendar so bile v skladu z določbami 15. in 16.člena veljavnega odloka o proračunu za leto
2021 opravljene prerazporeditve, kar je razvidno iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve so bili planirani v
višini 4.671.176,64 €. Realizirani so bili v višini 4.525.353,08 €, indeks realizacije na plan je 96,88 %.Realiziranih ni bilo nekaj
manjših projektov v izvajanju krajevnih skupnosti. V letu 2020 se je izvajala celovita energetska sanacija objektov v lasti
Občine Brežice, ki se je nadaljevalaje tudi v letu 2021. S podjetjem Petrol d.d. Ljubljana se je v letu 2020 sklenila pogodba o
javno zasebnem partnerstvu (JZP), kjer je podjetje s svojimi viri sofinanciralo izvedbo investicijskih ukrepov v višini 50,1%
vrednosti celotne energetske sanacije objektov. Občina Brežice je s podpisom koncesijskih pogodb s podjetjem Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana v partnerstvu s Plistor, poslovni inženiring, d.o.o. za obdobje 15 let podelila
koncesijo oz. predala v izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu zagotavljanja energetskih prihrankov energije
v 15 javnih objektih. V letu 2021 se je energetska sanacija objektov zaključila.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 06 Lokalna samouprava so bili planirani v višini 125.891,00 €. Realizirani so
bili v višini 60.020,02 €, indeks realizacije na sprejeti plan je 47,24 %. Realiziranih ni bilo nekaj 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
230.980,00 €. Realizirani so bili v višini 247.671,31 € ,indeks realizacije na veljavni plan je 100,00 %.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo so bili planirani v višini 130.000,00 €.
Realizirani so bili v višini 141.845,02 €, indeks realizacije na veljavni plan je 92,57 %.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije so bili planirani v višini
9.003.384,60 €. Realizirani so bili v višini 5.571.424,26 €, indeks realizacije na sprejeti plan je 61,88 %.
Projekti, katerih planirana vrednost je nad 50.000,00 € in ki so bili realizirani manj kot 70 % so: Pločnik in kolesarska steza
Trdinova ulica, Infrastruktura ob hidroelektrarni, Pločnik Vrhje, Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice – in Brežice -Čatež
ob Savi),Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice -Dobova, Ulica Bratov Gerjovičev-odcep Loče, Obnova ceste bratov
Milavcev, Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti, Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh, Pločnik in kolesarska
steza rondo Tuš-rondo Črnc, Sanacija in zaščita skalnega podora ob JP 525062 Slovenska vas-Filipač, Vzhodna obvoznica
Brežice-most Sava. Izvedba večine projektov se nadaljuje v letu 2022.
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Projekti v okviru področja proračunske porabe - 14 Gospodarstvo so bili planirani v višini 209.000,00 €. Realizirani so bili v
višini 137.614,48 €, indeks realizacije na veljavni plan je 65,43 %.Projekt Sredsva za spodbujanje podjetništva po Covid -19,
se ni realiziral, delno sta se realizirala projekta Nabava opreme za hortikulturno ureditev mesta Brežice in Razgledna ploščad
na Svetem Vidu.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 15 Varovanje okolja in naravne dediščine so bili planirani v višini 1.371.934,00
€. Realizirani so bili v višini 689.956,88 €, indeks realizacije na veljavni plan 49,55 %. Realizirani niso bili sledeči projekti: v
celoti projekt Meteorna kanalizacija Brežice, Naprave za sistem merjenja kakovosti zraka in drugih vplivov na življenje, delno
projekti Nabava nadom. OS na področ. kom. odpadkov, delno poraba takse za odlaganje odpadkov in reševanje problematike
odpadne vode.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost so bili planirani
v višini 3.024.107,17 €. Realizirani so bili v višini 1.546.475,79 €, indeks realizacije na plan 51,14 %.Projekti , ki niso bili
realizirani: Izven nivojsko križanje Brezina (Intermarket)-projek .dokumentacija, Sek. vodovod ob projektu Hidravlične
izboljšave Veslaška steza na Savi, projekt Moja skupnost-sodelujem-igrišče Trobentica in več manjših projektov , ki so v
pristojnosti izvedbe krajevnih skupnosti. Izvedba projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2 se je
prestavila v leto 2022. Večina projektov je bila delno realizirana.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 17 Zdravstveno varstvo so bili planirani v višini 400.000,00 €.Veljavni plan
je znašal 484.437,03€. Projekti so bili realizirani v višini 457.333,36 €, indeks realizacije na veljavni plan je 94,41 %.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 18 Kultura, šport in nevladne organizacije so bili planirani v višini 305.000,00
€. Veljavni plan je bil 361.077,72 €. Projekti so bili realizirani v višini 349.912,35 €, indeks realizacije na veljavni plan 96,91
%.
Projekti v okviru področja proračunske porabe - 19 Izobraževanje so bili planirani v višini 3.602.000,00 €. Veljavni plan je
znašal 3.714.079,14 €. Projekti so bili realizirani v višini 3.684.004,61 €, indeks realizacije na veljavni plan 99,19 %.
Projekti, katerih vrednosti so se povečale za več kot 20%, so pa v skladu z veljavnim proračunom(prerazporeditvami v skladu
z 15.členom Odloka o proračunu za leto 2021 in prerazporeditvami iz splošne proračunske rezervacije) oziroma načrtom
razvojnim programom, so sledeči: Obnova doma krajanov Pečice, Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Šentlenart,
Vzdrževanje poslovnih prostorov, Obnova stare OŠ Bušeča vas, Dom kulture Brežice, Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb,
Nakup opreme v poslov. prostorih KS Pišece, Nakup opreme za poslovne prostore KS Globoko, Melioracije(osuševanje,
namakanje, agromelioracije),Modernizacije in preplastitve v KS Čatež , Modernizacija cest v KS Vel.Dolina, Obnova LC
Bukošek- Dobova, Modernizacija cest v KS Globoko, Modernizacija JP 527915-Janeževa gorca, Nabava nadomestnih OS na
področ .odpad. voda, Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-Bukošek-Trnje, Urejanje trgov in ulic v mestu Brežice, Ureditev
pokopališča Pišece, Adaptacije in rekunstrukcije stanovanj, Investicije v prostore in opremo za izvaj. Programa ZD Brežice,
Nakup vozil za ZD Brežice, Grad Brežice- obnova, Spomenik osamosvojitvi Slovenije, Vlaganje v športne objekte in naprave,
Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci.
Nekateri NRP imajo realizacijo, čeprav ni bila ta planirana. Zato so v veljavnem proračunu v skladu z 15. in 16.členom odloka
o proračunu izvršene prerazporeditve.
Realizacija NRP za leto 2021 po proračunskih uporabnikih in po nosilnih podprogramih:

4100 KABINET ŽUPANA

296.184 €

OB009-10-0120 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

22.944 €

Namen in cilj

Izveden je bil nakup namiznih in prenosnih računalnikov ter tiskalnikov in nadgradnja obstoječe programske opreme ZwCAD.
Stanje projekta

K nakupu oz. vzdrževanju opreme se pristopi v skladu s potrebami.

OB009-10-0123 Nabava sred.in opreme za obč. sistem ZRP

44.493 €

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.
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Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 (Uradni list RS, št. 28/21) je predvidel na postavki »00013 - Nabava
sredstev in opreme« denarna sredstva za NRP v višini 39.000,00 €. Porabljenih je bilo 44.493,23 €.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 114,1 % in na veljavni finančni načrt 100,0 %.
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 7 0 . 1 9 8 €
Namen in cilj

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 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 rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 (Uradni list RS, št. 28/21) je predvidel na postavki 00019 - Požarna
taksa, denarna sredstva v višini 62.000,00 €. Občina Brežice je v letu 2021 prejela od Republike Slovenije, Ministrstva za
obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana denarna sredstva požarne takse v višini 70.198,10 €,
kar je za 8.198,10 € več 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 113,2 %, glede na veljavni finančni načrt pa 100%.
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

92.980 €

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 ombočju občine Brežice.
Del proračunske postavke 00020 - Občinska gasilska zveza v znesku 89.980,00 € je v skladu z Aneksom št. 3 (P-0322-2021)
vključena v NRP Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil OB009-19-0002. Porabljenih je bilo 92.980,00 €.
Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 (Uradni list RS, št. 28/21) je predvidel na postavki 00020 - Občinska
gasilska zveza, denarna sredstva v višini 202.540,00 €. V drugem odstavku 2. člena Aneksa št. 3 (P-0322-2021) z dne
11.05.2021 k Pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice (P-0052-2019) z dne 13.02.2019 so bila dodana
sredstva v višini 3.000,00 € za namen sofinanciranja naslednjih gasilskih vozil:
- 2.000,00 € GVC-16/25 (podvozje) za PGD Brežice;
- 1.000,00 € GVM-1 za PGD Bizeljsko.
Indeks porabe je bil glede na sprejeti finančni načrt 103,3 % in glede na veljavni finančni načrt 100,0 %.
Stanje projekta

Projekt tekoče zagotavlja denarna sredstva v skladu z drugim odstavkom 2. člena Aneksa št. 3 (P-0322-2021).
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OB009-20-0011 Nabava avtomobilov za pomoč na domu

25.569 €

Namen in cilj

Izveden je bil nakup treh avtomobilov.
Stanje projekta

Projekt je bil v letu 2020 realiziran 100%. Za nadaljnjimi aktivnostmi na tem projektu pa bomo nadaljevali v letu 2021.

OB009-20-0022 Nakup opreme za potrebe CZ in GD

40.000 €

Namen in cilj

V skladu s četrto točko 2. člena Pogodbe o sofinanciranju investicij lokalne javne infrastrukture v občini Brežice v letih 2021
in 2022 sklenjene med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Občino Brežice 19.05.2021 je in boMinistrstvo za
obrambo RS v letih 2021 in 2022 sofinanciralo nakup opreme za potrebe civilne zaščite in gasilskih društev v višini 80.000,00
€ in sicer 40.000,00 € v letu 2021 in 40.000,00 € v letu 2022.
V proračunskem letu 2021 so bila porabljena denarna sredstva na proračunski postavki 40.000,00 €.
Denarna sredstva so bila porabljena za namen nabave reševalne in zaščitne opreme kot je razvidno iz Tabele računov denarnih
sredstev za potrebe civilne zaščite in gasilskih društev po Pogodbi o sofinanciranju investicij lokalne javne infrastrukture v
občini Brežice v letih 2021 in 2022 ("delna izvedba investicije v 2021"), št. dokumenta 76 v zadevi št. 845-0003/2018 (Pogodba
za opravljanje javne gasilske službe v občini Brežice).
Indeks porabe je bil glede na sprejeti ter veljavni finančni načrt 100%.
Stanje projekta

Projekt tekoče zagotavlja denarna sredstva v skladu s četrto točko 2. člena Pogodbe o sofinanciranju investicij lokalne javne
infrastrukture v občini Brežice v letih 2021 in 2022 sklenjene med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Občino
Brežice 19.05.2021.

4200 ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 3 9 1 . 0 8 3
OB009-10-0101 Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč

€

388.055 €

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 2020 je 81,22 %.

OB009-10-0120 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

3.028 €

Namen in cilj

Izveden je bil nakup namiznih in prenosnih računalnikov ter tiskalnikov in nadgradnja obstoječe programske opreme ZwCAD.
Stanje projekta

K nakupu oz. vzdrževanju opreme se pristopi v skladu s potrebami.

OB009-19-0073 "Moja skupnost-sodelujem!":Igrišče Trobentica

0 €

Namen in cilj

Namen investicije projekta je izvedba projekta »Igrišče Trobentica«, ki je bil predlagan s strani stanovalcev skupnosti
Trobentica, v okviru zbiranja predlogov za participativni del proračuna Občine Brežice za leti 2020 in 2021 in tudi izglasovan
kot eden izmed 16 projektov, ki so se uvrstili v proračun.
Naloga občine kot samoupravne lokalne skupnosti je, da v okviru zadev javnega pomena pospešuje razvoj športa in rekreacije.
Predlagana ureditev tudi sledi strategiji Občine, da bo na celotnem območju občine izvajala ukrepe za dvig kvalitete bivanja,
še posebej na območjih strnjenih naseljih.
Načrtovana ureditev v obsegu izvedbe odbojkarskega igrišča, zasaditve dreves, postavitve parkovne infrastrukture in ureditve
senzorične poti bo imela pozitivni vpliv na vse skupine prebivalcev. Postala bo točka zbiranja ljudi, družabnih dogajanj in
rekreacije, kar je ključnega pomena za krepitev zdravja in nabiranje energije. Otroci, mladostniki, ki živijo v neposredni bližini
in vsi ostali, bodo imeli možnost za varno igro na svežem zraku (igrala, gugalnice, plezala, mizice ipd.) in priložnost za tkanje
novih prijateljskih vezi, razvijanje motoričnih sposobnosti ter kvalitetno preživljanje prostega časa.
Stanje projekta

Za namen izvedbe je bilo potrebno predhodno doseči dogovor z lastnikom zemljišča, kar pa ni bilo realizirano. Pogajanja se
ponovno izvedejo v letu 2021 z novim lastnikom zemljišča.
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4300 ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ
329.533 €

OB009-10-0084 Razvojni programi kmetij

109.246 €

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 68 vlog. Sofinanciranje je bilo v višini
12,79 % od upravičenih stroškov, ki so znašali 937.719,44 € in sicer za nakup priklopne kmetijske mehanizacije, traktorjev na
štiri kolesni pogon, gradnjo kmetijskih gospodarskih objektov. Postavka ni bila realizirana v celoti, ker 8 upravičencev 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 konkurenčan 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. Občina ima podaljšano shemo državnih pomoči
do 30.6.2023, kar pomeni, da se do prej navedenega datuma izvajal razpis po obstoječem pravilniku.

OB009-10-0089 Sredstva za vzpodbujanje podjetništva

120.000 €

Namen in cilj

Cilji in namen so bili doseženi, saj so bila porabljena vsa sredstva. Na razpis se je prijavilo 41 podjetij za namen Asofinanciranje investicij v stroje in opremo ter 4 podjetja za subvencioniranje najemnine v starem mestnem jedru. Vrednost
upravičenih stroškov pri investicijah so znašali 1.329.663,96, z omejitvijo investicije na 40.000 € so bili upravičeni stroški
449.124,13 €. Sofinanciranje s strani Občine je bilo v 14,23 % od 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
10.000 €
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 nekatere opreme za ureditev pisarn z namenom preselitve uradnih prostorov in ureditve muzejske
knjižnice, s čimer je bil cilj dosežen. Projekta ureditve sta dolgoročna cilja in nista v popolnosti realizirana v letu 2021.

OB009-18-0033 Melioracije (osuševanje, namakanje, agromelioracije)
32.599 €
Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena za pripravo dokumentacije za prijavo na javni razpis za tehnološko posodobitev namakalnih
sistemov. Tako je bil izdelan PZI z vsemi popisi del. Pridobljene so bile služnosti za postavitev električnega kabla. Izvedena
je bila kompletna analiza mulja v akumulacijskem jezeru ter predlog za deponiranje odvečnega mulja.
Stanje projekta

V letošnjem letu se predvideva razpis MKGP za tehnološko posodobitev namakalnih sistemov na katerega se bo občina
prijavila izvedbo investicije.

OB009-19-0036 Sofin. nabave opreme za RRA

638 €

Namen in cilj

Nabavila so se osnovana sredstva za delovanje RRA kot so računalniki in pisarniška oprema.
Stanje projekta

OB009-19-0037 Nabava opreme za hortikulturno ureditev mesta Brežice
3.000 €
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 leti 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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OB009-19-0040 Sofinanciranje nakupa opreme v Splošni bolnišnici
Brežice
40.073 €
Namen in cilj

Postavka je bila namenjena dvema projektoma Splošne bolnišnice Brežice:
1. nakup opreme
2. projektna dokumentacija.
K1. Občinski svet občine Brežice je v Odloku o proračunu občine Brežice za leto 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 10/20),
potrdil namenska sredstva bolnišnici za nakup diagnostične opreme. Sklenjen je bil dogovor za nabavo UZ aparata s katerim
bolnišnica zagotavljala nujne UZ storitve in prebivalcem regije Posavje zagotovila funkcionalno UZ diagnostiko. Realizacija
projekta je bila v letu 2021 v višini 10.000 EUR.
K2. Svet regije Posavje je na svoji 86. redni seji, ki je potekala 7. 9. 2020, sprejel sklep št.X (o.p.: rimska deset) s katerim je
podprl projekt »Izgradnja objekta F in rekonstrukcija objekta A Splošne bolnišnice Brežice za ureditev negovalne bolnišnice
za regijo Posavje« (v nadaljevanju: projekt);
Svet Regije Posavje je z istim sklepom odločil, da so pripravo projektne dokumentacije za projekt, občine regije Posavje
pripravljene prevzeti v financiranje s tem, da se z Ministrstvom za zdravje predhodno podpiše dogovor o sodelovanju in
zagotavljanju sredstev sofinanciranja projekta iz evropskih sredstev.
Bolnišnica Brežice je izkazala, da bo Ministrstvo za zdravje namenilo finančna sredstva za projekt. Priložen je bil Zakon o
zagotavljanju finančnih sredstev investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (Uradni list, št. 162/21), kateremu
je bil priložen predlog zakona z obrazložitvijo, ki je na strani 6 med poglavitnimi rešitvami za splošne bolnišnice navajal
načrtovane strateške investicije, med katerimi je bil tudi projekt vezan na bolnišnico.
Z bolnišnico je zato bil sklenjen dogovor o sofinanciranju projekta v višini 40.000,00 EUR, bolnišnica pa je pri poročanju
izkazala realizacijo v višini 30.073 EUR.
Stanje projekta

Občina je v skladu z odlokom namenila sredstva v višini 10.000,00 EUR za nabavo UZ aparata, s katerim bo bolnišnica
zagotavljala nujne UZ storitve, skrajšala čakalne dobe za UZ preiskave in prebivalcem regije Posavje zagotovila funkcionalno
UZ diagnostiko.
Občina je v skladu z odlokom namenila sredstva v višini 30.073 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za projekt
»Izgradnja objekta F in rekonstrukcija objekta A Splošne bolnišnice Brežice za ureditev negovalne bolnišnice za regijo
Posavje«.

OB009-19-0077 "Moja skupnost-sodelujem!":Razgledna ploščad na
Svetem Vidu
13.977 €
Namen in cilj

Projekt "Razgledna ploščad na Sv. Vidu" se je skozi idejno zasnovo prepoznal kot objekt, ki predstavlja eno najbolj
prepoznavnih točk v občini Brežice. Zaradi navedenega je smiselno, da se naredi večja ploščad, ki se arhitekturno ujema z
okolico, zato pa so potrebna dodatna sredstva in pridobitev dodatne dokumentacije kot npr. geomehanske raziskave za
postavitev tovrstnega objekta. Objekt bo javni zato je varnost na prvem mestu. Idejne zasnove v treh variantah je obravnavala
tudi Komisija za umeščanje turističnih objektov v prostor. Sledila je preverba umeščanja objekta v prostor. Narejen je bil tudi
geodetski posnetek. Izdelana je bila vsa potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tako je bilo pridobljeno
gradbeno dovoljenje in izveden je bil že javni razpis za izvedbo, vendar so potencialni izvajalci ponudili bistveno prevelike
vrednosti za izvedbo projekta, ki niso bile v okvirju predvidenih sredstev v proračunu. Dejansko so se na trgu zgodile velike
spremembe in prišlo je do bistvenih povečanj cen v gradbeništvu.
Stanje projekta

Projekt se bo izvedel v letošnjem letu.

OB009-21-0001 Sredstva za spodbujanje podjetništva po COVID-19

0 €

Namen in cilj

Postavka ni bila realizirana, saj bi zaradi več sprejetih protikoronskih zakonov, ki so predvidevali najrazličnejše pomoči
podjetnikom, prišlo do podvajanja pomoči. Tako se je 20.000 € iz te postavke prerasporedilo na postavko za spodbujanje
podjetništva in so se tako povečala sredstva na razpisu.
Stanje projekta
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4400 ODDELEK ZA INVESTICIJE,OBČINSKO
PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

9.039.883 €

OB009-10-0083 Invest.vzdrž.večnamen. objektov v občini Brežice 3 4 . 6 4 7 €
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.

OB009-10-0090 Investicijski vložki v poslovne prostore

418 €

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 2021 417,55 €. Gre za upravičence katerim
so bili priznani investicijski vložki, ki se poračunavajo z najemnino.
Stanje projekta

OB009-10-0094 Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

67.819 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam občinskih stanovanj, ki so namenjena tako netržni in tržni
dejavnosti.
Stanje projekta

V letu 2021 so bila obnovljena 3 občinska stanovanja.

OB009-10-0105 Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče

1.960.291 €

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 2021 so vsa dela potekala po planu. Izvajalca gradbenih in instalacijskih del sta z deli na gradbišču zaključila konec
novembra, dobavitelj opreme je do konca leta 2021 prav tako izvedel dela v predvidenem obsegu. Planirana sredstva so bila
realizirana v celoti.

OB009-10-0108 Gradnja vrtca Dobova

1.371.573 €

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 2021 so vsa dela potekala po planu. Izvajalec gradbenih in instalacijskih del je z deli na gradbišču zaključil konec
decembra, dobavitelj opreme je do konca leta 2021 prav tako izvedel dela v predvidenem obsegu. Planirana sredstva so bila
realizirana v celoti.

OB009-10-0114 Prenova Nogometnega stadiona Brežice

42.952 €

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 je bila izdelana projektna dokumentacija (PD) prenove celotnega kompleksa nogometnega stadiona in pridobljeno
gradbeno dovoljenje (GD) za predvidene posege. V skladu z PD in GD, se je izvedla 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, istočasno se je za zagotavljanje zadostne električne energije za predvidene ureditve
zgradil nov elektroenergetski priključek. V letu 2020 sta bili izvedeni 1. in 2. faza obnove nogometnega stadiona (veliko
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pomožno igrišče z umetno travo, razsvetljava pomožnega igrišča), za kar so bila pridobljena tudi sredstva Fundacije za šport
ter Nogometne zveze Slovenije.
V letu 2021 so bili doseženi naslednji cilji:
uredilo se je ozvočenje na nogometnem stadionu (stacionarno na glavnem igrišču ter premično na pomožnem igrišču),
uredila se je DALI regulacija sistema osvetlitve na glavnem igrišču z naravno travo,
finančno se je zaključila II. faza prenove - razsvetljava igrišča z umetno travo (plačilo končne situacije).

OB009-10-0115 Grad Brežice - obnova

185.311 €

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 je bila dokončana ureditev razsvetljave
in elektro instalacij v vinski kleti gradu in izdelali so se popisi del za ureditev razsvetljave arkadnih hodnikov. Prav tako se je
pričelo z obnovo arkadnih hodnikov in terase, za kar je del sredstev bil pridobljen na razpisu Ministrstva za kulturo. V letu
2020 je bila izdelana projektna dokumentacija za ureditev še neurejenega dela podstrešja Z trakta in JZ stolpa ter zamenjavo
dotrajane strešne kritine na J traktu, JZ stolpu ter Z traktu do požarnega zidu, konservatorsko restavratorska dela na vhodnih
portali gradu, piramidama na vhodu v grad ter kapelici sv.Florjana, vhod/dostop v vinsko klet gradu in zaključena je bila
obnova arkadnih hodnikov in terase, za kar je del sredstev bil pridobljen na razpisu Ministrstva za kulturo (MK).
V letu 2021 so bili doseženi naslednji cilji:
izvedla se je uskladitev že izdelane projektne dokumentacije za ureditev še neurejenega dela podstrešja Z trakta z JZ stolpom
ter zamenjavo kritine na omenjenem delu ter J traktu gradu,
uredil se je začasen objekt (sezonski) nadkritja grajskega dvorišča.

OB009-10-0127 Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

205.422 €

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".

OB009-11-0014 Obnova doma krajanov Pečice

36.148 €

Namen in cilj

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo opornega zidu ob domu in za rušitev starega Dom krajanov Pečice.
Realizacija je bila 99,68 % glede na veljavni plan 2020.
Stanje projekta

Dom krajanov Pečice je potreben celovite obnove. Urediti je potrebno tudi okolico objekta

OB009-12-0002 Večnamenski dom v Velikih Malencah

354.282 €

Namen in cilj

V okviru proračunske postavke se planira izgradnja novega večnamenskega doma v Velikih Malencah. Do sedaj so bila
izvedena predvsem preddela (izgradnja podpornih zidov). V letu 2017 bo izdelana sprememba projektne dokumentacije in
investicijska dokumentacije za objekt.
Stanje projekta

V letu 2018 se je izdelala nova projektna dokumentacija (PGD in PZI) ter pridobilo gradbeno dovoljenje za rušitev obstoječega
objekta in gradnjo novega, s pripadajočimi zunanjimi ureditvami. V letu 2020 je bilo izvedeno javno naročila, izbran je bil
izvajalec del in pričelo se je z gradnjo objekta.
V letu 2021 je bila končana gradnja novega Večnamenskega doma Velike Malence in pridobljeno uporabno dovoljenje.
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OB009-13-0028 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)

0 €

Namen in cilj

Sredstva na postavki niso bila porabljena zaradi prezasedenosti projektantov. Realizacija je bila glede na veljavni plan 2021
0,00 %.
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, urejen en prostor za arhiv v kletnih prostorih ter prenovljen vhod, ki ga lahko
uporabljajo tudi funkcionalno ovirane osebe.

OB009-15-0003 Vzdrževanje poslovnih prostorov

9.646 €

Namen in cilj

Sredstva na postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Realizacija na investicijskih kontih je
znašala 9.646,01 €.
Stanje projekta

Občina Brežice ima v lasti nekaj poslovnih objektov in poslovnih prostorov, ki jih je potrebno vzdrževati.

OB009-15-0040 Dom krajanov Kapele

32.241 €

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 (podbetoniranje in
obbetoniranje temeljev, ureditev drenaže ter odvodnjavanja meteornih voda s strehe). V letu 2020 sta se zaključili 1b in 1c faza
prenove doma, kateri sta bili pričeti v letu 2019.
V letu 2021 so se obnovile sanitarije v pritličju objekta, s tem se je zaključila 1. faza rekonstrukcije Doma krajanov Kapele.

OB009-15-0052 Mednarodni center - turizem

5.877 €

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 2021 je zaključena izdelava projekta za izvedbo.

OB009-17-0023 Dom krajanov Mrzlava vas

20.255 €

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. V letu 2020 je bila v skladu z projektno dokumentacijo izvedena sanacija razpok v zidovih,
drenaža objekta in se uredilo odvodnjavanje meteornih voda s strehe in s tem preprečilo nadaljnje zamakanje temeljev in
posledično posedanje posameznih delov objekta.
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V letu 2021 so se obnovili kletni prostori (novi tlaki, delno sušilni ometi, pleskanje, prenovljene sanitarije, nova LED svetila)
ter vetrolov objekta (novi tlaki, kitanje in pleskanje sten, nova LED svetila).

OB009-17-0024 Obnova stare OŠ Bušeča vas

8.296 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektu, da se prepreči njegovo nadaljnje propadanje in
izboljšajo pogoji za uporabnike objekta.
Stanje projekta

V letu 2018 je bila obnovljena streha objekta s čimer se je preprečilo nadaljnje zatekanje vode v objekt in posledično propadanje
slednjega.
V letu 2021 je bila izdelana dinamična analiza objekta z predlaganimi posegi za izboljšanje potresne odpornosti objekta.
Nadaljevanje investicijsko-vzdrževalnih del po že izdelani dokumentaciji je odvisno od zagotavljanja sredstev za te namene.

OB009-18-0001 Dom kulture Brežice

15.678 €

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

Sredstva so bila namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v objektu in njegovi okolici. Postavljene so tudi klopi in
koši v parku ob Domu.

OB009-18-0003 Dom krajanov Sromlje

29.462 €

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 in
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.
V letu 2020 je bil zaključen prvi del prenove objekta, ki je zajemal sanacijo vlage z izvedbo hidrofobne bariere za preprečevanje
širjenja kapilarne vlage po zidovju, zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, ureditev fasade ter pritličnih prostorov. Po
končanem prvem delu, se je pristopilo k izvedbi drugega dela prenove objekta, v sklopu katerega je bil saniran in ojačan strop
nad pritličjem, energetsko je bil saniran strop nad nadstropjem, zamenjani tlaki v nadstropju, urejen oder, vgrajen projektor z
platnom in spremljajočim ozvočenjem. V sklopu zunanje ureditve so se preplastile asfaltne površine pred in ob objektu in se
uredila dostopna pot do asflatiranega platoja.
V letu 2021 so bili doseženi naslednji cilji:
zaključila se je obnova objekta v skladu z izdelano PZI projektno dokumentacijo,
ob objektu KS Sromlje se je uredila rampa za invalide za dostop v objekt, uredilo se je močno dotrajano stopnišče na vhodu v
objekt, zamenjana so bila vhodna vrata v kletne prostore.

OB009-18-0004 Večnamenski dom Pišece

39.638 €

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 se je pridobila
projektna dokumentacija za obnovo prostorov bivše pošte za potrebe delovanja KS Pišece in se po njej obnova tudi izvedla. V
letu 2020 je bila urejena klimatizacija večnamenske dvorane in prostorov KS, postavljen je bil nov oder in uredilo se je zaodrje
z dostopom na oder, uredil se je zunanji dostop do delilne kuhinje večnamenske dvorane in popravila se je toplotna črpalka za
ogrevanje prostorov KS.
V letu 2021 so bili doseženi naslednji cilji:
dokončana je bila ureditev odra (spuščeni stropi z osvetlitvijo),
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urejena je bila odrska tehnika ter odrske zavese na elektro pogon,
dvorišče pred Zdravstveno postajo se je tlakovalo, s čimer se je poenotil izgled z ostalimi ureditvami ob objektu ter višinsko
rešilo odvodnjavanje meteornih voda.
Nadaljevanje investicijsko-vzdrževalnih del je odvisno od zagotavljanja sredstev za te namene.

OB009-18-0026 Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev Brežice
783.887 €
Namen in cilj

Občina Brežice je v letu 2019 podpisala dvoletno pogodbo za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v objektu. Konec avgusta
2020 so bila ta dela realizirana. Med samo izvedbo se je ugotovilo, da je objekt v dosti slabšem stanju kot se je predvidevalo,
zato je bil naročen nov projekt, ki je zajemal vsa dela za katera se je ugotovilo, da bi jih morali izvesti za normalno obratovanje
in uporabo objekta. Izvedba del druge faze je razdeljena na dve leti. Do konca leta 2020 je bilo realiziranih del v višini 200.000
€, preostanek faze je bil realiziran konec leta 2021. Postavka je v letu 2021 realizirana v višini 98,50 %.
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. Obnova se je zaključila konec leta 2021.

OB009-18-0031 Investicije v prostore in opremo za izvaj. programa ZD
Brežice
170.396 €
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. Leta 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.
V letu 2020 so se obnovili prostori Zdravstvene postaje Pišece (zamenjano zunanje stavbno pohištvo, na novo urejeni odtoki
in vodovod, zamenjani zaključni tlaki, izvedena so bila slikopleskarska dela, zamenjana sanitarna keramika, urejene sanitarije
in ostalo po proj.dokumentaciji), nabavljena je bila tudi pohištvena oprema čakalnice ter zobozdravstvene ambulante ter
računalniška oprema.

OB009-18-0032 Vlaganja v športne objekte in naprave

55.409 €

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). Leta 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.
V letu 2020 je bilo urejeno odvodnjavanje meteornih voda s travnatih površin med igrišči na nogometnem stadionu, kupljena
je bila krtača za ustrezno vzdrževanje novozgrajenega igrišča za umetno travo na nogometnem stadionu in pristopilo se je k
preplastitvi asfaltiranega igrišča ob športni dvorani Gimnazije Brežice (investicija v teku).
V letu 2021 so bile realizirane naslednje naloge:
uredilo se je otroško igrišče v Črešnjicah,
sanirale so se garderobe na igriščih ob OŠ Dobova in se vzpostavil video nadzorni sistem,
zaključila se je preplastitev asfaltiranega igrišča ob športni dvorani Gimnazije Brežice (investicija v teku),
uredilo se je igrišče v Župeči vasi,
uredil se je nadstrešek za invalide ob glavnem igrišču nogometnega stadiona,
za javni zavod Zavod za šport Brežice je bil kupljen strežnik s spremljajočo opremo,
delno se je obnovilo kegljišče in se izvedel servis le tega.

OB009-19-0007 Veslaška steza na Savi

0 €

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.
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Stanje projekta

Za ureditve je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, ki jo vodi oddelek za prostor.

OB009-19-0031 Nakup vozil za ZD Brežice

215.230 €

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 službena 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. V letu 2020 se izvedlo javno naročilo ter nabava kombi vozila za prevoz onkoloških in diabetičnih
bolnikov.
V letu 2021 je bilo kupljeno nuno reševalno vozilo tipa B.

OB009-19-0032 Dograditev ZD Brežice

31.634 €

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.
V letu 2020 sta bila izdelana Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ter Projekt za izvedbo ter pridobljeno
gradbeno dovoljenje.
V letu 2021 je bila izdelana dokumentacija za spremembo GD zaradi prestavitve transformatorske postaje. Pričelo se je s
pripravo spremembe dokumentacije zaradi nadzidave prizidave.

OB009-19-0041 OŠ Dobova-celovita energetska sanacija objekta 3 7 5 . 5 7 7 €
Namen in cilj

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. Projekt OŠ Dobova - celovita energetska sanacija objekta je eden od
projektov, ki se bo realiziral v sklopu »Celovite energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Brežice« V skupni projekt
so vključeni še sledeči objekti: Športna dvorana Dobova, Glasbena šola Brežice, OŠ Pišece, OŠ Bizeljsko, Stadion Brežice,
Knjižnica Brežice, ŠD Brežice, OŠ Artiče samo telovadnica, OŠ Globoko.
Glavni cilj projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito energetsko sanirati deset javnih
objektov, ki so v lasti Občine Brežice, in sicer s ciljem zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja stalnih
obratovalnih stroškov v obravnavanih javnih objektih. S tem se bodo izboljšali tudi sami delovni pogoji za zaposlene, učence,
otroke in druge uporabnike objektov.
Stanje projekta

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.
V letu 2020 je bila sklenjena 15-letna koncesijska pogodba za izvajanje energetskega pogodbeništva ter izvedeni investicijski
ukrepi v celoti.
V letu 2021 je bil v skladu s planom oddan zahtevek na Ministrstvo za infrastrukturo ter poravnan končni zahtevka za izvedene
investicijske ukrepe v letu 2020 s strani koncesionarja. Planirana sredstva do bila realizirana v celoti.

OB009-19-0042 ŠD Dobova- celovita energetska sanacija objekta 2 8 4 . 3 2 7 €
Namen in cilj

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. Projekt ŠD Dobova - celovita energetska sanacija objekta je eden od
projektov, ki se bo realiziral v sklopu »Celovite energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Brežice« V skupni projekt
so vključeni še sledeči objekti: OŠ Dobova, Glasbena šola Brežice, OŠ Pišece, OŠ Bizeljsko, Stadion Brežice, Knjižnica
Brežice, ŠD Brežice, OŠ Artiče samo telovadnica, OŠ Globoko.
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Glavni cilj projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito energetsko sanirati deset javnih
objektov, ki so v lasti Občine Brežice, in sicer s ciljem zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja stalnih
obratovalnih stroškov v obravnavanih javnih objektih. S tem se bodo izboljšali tudi sami delovni pogoji za zaposlene, učence,
otroke in druge uporabnike objektov.
Stanje projekta

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.
V letu 2020 je bila sklenjena 15-letna koncesijska pogodba za izvajanje energetskega pogodbeništva ter izvedeni investicijski
ukrepi v celoti.
V letu 2021 je bil v skladu s planom oddan zahtevek na Ministrstvo za infrastrukturo ter poravnan končni zahtevka za izvedene
investicijske ukrepe v letu 2020 s strani koncesionarja. Planirana sredstva do bila realizirana v celoti.

OB009-19-0043 OŠ Globoko- celovita energetska sanacija objekta 2 6 7 . 5 6 2 €
Namen in cilj

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. Projekt OŠ Globoko - celovita energetska sanacija objekta je eden od
projektov, ki se bo realiziral v sklopu »Celovite energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Brežice« V skupni projekt
so vključeni še sledeči objekti: Športna dvorana Dobova, Glasbena šola Brežice, OŠ Pišece, OŠ Bizeljsko, Stadion Brežice,
Knjižnica Brežice, ŠD Brežice, OŠ Artiče samo telovadnica, OŠ Dobova.
Glavni cilj projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito energetsko sanirati deset javnih
objektov, ki so v lasti Občine Brežice, in sicer s ciljem zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja stalnih
obratovalnih stroškov v obravnavanih javnih objektih. S tem se bodo izboljšali tudi sami delovni pogoji za zaposlene, učence,
otroke in druge uporabnike objektov.
Stanje projekta

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.
V letu 2020 je bila sklenjena 15-letna koncesijska pogodba za izvajanje energetskega pogodbeništva ter izvedeni investicijski
ukrepi v celoti.
V letu 2021 je bil v skladu s planom oddan zahtevek na Ministrstvo za infrastrukturo ter poravnan končni zahtevka za izvedene
investicijske ukrepe v letu 2020 s strani koncesionarja. Planirana sredstva do bila realizirana v celoti.

OB009-19-0044 OŠ Pišece- celovita energetska sanacija objekta 3 2 1 . 6 7 6 €
Namen in cilj

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. Projekt OŠ Pišece - celovita energetska sanacija objekta je eden od
projektov, ki se bo realiziral v sklopu »Celovite energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Brežice« V skupni projekt
so vključeni še sledeči objekti: Športna dvorana Dobova, Glasbena šola Brežice, OŠ Dobova, OŠ Bizeljsko, Stadion Brežice,
Knjižnica Brežice, ŠD Brežice, OŠ Artiče samo telovadnica, OŠ Globoko.
Glavni cilj projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito energetsko sanirati deset javnih
objektov, ki so v lasti Občine Brežice, in sicer s ciljem zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja stalnih
obratovalnih stroškov v obravnavanih javnih objektih. S tem se bodo izboljšali tudi sami delovni pogoji za zaposlene, učence,
otroke in druge uporabnike objektov.
Stanje projekta

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.
V letu 2020 je bila sklenjena 15-letna koncesijska pogodba za izvajanje energetskega pogodbeništva ter izvedeni investicijski
ukrepi v celoti.
V letu 2021 je bil v skladu s planom oddan zahtevek na Ministrstvo za infrastrukturo ter poravnan končni zahtevka za izvedene
investicijske ukrepe v letu 2020 s strani koncesionarja. Planirana sredstva do bila realizirana v celoti.
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OB009-19-0045 Glasbena šola Brežice- celovita energetska sanacija
objekta
107.605 €
Namen in cilj

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. Projekt Glasbena šola Brežice - celovita energetska sanacija objekta je eden
od projektov, ki se bo realiziral v sklopu »Celovite energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Brežice« V skupni
projekt so vključeni še sledeči objekti: Športna dvorana Dobova, OŠ Dobova, OŠ Pišece, OŠ Bizeljsko, Stadion Brežice,
Knjižnica Brežice, ŠD Brežice, OŠ Artiče samo telovadnica, OŠ Globoko.
Glavni cilj projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito energetsko sanirati deset javnih
objektov, ki so v lasti Občine Brežice, in sicer s ciljem zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja stalnih
obratovalnih stroškov v obravnavanih javnih objektih. S tem se bodo izboljšali tudi sami delovni pogoji za zaposlene, učence,
otroke in druge uporabnike objektov.
Stanje projekta

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.
V letu 2020 je bila sklenjena 15-letna koncesijska pogodba za izvajanje energetskega pogodbeništva ter izvedeni investicijski
ukrepi v celoti.
V letu 2021 je bil v skladu s planom oddan zahtevek na Ministrstvo za infrastrukturo ter poravnan končni zahtevka za izvedene
investicijske ukrepe v letu 2020 s strani koncesionarja. Planirana sredstva do bila realizirana v celoti.

OB009-19-0046 Stadion Brežice- celovita energetska sanacija objekta
163.453 €
Namen in cilj

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. Projekt Stadion Brežice - celovita energetska sanacija objekta je eden od
projektov, ki se bo realiziral v sklopu »Celovite energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Brežice« V skupni projekt
so vključeni še sledeči objekti: Športna dvorana Dobova, Glasbena šola Brežice, OŠ Pišece, OŠ Bizeljsko, OŠ Dobova,
Knjižnica Brežice, ŠD Brežice, OŠ Artiče samo telovadnica, OŠ Globoko.
Glavni cilj projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito energetsko sanirati deset javnih
objektov, ki so v lasti Občine Brežice, in sicer s ciljem zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja stalnih
obratovalnih stroškov v obravnavanih javnih objektih. S tem se bodo izboljšali tudi sami delovni pogoji za zaposlene, učence,
otroke in druge uporabnike objektov.
Stanje projekta

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.
V letu 2020 je bila sklenjena 15-letna koncesijska pogodba za izvajanje energetskega pogodbeništva ter izvedeni investicijski
ukrepi v celoti.
V letu 2021 je bil v skladu s planom oddan zahtevek na Ministrstvo za infrastrukturo ter poravnan končni zahtevka za izvedene
investicijske ukrepe v letu 2020 s strani koncesionarja. Planirana sredstva do bila realizirana v celoti.

OB009-19-0047 Knjižnica Brežice- celovita energetska sanacija objekta
208.055 €
Namen in cilj

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. Projekt Knjižnica Brežice - celovita energetska sanacija objekta je eden od
projektov, ki se bo realiziral v sklopu »Celovite energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Brežice« V skupni projekt
so vključeni še sledeči objekti: Športna dvorana Dobova, Glasbena šola Brežice, OŠ Pišece, OŠ Bizeljsko, Stadion Brežice,
OŠ Dobova, ŠD Brežice, OŠ Artiče samo telovadnica, OŠ Globoko.
Glavni cilj projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito energetsko sanirati deset javnih
objektov, ki so v lasti Občine Brežice, in sicer s ciljem zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja stalnih
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obratovalnih stroškov v obravnavanih javnih objektih. S tem se bodo izboljšali tudi sami delovni pogoji za zaposlene, učence,
otroke in druge uporabnike objektov.
Stanje projekta

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.
V letu 2020 je bila sklenjena 15-letna koncesijska pogodba za izvajanje energetskega pogodbeništva ter izvedeni investicijski
ukrepi v celoti.
V letu 2021 je bil v skladu s planom oddan zahtevek na Ministrstvo za infrastrukturo ter poravnan končni zahtevka za izvedene
investicijske ukrepe v letu 2020 s strani koncesionarja. Planirana sredstva do bila realizirana v celoti.

OB009-19-0048 OŠ Bizeljsko-celovita energetska sanacija objekta 1 6 2 . 2 1 5 €
Namen in cilj

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. Projekt OŠ Bizeljsko - celovita energetska sanacija objekta je eden od
projektov, ki se bo realiziral v sklopu »Celovite energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Brežice« V skupni projekt
so vključeni še sledeči objekti: Športna dvorana Dobova, Glasbena šola Brežice, OŠ Pišece, OŠ Dobova, Stadion Brežice,
Knjižnica Brežice, ŠD Brežice, OŠ Artiče samo telovadnica, OŠ Globoko.
Glavni cilj projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito energetsko sanirati deset javnih
objektov, ki so v lasti Občine Brežice, in sicer s ciljem zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja stalnih
obratovalnih stroškov v obravnavanih javnih objektih. S tem se bodo izboljšali tudi sami delovni pogoji za zaposlene, učence,
otroke in druge uporabnike objektov.
Stanje projekta

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.
V letu 2020 je bila sklenjena 15-letna koncesijska pogodba za izvajanje energetskega pogodbeništva ter izvedeni investicijski
ukrepi v celoti.
V letu 2021 je bil v skladu s planom oddan zahtevek na Ministrstvo za infrastrukturo ter poravnan končni zahtevka za izvedene
investicijske ukrepe v letu 2020 s strani koncesionarja. Planirana sredstva do bila realizirana v celoti.

OB009-19-0049 OŠ Artiče samo telovadnica-celovita energetska sanacija
objekta
205.414 €
Namen in cilj

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. Projekt OŠ Artiče-samo telovadnica - celovita energetska sanacija objekta
je eden od projektov, ki se bo realiziral v sklopu »Celovite energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Brežice« V
skupni projekt so vključeni še sledeči objekti: Športna dvorana Dobova, Glasbena šola Brežice, OŠ Pišece, OŠ Bizeljsko,
Stadion Brežice, Knjižnica Brežice, ŠD Brežice, OŠ Dobova, OŠ Globoko.
Glavni cilj projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito energetsko sanirati deset javnih
objektov, ki so v lasti Občine Brežice, in sicer s ciljem zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja stalnih
obratovalnih stroškov v obravnavanih javnih objektih. S tem se bodo izboljšali tudi sami delovni pogoji za zaposlene, učence,
otroke in druge uporabnike objektov.
Stanje projekta

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.
V letu 2020 je bila sklenjena 15-letna koncesijska pogodba za izvajanje energetskega pogodbeništva ter izvedeni investicijski
ukrepi v celoti.
V letu 2021 je bil v skladu s planom oddan zahtevek na Ministrstvo za infrastrukturo ter poravnan končni zahtevka za izvedene
investicijske ukrepe v letu 2020 s strani koncesionarja. Planirana sredstva do bila realizirana v celoti.
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OB009-19-0050 ŠD Brežice-celovita energetska sanacija objekta 1 9 5 . 1 6 9 €
Namen in cilj

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. Projekt ŠD Brežice - celovita energetska sanacija objekta je eden od
projektov, ki se bo realiziral v sklopu »Celovite energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Brežice« V skupni projekt
so vključeni še sledeči objekti: Športna dvorana Dobova, Glasbena šola Brežice, OŠ Pišece, OŠ Bizeljsko, Stadion Brežice,
Knjižnica Brežice, OŠ Brežice, OŠ Artiče samo telovadnica, OŠ Globoko.
Glavni cilj projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito energetsko sanirati deset javnih
objektov, ki so v lasti Občine Brežice, in sicer s ciljem zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja stalnih
obratovalnih stroškov v obravnavanih javnih objektih. S tem se bodo izboljšali tudi sami delovni pogoji za zaposlene, učence,
otroke in druge uporabnike objektov.
Stanje projekta

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.
V letu 2020 je bila sklenjena 15-letna koncesijska pogodba za izvajanje energetskega pogodbeništva ter izvedeni investicijski
ukrepi v celoti.
V letu 2021 je bil v skladu s planom oddan zahtevek na Ministrstvo za infrastrukturo ter poravnan končni zahtevka za izvedene
investicijske ukrepe v letu 2020 s strani koncesionarja. Planirana sredstva do bila realizirana v celoti.

OB009-19-0053 Nujni ukrepi ob energetski obnovi stavb

266.713 €

Namen in cilj

Predvidevati je bilo, da se bodo ob izvedbi projekta energetske sanacije javnih objektov v občinski lasti pojavila na gradbišču
takšna dela, ki niso upravičen strošek, vendar jih se smotrno pri sami energetski sanaciji izvesti. Sredstva na postavki so bila
predvidena za plačilo tovrstnih del.
Stanje projekta

Izvedena je zamenjava ogrevalnega sistema na objektu OŠ Cerklje ob Krki, kjer so nastale težave pri izkoriščanju podtalnice
za ogrevanje objekta. Izvedene so geosonde, ki so obstoječi toplotni črpalki zagotovila energetski vir.

OB009-19-0054 Večnamenski dom Cerklje ob Krki

17.899 €

Namen in cilj

V okviru proračunske postavke se planira izgradnja novega večnamenskega doma v Cerkljah ob Krki. Do sedaj je bil izveden
odkup parcel. V letu 2022 bo izdelana projektne dokumentacije in investicijska dokumentacije za objekt.
Stanje projekta

V letu 2021 so bila odkupljena zemljišča za predvideno novogradnjo Večnamenskega doma Cerklje ob Krki.

OB009-19-0056 Vodovodni stolp

463.961 €

Namen in cilj

Vodovodni stolp je ena najvidnejših znamenitosti v Brežicah, kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega
in tehničnega spomenika, ki ga želi Občina Brežice s ciljem promocije in razvoja turistične dejavnosti spremeniti v razgledno
točko. Vodovodni stolp je le še 60% potresno varen, zato je njegova obnova nujna. Potrebno je utrditi konstrukcijo. Na objektu
so vidne poškodbe, ki so posledica dotrajanosti, lokalnega zamakanja ali pa raznih tehnoloških in geoloških vplivov, kot so
krčenje in raztezanje materialov. Prisotne so tudi razne manjše razpoke v zidovju in odpadanje ometa v notranjosti objekta in
na fasadi. Zaradi javnega interesa ohranjanja kulturne dediščine in ustvarjanja novih vsebin s ciljem, da stolp ob obnovi
spremenimo v razgledno točko z galerijo in ga odpremo za javnost ter s tem ponudimo domačim in tujim obiskovalcem novo
turistično doživetje smo 3.6.2020 sporazumno razvezali dolgoletno najemno razmerje in pristopili k izdelavi projektne
dokumentacije.
Stanje projekta

V letu 2020 so bila sredstva na postavki namenjena za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI Vodovodni stolp razgledna točka ter za izplačilo vložkov ob predčasnem razdrtju najemne pogodbe. V letu 2021 je bila izdela celotna
dokumentacija za Paviljon ob Vodovodnem stolpu, pričela pa se je tudi obnova stolpa. Realizacija je bila 93,97 %.

OB009-19-0074 "Moja skupnost-sodelujem!":Rekreativna tekaška steza
Atletski stadion Brežice
14.497 €
Namen in cilj

Namen projekta je omogočanje teka na primerni površini za vse rekreativne tekače, tudi ko je atletski stadion zaseden. Cilj je
ozaveščati občane o pomembnosti gibanja za ohranjanje zdravja.
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Stanje projekta

V letu 2021 se je za predmetno investicijo izdelala projektna dokumentacija, pridobilo gradbeno dovoljenje za nezahteven
objekt in izvedla so se vsa predvidena gradbeno obrtniška dela.

OB009-19-0078 "Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev otrošk. igrišča in
postav. igral ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi
6.203 €
Namen in cilj

Sredstva na postavki so bila porabljena za izgradnjo otroškega igrišča in nabavo igrala v Mrzlavi vasi.
Stanje projekta

OB009-19-0079 "Moja skupnost- sodelujem!":Akustika v Večnamenski
dvorani Skopice
9.957 €
Namen in cilj

Sredstva na postavki so bila namenjena za izvedbo akustičnega stropa v Večnamenski dvorani Skopice. Projekt je zajemal
dobavo in montažo akustičnih panelov, ker v dvorani doma zelo odmeva in negativno vpliva na počutje. Realizacija je bila
99,57 % glede na sprejeti proračun.
Stanje projekta

Dvorana v Večnamenskem domu Skopice je velika in ker ni bila akustično urejena je zelo odmevalo, kar je negativno vplivalo
na počutje obiskovalcev.

OB009-19-0082 "Moja skupnost-sodelujem!":Medgeneracijski park Sela
13.256 €
Namen in cilj

Urejen je bil Medgeneracijski park Sela, namenjen za šport in rekreacijo več generacij dokončan in oddan v upravljanje.
Stanje projekta

Na voljo je bilo finančnih sredstev v višini 13.974,20 €. Realizacija sredstev je bila 98,1%.

OB009-19-0087 "Moja skupnost-sodelujem!":Rehabilitacijski in
rekreacijski studio v stari OŠ v Pečicah
14.913 €
Namen in cilj

Pečice so na obrobju občine in vaščani nimajo v kraju rehabilitacijskega oz. rekreacijskega centra, v katerem bi lahko izboljšali
svojo psihofizično kondicijo.
Stanje projekta

V sklopu projekta se je nabavila fitnes oprema. Z izvedbo projekta je omogočena vaščanom bistveno lažja rehabilitacija
poškodb, ostalim pa možnost rekreacije na vadbenih napravah. Realizacija je bila 99,95 % glede na sprejeti proračun.

OB009-19-0088 "Moja skupnost-sodelujem!":Travnato igrišče na prostem
Dolenja Pirošica
9.315 €
Namen in cilj

V letu 2021 se je uredilo travnato igrišče na prostem v Dolenji Pirošici. Projekt je uspešno zaključen.
Stanje projekta

Na voljo je bilo finančnih sredstev v višini 9.664,80 €. Realizacija sredstev je bila 99,5%.

OB009-19-0089 Vzdrževanje in obnova objektov -vrtci

27.512 €

Namen in cilj

Zagotavljanje potrebnih in ustreznih prostorov ter opreme za izvajanje predšolske dejavnosti
Namen: Sredstva so namenjena vlaganju v prostor in opremo vrtcev.
Stanje projekta

Z razpoložljivimi sredstvi so bila izvedena najnujnejša vzdrževalna dela na objektih in opremi vrtcev.

OB009-20-0001 Poligon "Pump-Track"

7.844 €

Namen in cilj

Cilj projekta je zgraditi poligon in s tem spodbujati krajane k aktivnem življenjskem slogu in trajni mobilnosti ter
medgeneracijskemu druženju.
Stanje projekta

V letu 2020 se je poligon zgradil, za dokončanje investicije pa je potrebno izvesti še zaključna dela kot npr. položiti travno
rušo ipd.
V letu 2021 so bila zaključena vsa dela, vključno s predajo poligona v upravljanje Zavodu za šport Brežice.
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OB009-20-0012 Spomenik osamosvojitvi Slovenije

32.311 €

Namen in cilj

Projektna skupina Občine Brežice za pripravo in izvedbo osrednjega pomnika osamosvojitvene vojne Slovenije 1991 v
Brežicah (v nadaljevanju: projektna skupina), ki je bila imenovana s strani župana Občine Brežice, je dne 3.8.2020 objavila
Javni, odprti, anonimni poziv za izbiro najprimernejše rešitve za postavitev pomnika osamosvojitvene vojne Slovenije leta
1991 v Brežicah (v nadaljevanju: javni poziv). Predmet javnega natečaja je bila idejna zasnova parka z lokacijo pomnika:
arhitekturno – prostorski del in idejna zasnova pomnika: kiparsko – umetniški del. Idejne zasnove je bilo potrebno oddati do
30.10.2020. Projektna skupina je ob pregledu prejetih rešitev za postavitev pomnika osamosvojitvene vojne Slovenije 1991
preverila pravočasnost vlog, vključenost arhitekturno – prostorskega dela in vključenost kiparsko – umetniškega dela. Prejetih
je bilo sedem (7) rešitev, ki so bile vse pravočasne in so vključevale arhitekturno – prostorski del kot tudi kiparsko – umetniški
del.
Stanje projekta

Izbrana je idejna zasnova. V letu 2021 se pristopi k izdelavi projektne dokumentacije in k izvedbi pomnika.

OB009-20-0025 OŠ Velika Dolina

113.330 €

Namen in cilj

Cilj je zagotoviti nemoteno obratovanje kuhinje, kjer so na podlagi inšpekcijskega ogleda ugotovljene neskladnosti.
Stanje projekta

Projekt je izveden v celoti.

OB009-21-0002 Večnamenski dom Arnovo selo

35.637 €

Namen in cilj

S strani KS Artiče je bila prejeta pobuda, da se za prebivalce Arnovega sela, Dolenje vasi in drugih okoliških vasi zagotovijo
prostori za druženje v Arnovem selu. Gre za parcelo št. 143/3, k.o. Arnovo selo, ki je v lasti PGD Spodnja Pohanca. Na parceli
je večji objekt, ki je potreben obnove.
Stanje projekta

V letu 2021 je bil izveden odkup dela parcele, kjer bo v prihodnje izgrajeno parkirišče in dela objekta. Vzpostavljena je bila
etažna lastnina.

OB009-21-0011 Vzdrž.dela na gosp.poslop.,Banova domačija

38.189 €

Namen in cilj

Banova domačija ima status nepremične kulturne dediščine. Planirana sredstva so bila namenjena za izvedbo nujnih
investicijsko vzdrževalnih del, s čimer se ohranjajo objekti domačije v dobrem stanju in se jih ščiti pred propadanjem.
Posledično je mogoča prezentacija domačije širši javnosti.
Stanje projekta

V letu 2021 so bili doseženi naslednji cilji:
obnovila se je slamnata streha gospodarskega poslopja,
saniral oz. obnovil se je lesen strop nad pritličjem gospodarskega poslopja.

OB009-21-0012 Vzdrž.dela na delu Z trakta, JZ stolpu...-Grad Brežice
780 €
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 ter bogatitev
turistične ponudbe v Posavju, ki se lahko primerja s tovrstno ponudbo v Evropi.
Stanje projekta

V letu 2020 je bila izdelana projektna dokumentacija za ureditev še neurejenega dela podstrešja Z trakta z JZ stolpom ter
zamenjavo kritine na omenjenem delu ter J traktu gradu.
V letu 2021 se je izvedla uskladitev že izdelane projektne dokumentacije za ureditev še neurejenega dela podstrešja Z trakta z
JZ stolpom ter zamenjavo kritine na omenjenem delu ter J traktu gradu z pogoji razpisa Ministrstva za kulturo.

4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN
7.257.244 €
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
OB009-10-0001 Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč

29.631 €

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.
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OB009-10-0010 Vodovod Cerklje

1.423 €

Namen in cilj

Namen je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo novega javnega vodovodnega sistema Piroški vrh-Stankovo-Kraška
vas.
Stanje projekta

V izvajanju.

OB009-10-0013 Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje

88.947 €

Namen in cilj

Izdelava projektne dokumentacije in izvedba vodovodne povezave do naselja Brezje.
Stanje projekta

Projektna dokumentacije je izvedena. Trenutno smo v fazi sklepanja služnostnih pogodb, vendar zaradi težav z določenimi
lastniki, še ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Ko bo to pridobljeno, se bo takoj pristopilo k izgradnji. Predvidoma bi se
naj začelo v letu 2022.

OB009-10-0014 Izdelava inž.-geol. poročil in proj. za sanacijo

4.836 €

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

171.207 €

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 6 8 . 7 8 7 €
Namen in cilj

Namen in cilj investicije je, da se izboljša prometna varnost, obnovijo dotrajani deli cest ter zagotovi varnejša pot vsem
udeležencem v prometu.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-10-0040 Modernizacije in preplastitve v KS Čatež

34.238 €

Namen in cilj

Namen in cilj investicije je, da se izboljša prometna varnost, obnovijo dotrajani deli cest ter zagotovi varnejša pot vsem
udeležencem v prometu.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-10-0051 Pločnik Župelevec

23.280 €

Namen in cilj

Cilj projekta v Župelevcu je izbolšati prometno varnostne razmere na precej prometni cesti, predvsem za šibkejše udeležence
v prometu.
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. Leta 2020 pa se je izvedla parcelacija v 2.fazi.
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.

OB009-10-0053 Moder. JP v KS Križe

52.794 €

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena modernizaciji javnih poti v Krajevni skupnosti Križe.Obnovil se je odsek lokalne ceste LC 181021
Poklek - Goli vrh. Hkrati se je na celem odseku uredilo odvodnjavanje.
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Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-10-0057 Pločnik Vel. Malence - Krška vas

2.325 €

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. V letu 2020 je bila izvedena parcelacija. Leta 2021 so se dokončno reševala
lastniška vprašanja (odkupi).
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.

OB009-10-0061 Modernizacija LC in JP v KS Pišece

50.000 €

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena za modernizacijo lokalnih cest in javnih poti v KS Pišece. Obnovljen je bil odsek javne poti JP
526973 Zg. Podgorje (Bonjaj). Ob obnovi se je na določenih mestih tudi pobrala brežina ob vozišču, s čimer se je razširila
bankina.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-10-0063 Modernizacija cest v KS Sromlje

94.178 €

Namen in cilj

Namen in cilj investicije je izboljšati prometno varnost. V letu 2021 se je obnovil del LC 024421-Babčki dol-Sv.Janez v
dolžini cca 560 m.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-10-0064 Moderniz. in prepl.cest v KS Šentlenart

57.149 €

Namen in cilj

Namen in cilj investicije je izboljšati prometno varnost. Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po
planu KS Šentlenart. Moderniziral se je odsek javne poti JP 524011 Brezina (Petan) - vas in javne poti JP 524012 Brezina
(Dobnar) - vas v dolžini 360. Na celem odseku se je obnovilo vodovodno omrežje in uredilo odvodnjavanje.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-10-0068 Modernizacija cest v KS Vel. Dolina

39.886 €

Namen in cilj

Namen in cilj investicije je, da se izboljša prometna varnost, obnovijo dotrajani deli cest ter zagotovi varnejša pot vsem
udeležencem v prometu.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-10-0075 Urejanje AP v občini Brežice

35.312 €

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč v občini Brežice in nakup 6 novih nadstrešnic.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-10-0093 Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice 1 0 8 . 4 3 2 €
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

116.776 €

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za obnovo javne razsvetljave v občini Brežice in zamenjavo neustreznih svetilk.
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Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-11-0002 Nabava nadom. OS na področ. kom. odpadkov 2 3 . 6 8 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

68.185 €

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

0 €

Namen in cilj

Cilj projekta je bilo izboljšanje prometno varnostnih razmer na nevarnem cestnem odseku ob Cesti bratov Cerjakov v Brežicah.
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 in se zaključila leta 2019. Leta 2020 so se vodile
dejavnosti za ureditev odvodnjavanja R ceste. Leta 2021 smo nadaljevali z razgovori z DRSI v zvezi s sklenitvijo
sofinancerskega sporazuma za ureditev odvodnjavanja v bližini železniške postaje Brežice.
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

22.777 €

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,
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.
Razpis, ki je bil objavljen v letu 2020 je bil namenjen samo operaterjem, za kar Občna ni sodelovala in tako ni prišlo do porabe
sredstev.
Stanje projekta

Projekt je v mirovanju.

OB009-11-0011 Obnova vaškega središča Čatež-1.faza

0 €

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.
Stanje projekta

Cilj za dokončanje 1. faze je bil dosežen. Po projektni dokumentaciji ostaja izvedba 2. faze.

OB009-11-0048 Pločnik v Trebežu R3-676

321 €

Namen in cilj

Cilj projekta je bilo izboljšanje prometno varnostnih razmer za vse udeležence v prometu, še posebej pa za šibkejše, za kar se
je zgradil pločnik in uredila cesta čez Trebež.
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Stanje projekta

V letu 2014 je bila zaključena projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika in rekonstrukcijo ceste v Trebežu.V letu 2016 je
sklenjen sporazum o sofinanciranju z DRSI, izbran izvajalec in sledila je gradnja v letih 2017/2018 ter urejanje lastniških
vprašanj.

OB009-11-0050 Obnova jekl.mostov preko Save in Krke

-167 €

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena nadaljevanju obnove jeklenega mostu čez Savo v Brežicah. V letu 2021 se je dokončala sanacija
jeklenega mostu čez Krko.
Stanje projekta

Izvedeno

OB009-11-0057 Vodovod Križe

196.012 €

Namen in cilj

Namen je izvedba obnove vodovodne povezave od vrtine Močnik do črpališče ter od Črpališča do vodohrana Rucman vrh.
Predvidena je tudi novogradnja vodovodne povezave do Pečic in vodohrana na Križah.
Stanje projekta

V izvedbi. Izvedena je bila obnova vodovodne povezave od vrtine Močnik do črpališče. V letošnjem letu je predvidena začetek
izgradnje vodovodne povezave do vodohrana na Križah, s katero se bo na javni vodovodni sistem navezalo tudi naselje Pečice.

OB009-11-0058 Ureditev otroških igrišč

20.000 €

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

22.426 €

Namen in cilj

Postavka je bila namenjena za izvedbo obnov javnih poti in lokalnih cest v Krajevni skupnosti Mrzlava vas. V letu 2021 se je
izvedla modernizacija nekategorizirane ceste Kraška vas - odcep Oštir cca. 115m, ter hkrati ureditev zemljiškoknjižnega stanja
javnega dobra za nekategorizirano cesto.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-12-0019 Komunalno opremljanje zemljišč

11.280 €

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena za komunalno opremljanje zemljišča za gradnjo. Izvedla se je dostopna cesta v Artičah.
Stanje projekta

Cilj je bil dosežen.

OB009-13-0005 Sofinanciranje MKČN

46.886 €

Namen in cilj

Namen subvencioniranja MKČN je zmanjšati emisije odplak iz gospodinjstev v okolje na območjih kjer ni zgrajenih centralnih
čistilnih naprav in kanalizaciskega 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

0 €

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

Občinski svet Občine Brežice je na 13. redni seji dne 9. 7. 2020 sprejel Odlok o pokopališkem redu v Občini Brežice (Uradni
list RS, št. 107/20). V skladu s sprejetim Odlokom je potrebno v naslednjem letu pripraviti gradivo o določitvi višine grobnine
in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča v občini
Brežice.
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OB009-14-0003 Sek. Vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave

0 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za prevezavo vodovodnih sistemov na novozgrajeno vodovodno omrežje v sklopu Hidravličnih
izboljšav.
Stanje projekta

Ker ni bilo možno uskladiti služnostnih pogodb z določenimi lastniki parcel, ni bilo možno izvesti prevezav. Načrtuje se
sprememba trase.

OB009-14-0004 Obnova cest v mestu Brežice

0 €

Namen in cilj

Cilj postavke je obnova ulic v mestu Brežice tam kjer je potrebno prometno varnost povečati. Sredstva so bila v preteklem letu
predvidena za Staro kolonijo v Brežicah.
Stanje projekta

Sredstva so bila predvidena za prometne ureditve v Stari koloniji v Brežicah, in sicer za uvedbo sistema enosmernih ulic in
uvedbo območja hitrosti 30km/h. Do realizacije ni prišlo, saj postopek za ustrezno prilagoditev Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Občini Brežice ni bil dokončno speljan. Leta 2019 je bila pripravljena prometna študija za območje Stare kolonije
v Brežicah, na katero je KS Brežice v okviru postopkov za prilagoditev omenjenega Odloka podala dodatne predloge, ki so
bili preverjeni s strani Prometnotehniškega inštituta Univerze v LJ, FGG. Leta 2021 so bila sredstva namenjena sofinanciranju
priprave dokumentacije vezane na ureditev pripadajočih zemljišč večstanovanjskih objektov Stare kolonije. Postopke vodi KS
Brežice.

OB009-15-0015 Obnova LC Bukošek - Dobova

79.772 €

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena obnovi odseka lokalne ceste LZ 026301 - Selska cesta. Obnovilo se je vozišče v dolžini cca 220
m, ter ob njem zgradil nov pločnik za pešce. Na celem odseku se je uredilo odvodnjavanje in na delu odseka postavila nova
javna razsvetljava.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-15-0018 Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice 4 2 2 . 4 2 8 €
Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za izvedbo kanalizacije v Novi vasi pri Mokricah, za izvedbo sekundarnega fekalnega voda v
Globokem, za izdelavo projektne dokumentacije za fekalno kanalizacijo v Krški vasi.
Stanje projekta

V izvajanju oz. v zaključni fazi je izgradnja fekalne kanalizacije v Novi vasi. V pripravi na izvedbo je projekt izgradnje fekalne
kanalizacije v Krški vasi. Izdeluje se projektne dokumentacija za fekalno kanalizacijo v Artičah, za manjkajoče sekundarne
fekalne vode na Čatežu ob Savi ter v Dobovi.

OB009-15-0025 Modernizacija cest v KS Kapele

46.912 €

Namen in cilj

Sredstva so se porabila s predlogi KS Kapele in sicer za ureditev LC 024331-Jereslavec-Slogonsko v dolžini cca 320 m.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-15-0046 Pločnik in kolesarska steza Trdinova ul.

112.977 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti oz. povečati prometno varnost z izgradnjo pločnika, ureditvijo vozišča in zagotovitvijo površin
za kolesarje.
Stanje projekta

V letu 2021 so se pričela dela pri obnovi Trdinove ulice 2. faza. Dela so potekala počasneje kot predvideno, zaradi velike
zasedenosti izvajalca, ter usklajevanj z lastniki zemljišč ob sami ulici. Izvedla se je izgradnja odvodnjavanja ter postavitev
robnikov povsod razen v križišči proti trgovskem objektu Lidl. Delno se je asfaltiralo cca. 200m cestišča z grobim slojem. Dela
se bodo nadaljevala v letu 2022.

OB009-16-0005 Infrastruktura ob hidroelektrarni

9.060 €

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena pridobivanju zemljišč ob bodoči dostopni poti do HE Mokrice. Sami postopki odkupa zemljišč so
bili močno odvisni od epidemioloških razmer in kot taki so zahtevali bistveno več časa, saj je bilo veliko težje speljati vse
uradne postopke. Ostala predvidena dela so trenutno odvisna od same dinamike izgradnje HE Mokrice.
Stanje projekta

Cilji so bili delno doseženi. Odkupili so se deli zemljišč s katerimi je uspel podpis pogodb.
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OB009-17-0005 Vodovod Bizeljsko

36.956 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za obnovo vodovodnega sistema Bizeljsko in njegovo dograditev.
Stanje projekta

Izvedena je bila obnova vodovodnega odseka Keltis - Vrhovnica.

OB009-17-0012 Pločnik ob R2 420 Brežice-Rigonce

13.880 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za aktivnosti vezane na gradnjo površin za pešce na predmetne cestnem odseku te s tem povečanjem
prometne varnosti.
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. 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). Leta 2020 se je pričela izdelava projektne dokumentacije
za večnamenske površine med Dobovo in Rigoncami, ki se je izdelovala tudi v letu 2021.

OB009-17-0025 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti

32.172 €

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 2021 so bila sredstva iz te postavke porabljena za nakup večih prikazovalnikov hitrosti, za izdelavo projektne
dokumentacije za avtobusno postajališče Prilipe in ureditev državne ceste ob OŠ Cerklje ob Krki, za ureditev prehoda na
Maistrovi ulici/Brežice ter za dobavo, postavitev in montažo znakov naselja Brežice skladno z izdelanim elaboratom za celotno
naselje Brežice.

OB009-17-0026 Modernizacija cest v KS Pečice

8.370 €

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena asfaltiranju in utrditvi makadamskega dela cestišča JP 527161-Rušno-Zanoški .
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-17-0031 Obnova odseka LC Velike Malence-Vrhovska vas 2 5 2 . 3 5 8 €
Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena obnovi vozišča lokalne ceste 024062-V. Malence-Boršt v dolžini 1 km. Izvedena je bila ureditev
odvodnjavanja meteorne vode, rekonstrukcije vozišča in posek dreves ob cestišču, ki so predstavljala nevarnost za promet.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-17-0032 Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje

296.098 €

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

Dela so v izvajanju. Faza 3 se izvede v letu 2022.

OB009-17-0033 Modernizacija cest v KS Globoko

69.997 €

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena obnovi odseka lokalne ceste LC 024601-Vitna vas-Brezje v dolžini cca 400m. Sredstva so bila
namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS.
Stanje projekta

Izvedeno.
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OB009-17-0035 Pločnik in kolesarska steza ob R1-220ŠentlenartSp.Pohanca

0 €

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena gradnji površin za pešce in kolesarje ob nevarnem odseku državne ceste med Šentlenartom
(Brežice) in Spodnjo Pohanco ob cesti R1-220.
Stanje projekta

Sredstva so bila namenjena za pripravo projektne dokumentacije za površine za pešce in kolesarje med Brežicami in Spodnjo
Pohanco. Ker DRSI več let ni pristopila k pripravi projektne dokumentacije, je Občina sama pripravila projektno nalogo za
pripravo le-te, ki je bila potrjena s strani DRSI. V nadaljnjih postopkih je dogovorjeno da DRSI vodi postopek javnega naročila.
Realizacija je odvisna od vodenja postopkov s strani DRSI.

OB009-18-0005 Sofinanciranje obnov mrliških vežic

6.845 €

Namen in cilj

Namen in cilj je obnoviti obstoječe mrliške vežice v občini Brežice ter tako prispevati k varnejši uporabi le-teh.
Stanje projekta

V izvajanju.

OB009-18-0007 Pločnik Vrhje

49.690 €

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,
- zmanjšanje negativnih vplivov prometne infrastrukture na okolje itd.
Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. V letih 2021 in 2022 je predvidena izvedba 2. faze projekta.

OB009-18-0010 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2
35.540 €
Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izvedbo Hidravličnih izboljšav vodovodnega omrežja in sicer na odsekih Pišece - Veseli vrh, Dobova
- Loče - Rigonce ter Pišece - Bizeljsko - Bojsno.
Stanje projekta

Projekt v izvajanju. Z deli se je pričelo na odseku Pišece - Veseli vrh.

OB009-18-0011 Obnova vodovoda Sromlje

0 €

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena za obnovo morebitnih okvar na vodovodnem sistemu Sromlje.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-18-0012 Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture
84.118 €
Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena za izvedbo obnove vodovodov ob gradnji infrastrukture.
Stanje projekta

Sredstva so bila porabljena za izvedbo obnove vodovodnega sistema na ulici Kozjanskih borcev v Brežicah v sklopu obnove
ceste.

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.
Stanje projekta

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), končujejo se tudi
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postopki za urejanje lastniških vprašanj, ki jih vodi DRSI s sodelovanjem občine. V začetku leta 2021 je DRSI objavila razpis
za izvedbo. Dela se izvajajo v letu 2022.

OB009-18-0023 Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas in
Brežice-Čatež ob Savi)
5.980 €
Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja kolesarske poti od Brežic do Krške vasi ter od Brežic do Čateža ob Savi. Poleg tega z investicijo
želimo na omenjeni relaciji za kolesarje povečati varnost v prometu in istočasno povečati njihovo število oziroma migracijo
kolesarjev.
Cilj investicije je izgradnja oziroma ureditev 1,5 km novih kolesarskih poti.
Stanje projekta

Gradnja se je pričela v letu 2022, zaključek gradnje pa je predviden v letu 2023. Stanje projekta je v izvajanju.

OB009-18-0024 Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova 5 2 3 . 9 8 9 €
Namen in cilj

Splošni cilji operacije so:
- zagotoviti pogoje za udobno, varno in privlačno kolesarjenje na ravni občine ter s tem doseči zastavljene operativne cilje v
sklopu Celostne prometne strategije občine Brežice,
- spodbuditi prebivalce zalednih naselij in stanovanjskih sosesk k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti,
- povišati delež kolesarjenja v občini.
Specifični cilji operacije je:
- izgradnja kolesarske poti v skupni dolžini 4,6 km.
Stanje projekta

V izvajanju.

OB009-18-0025 Pločnik Kapele

4.525 €

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

Projekt je v pripravi, se izvajajo manjše korekcije, zaradi nestrinjanj s strani lastnikov. Odkupi se izvajajo.

OB009-18-0027 Pločnik v KS Velika Dolina-3.faza

18.543 €

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

Projekt je zaključen.

OB009-19-0004 Ureditev krajevnega središča Dobova

18.824 €

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 sei zvedla se rušitev slednjega.

OB009-19-0008 Ulica Bratov Gerjovičev-odcep Loče

21.093 €

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. Zaradi nestrinjanja lastnikov se izvedba prestavi v naslednja leta.
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OB009-19-0009 Most Boršt

0 €

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena za pripravo dokumentacije za ureditev mostu Boršt.
Stanje projekta

Projekt se ni izvajal

OB009-19-0010 Obnova LC024051 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici
558.935 €
Namen in cilj

V letu 2021 se je popolnoma prenovil leseni most čez Krko v Cerkljah pri Krki. Most ima novo leseno nosilno konstrukcijo in
novo leseno vozno površino, hkrati se je uredila tudi dovozna rampa do mostu z novim asfaltom
Stanje projekta

Križišče je bilo dokončano. Dela obnove lesenega mostu čez Krko se bo izvajalo tudi v letu 2021.

OB009-19-0011 Prehod za pešce R1 219-Lidl

0 €

Namen in cilj

Namen in cilj investicije je izboljšati prometno varnost pešcev na obstoječem prehodu za pešce.
Stanje projekta

V mirovanju, potekajo pogovoru z Lidlom glede nadaljnjih ureditev prostora.

OB009-19-0012 Obnova Cvetne ulice v Dobovi

0 €

Namen in cilj

Namen in cilj je obnoviti obstoječe vozišče ter dograditi pločnik za pešce na Cvetni ulici.
Stanje projekta

Izvedena je dokumentacija PZI, izvedena je parcelacija zemljišča. V nadaljnjih letih je predviden odkup zemljišča ter izvedba.
Projekt je v izvajanju.

OB009-19-0013 Obnova Ceste bratov Milavcev

165.089 €

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena izvedbi 2. faza modernizacije CBM, ki je ena izmed glavnih prometnih povezav v mestu Brežice.
Stanje projekta

Sredstva so bila namenjena izvedbi 2. faza modernizacije CBM. Dela so se pričela in izvedla se je nova meteorna kanalizacija
na celotnem predvidenem odseku. Nakupil se je tudi material za nadaljevanje izvedbe v letu 2022. Projekt se še izvaja

OB009-19-0014 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti

76.454 €

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. Namen projekta je izboljšati prometno varnost v območju.
Stanje projekta

Sredstva so bila namenjena za izvajanje rekonstrukcijo križišča Maistrove, Černelčeve in Pleteršnikove ulice v Brežicah. Zaradi
pridobivanja in urejanja zemljišč se v letu 2021 niso pričela gradbena dela. Izvajalec je bil izbran ter vpeljan v delo. Del sredstev
se je namenil za nabavo potrebnega gradbenega materiala za pričetek del v letu 2022.

OB009-19-0015 Meteorna kanalizacija Brežice

0 €

Namen in cilj

V izdelavi je dokumentacija za zadrževalni kanala na območju ob Hoferju kjer je v prihodnosti predvidena pozidava večjega
območja.
Stanje projekta

V izdelavi je projektna dokumentacija, ki pa še ni v celoti zaključena, saj še potekajo usklajevanja z lastniki zemljišč.

OB009-19-0016 Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice

23.575 €

Namen in cilj

Izvedba obnove in izgradnje novega voda vodovoda v okviru gradnje HE Mokrice.
Stanje projekta

Del sredstev se je porabil za obnovo vodovodnega odseka v Jesenicah na Dolenjskem. 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.
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OB009-19-0021 Obnova železnega mostu čez Krko v Brežicah 1 . 2 4 6 . 5 5 1 €
Namen in cilj

Nadaljevala se je sanacija mostu čez Krko. Zamenjala so se poškodovana vozlišča jeklene konstrukcije, ter speskala in
prepleskala se je celotna železna konstrukcija. Uredila se je inundacija med mostovoma s sanacijo razpok na spodnji strani.
Zamenjavo ležišč podpornih stebrov in prepleskanjem. Na koncu se je izvedla še preplastitev asfalta in ureditev
odvodnjavanjem z vozišča ter sovprežne betonske konstrukcije pri mostu čez Krko. Uredila se je tudi okolica ob inundaciji s
posekom dreves ki so segala v konstrukcijo.
Stanje projekta

Projekt je zaključen

OB009-19-0022 Ureditev križišča v naselju Črešnjice

0 €

Namen in cilj

V Črešnjicah je v samem centru razvejano cestno omrežje, na katerem do leta 2019/20 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. Namen projekta je bilo izboljšati prometno varnost v območju, kar se je tudi doseglo.
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 ter se je leta 2020 končal. Gradnja je bila sofinancirana s strani MORS. Lastniška vprašanja se še
urejajo.

OB009-19-0029 Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno

6.680 €

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. Namen projekta je izboljšati prometno varnost v območju.
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. Leta 2020 se je projektna dokumentacija končala.
Leta 2021 se je izvedla parcelacija z namenom urediti lastniška vprašanja.

OB009-19-0030 Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh 7 5 . 3 6 3 €
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. Namen projekta
je izboljšati prometno varnost v območju.
Stanje projekta

V izvajanju.

OB009-19-0064 Obnova lokalne ceste LC Cirnik

49.993 €

Namen in cilj

Obnovil se odsek lokalne ceste 024161 Cirnik - Koritno. Na delih vozišča so se izvedle globinske sanacije, preplastilo vozišče
in po celi trasi uredilo odvodnjavanje.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-19-0065 Naprave za sistem merjenja kakovosti zraka in drugih
vplivov na življenje
7.124 €
Namen in cilj

Postavka je bila namenjena vzpostavitvi sistema merjenja kakovosti zraka in drugih vplivov na življenje, ki pa ni bila
realizirana, ker je v letu 2021 predviden razpis za pridobitev finančnih sredstev na temo pametnih mest.
Stanje projekta

Cilj ni bil dosežen.

OB009-19-0067 Obnova LC 024011 Cerklje-Črešnjice in izgradnja
pločnika
0 €
Namen in cilj

Cesta med Cerkljami ob Krki in Črešnjicami je dotrajani in nima površin za pešce. Namen projekta je izboljšati prometno
varnostna odseku z ureditvijo križanj, vozišča ter površin za pešce.
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Stanje projekta

Pripravlja se projektna dokumentacija za ureditev ceste in izgradnjo površin za pešce med Črešnjicami in Cerkljami ob Krki.
Za izvedbo je predvideno sofinanciranje s strani MORS v letu 2022.

OB009-19-0068 Obnova mrliške vežice v Orešju

22.326 €

Namen in cilj

Namen in cilj investicije je obnoviti dotrajan zid okoli pokopališča ter zgraditi novo mrliško vežico, ki je pod spomeniškim
varstvom ter zgraditi manjšo novo mrliško vežico (obstoječa je dotrajana in neprimerna za obnovo).
Z namenom delovanja v smeri ohranjanja poseljenosti in doseganje ter ohranjanje kakovostnega življenja je eden izmed
ključnih strateških ciljev območja izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.
Investicija v izgradnjo mrliške vežice, ureditev pokopališča ter celostna ureditev zunanjih površin pri pokopališču bo prav
gotovo pripomogla k zagotovitvi prijetnejšega bivanjskega okolja.
Cilji načrtovane investicije so:
- rušitev stare in izgradnja nove mrliške vežice ter predaja objekta primarnemu namenu,
- ureditev ustreznega parkirišča za potrebe pokopališča,
- ureditev ekološkega otoka ob pokopališču,
- pozitivni učinek na razvoj kraja,
- prispevek h kakovostnejšemu življenju v vasi.
Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB009-19-0069 Obnova vodovodnih omrežij

334.306 €

Namen in cilj

Namen je, da se obnovijo oz. zamenjajo vodovodni odseki kjer se pogosteje pojavljajo okvare.
Stanje projekta

Izvedena je bila obnova vodovodnega odseka v Gadovi peči, v Brezini, na odseku Kera net - Ulica Kozjanskih borcev, v
Sromljah, v Novi vasi pri Mokricah, v Selah pri Dobovi, v Piršenbregu, na Rajcu ter za obnovo vodohrana Žalce in Dobeno.

OB009-19-0070 Izgradnja pločnika Pišece

18.289 €

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika v Pišecah. V letu 2020 se je izvedla
projektna naloga Idejna zasnova z dvema projektnima rešitvama ter elaborat geološko-geomehanskih raziskava. Potrjena idejna
zasnova bo podlaga za nadaljnjo projektno dokumentacijo.
Stanje projekta

Cilj je bil delno dosežen.

OB009-19-0071 Modernizacija JP Skopice

72.138 €

Namen in cilj

V letu 2021 se je pristopilo k izbiri izvajalca za modernizacijo JP 524351-D. Skopice-za vasjo. Dela so se zaradi sofinanciranja
projekta s strani MORS razdelila na dva dela, ki sta bila oba realizirana do konca decembra 2021.
Stanje projekta

Projekt je izveden.

OB009-19-0085 "Moja skupnost-sodelujem!":Ureditev ekoloških otokov v
KS Bizeljsko
13.222 €
Namen in cilj

V okviru te postavke je bil urejen ekološki otok na Bizeljskem.
Stanje projekta

Projekt je izveden.

OB009-19-0086 "Moja skupnost-sodelujem!":Praznično novoletna
okrasitev vasi Pišece
2.993 €
Namen in cilj

V letu 2021 se je izvedla investicija v okviru participativnega proračuna. Praznično novoletna okrasitev v vasi Pišece.
Stanje projekta

Projekt zaključen.
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OB009-20-0003 Modernizacija ceste Bizeljska vas-grad

50.000 €

Namen in cilj

Obnovil se je odsek lokalne ceste LC 024361 Bizeljska vas - Ledine. Poseg je zahteval ureditev brežine s pilotiranem, izdelavo
kamnite zložbe in ureditev vozišča.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-20-0004 Javna razsvetljava Velike Malence, Jereslavec 5 9 . 4 0 1 €
Namen in cilj

Dobavilo in postavilo se je 43 solarnih svetilk javne razsvetljave.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-20-0006 Pločnik Ribnica

4.676 €

Namen in cilj

Namen projekta je izboljšati prometno varnostne razmere na odseku državne ceste R3-675 čez Ribnico, kjer ni urejenih površin
za pešce, avtobusnih postajališč, ni urejeno odvodnjavanje, prav tako pa je tudi vozišče v slabem stanju. Cilj in namen
investicije je prispevek k prometni varnosti, s poudarkom na varnosti pešcev, predvsem otrok ter prispevek zagotavljanju
kvalitetnih življenjskih pogojev.
Stanje projekta

Pripravlja se projektna dokumentacija.

OB009-20-0009 Pločnik Žejno

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je izboljšati prometno varnostne razmere na odseku lokalne ceste čez Žejno, kjer ni ustrezno urejenih površin
za pešce, avtobusnih postajališč, prav tako pa je tudi vozišče v slabem stanju.
Stanje projekta

V izdelavi je projektna dokumentacija za ureditev cestnega odseka čez Žejno.

OB009-20-0010 Urejanje trgov in ulic v mestu Brežice

29.092 €

Namen in cilj

Izvedla se je dodatna novoletna okrasitev ulic v mestu Brežice.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-20-0016 Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih

14.335 €

Namen in cilj

Področje plakatiranja in oglaševanja je nujno potrebno učinkovito urediti ter tako vplivati tudi na prijaznejši obcestni prostor,
za kar pa se pripravi ustrezne podlage.
Stanje projekta

Za urejanje plakatiranja in oglaševanja v Občini Brežice so bili leta 2020 naročeni štirje elaborati (elaborat za določitev
območja mesta Brežice, katalog urbane opreme in objektov za oglaševanje, elaborat za obveščanje in oglaševanje, elaborat
turistične obvestilne signalizacije), ki so se izdelovali tudi v letu 2021.

OB009-20-0020 Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš-rondo Črnc 1 2 9 . 0 2 0 €
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

Projekt je v izvajanju.

OB009-20-0026 Modernizacija javne poti JP 527915-Janeževa gorca
33.336 €
Namen in cilj

V letu 2021 se je izvedlo naročilo in modernizacija odseka JP 527915.
Stanje projekta

Projekt je končan
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OB009-21-0003 Modernizacija lokalne ceste Gaberje-Sela

79.617 €

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena za modernizacijo lokalne ceste LC 024283 Pistače - Sela (križ). Uredilo se je 620 m vozišča in
uredilo odvodnjavanje.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-21-0004 Sanacija in zaščita skalnega podora ob JP 525062
Slovenska vas-Filipač
407.257 €
Namen in cilj

Izvedla se je zaščita stanovanjskih objektov in javne poti pred padajočim kamenjem.
Stanje projekta

Projekt je končan.

OB009-21-0005 Ureditev križišča in AP Boršt

0 €

Namen in cilj

DRSI je v letu 2021 novelirala starejšo projektno dokumentacijo za ureditev križišča z avtobusnimi postajališči na Borštu.
DRSI je pričela tudi z urejanjem lastniških vprašanj, kar se še izvaja. Pričakuje se sklenitev sporazuma o sofinanciranju z DRSI
in pričetek gradnje.
Stanje projekta

Urejajo se lastniška vprašanja pred izvedbo.

OB009-21-0006 Vzhodna obvoznica Brežice- most Sava

12.699 €

Namen in cilj

V letu 2021 je bil sklenjen sporazum o sofinanciranju 1.etape vzhodne obvoznice Brežic med Ministrstvom za infrastrukturo,
Ministrstvom za okolje in prostor ter Občino Brežice, ki se nanaša na odsek nove obvoznice z izgradnjo mostu čez Savo.
Sredstva v letu 2021 so bila namenjena urejanju lastniških vprašanj, ki jih Občina sofinancira skupaj z državo.
Stanje projekta

Poteka urejanje lastniških vprašanj.

OB009-21-0007 Modernizacija ulic v mestu-KS Šentlenart

100.000 €

Namen in cilj

Sredstva so bila zagotovljena za modernizacijo ulic v mestu - Krajevna skupnost Šentlenart. Moderniziral se je odsek Ulice
Kozjanskih borcev v dolžini 330 m in križišča z Mladinsko ulico, ter odsek Vegove ulice v dolžini 140 m. Na odseku Ulice
kozjanskih borcev se je na celi dolžini obnovil tudi hodnik za pešce in uredilo odvodnjavanje.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-21-0008 Modernizacija ulic v mestu-KS ZBT

99.926 €

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena modernizaciji ulic v mestu - Krajevna skupnost ZBT. Moderniziral se je odsek lokalne ceste LZ
027081 Šolska ulica. Obnovilo se vozišče, obojestranski pločnik, odvodnjavanje, ter postavila nova javna razsvetljava.
Stanje projekta

Izvedeno.

OB009-21-0009 Ureditev pokopališča Pišece

24.124 €

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelavo dokumentacije za parkirišča na pokopališču Pišece
te izvedbo le-teh del, ki se dokončajo v letu 2022. Cilj in namen investicije je prispevek k prometni varnosti in zagotoviti
primerno število parkirišč ob pogrebnih svečanostih.
Stanje projekta

V izvajanju.

OB009-21-0010 Pločnik Mali vrh

0 €

Namen in cilj

Potekala so usklajevanja in priprava za izdelavo projektne naloge, vendar do naročila ni prišlo.
Stanje projekta

Pripravlja se projektna naloga, kot podlaga za naročilo projektne dokumentacije.
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4600 ODDELEK ZA PROSTOR

52.476 €

OB009-15-0009 Vodni center Brežice

29.326 €

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 prostor. V letu 2019
vsi postopki glede izdaj pogojev oz. soglasij še niso bili zaključeni.

OB009-15-0013 Ureditev zahodne fasade mesta Brežice

23.150 €

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.

OB009-19-0007 Veslaška steza na Savi

0 €

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.

OB009-20-0028 Izvennivojsko križanje Brezina (Intermarket)-projekt.
dokumentacija
0 €

5001 KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE
OB009-13-0008 Nakup opreme KS Artiče

5.779 €

0 €

Namen in cilj

Za potrebe delovanja KS Artiče je bila v planu nabava potrebne opreme.
Stanje projekta

V Letu 2020 je bila realizacija 100 %.

OB009-13-0029 Nakup opreme na pokop.in MV KS Artiče

0 €

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 2020 je bila realizacija 100 %.

OB009-13-0034 Modernizacija JP v izvedbi KS Artiče

5.779 €

Namen in cilj

Planira se investicijsko vzdrževanje javnih poti v Krajevni skupnosti Artiče.
Stanje projekta

V Letu 2020 je bila realizacija 100 %.

OB009-14-0015 Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Artiče

0 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijska vzdrževanja Prosvetnega doma KS Artiče, kakor tudi za nabavo potrebne opreme za
nemoteno delovanje.
Stanje projekta

V letu 2020 ni bila realizirana investicija, zato so bila sredstva prerazporejena.
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5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

0 €

OB009-17-0008 Nakup opreme KS Bizeljsko

0 €

Namen in cilj

Za potrebe delovanja KS Bizeljsko je v planu nabava potrebne opreme.
Stanje projekta

V letu 2020 ni bila realizirana nabava opreme.
.

OB009-17-0009 MV Orešje v KS Bizeljsko

0 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izgradnjo mrliške vežice.
Stanje projekta

V letu 2020 ni bila realizirana investicija.

OB009-20-0021 MV Bizeljsko v KS Bizeljsko

0 €

Namen in cilj

Za potrebe mrliške vežice in pokopališča Bizeljsko je v planu nabava potrebne opreme.
Stanje projekta

V letu 2020 ni bila realizirana nabava opreme.

5003 KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE
OB009-19-0023 Urejanje mesta Brežice

8.910 €

8.910 €

Namen in cilj

Namen projekta je urejanje mesta Brežice.
Stanje projekta

Sredstva planirana na NRP OB009-19-0023-Urejanje mesta Brežice so se porabljala na dveh postavkah. Iz postavke 00309Krajevni praznik KS Brežice se je namenilo 744,00 eur za "Spominska plošča Razlag" , katera stoji v Mestni hiši Brežice. Iz
postavke 00539-Urejanje mesta Brežice pa se je 9.645,63 eur namenilo za izdelavo javne razsvetljave na Orehovi aleji, 946,96
eur pa se je namenilo za obrobe okoli igral v parku pri Mladinskem centru Brežice. Planirana sredstva za leto 2020 so realizirana
100 %.

5004 KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI

0 €

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 2020 ni bila realizirana nabava opreme.

OB009-15-0058 Vzdrževanje pokopališča Cerklje

0 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu opreme za potrebe pokopališča v Cerkljah ob Krki in Bušeči vasi.
Stanje projekta

V letu 2020 je bila realizacija 98,82 %.

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 2020 ni bila realizirana investicija, ker KS v letu 2020 ni uspela prodati poslovno stanovanjski objekt.

5005 KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

0 €

OB009-18-0015 Vzdrž. pokopališča in MV Čatež

0 €

Namen in cilj

V letu 2020 se je planiralo dokončanje kuhinje za potrebe Mrliške vežice v KS Čatež ob Savi.
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Stanje projekta

Sredstva so porabljena v celoti za opremo v kuhinji za potrebe Mrliške vežice v KS Čatež ob Savi.
Realizacija projekta 100 %.

5006 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA
OB009-14-0007 Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova

8.841 €

5.587 €

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

3.254 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za obnovo pokopališča in nabavo opreme.
Stanje projekta

V letu 2020 se ni izvajala nobena investicija.

5007 KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

1.620 €

OB009-13-0012 Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko KS Globoko

0 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom Prosvetnega doma ter nabavi opreme potrebne za delovanje
Prosvetnega doma Globoko .
Stanje projekta

V letu 2020 ni so bila realizirana investicijska vzdrževanja.

OB009-15-0014 Nakup opreme za poslovne prostore KS Globoko 1 . 6 2 0 €
Namen in cilj

Sredstva so namenjena nabavi opreme za delovanje KS Globoko.
Stanje projekta

V letu 2020 ni bila realizirana nabava opreme.

5008 KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM
154 €

OB009-15-0016 Nakup opreme za prostore KS Jesenice/Dol.

154 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nabavi opreme za delovanje KS Jesenice na Dolenjskem.
Stanje projekta

V letu 2020 je bila 20,10 % realizacija investicije.

OB009-18-0018 Vzdrževanje pokop.in MV Jesenice/Dol.

0 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za obnovo pokopališča in nabavo opreme.
Stanje projekta

V letu 2020 ni bila realizirana investicija.

5009 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE
OB009-14-0002 Mrliška vežica Kapele

1.388 €

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 2020 ni bila realizirana investicija.
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OB009-17-0014 Nabava opreme in obnova poslovnih prostorov KS Kapele
1.388 €
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 2020 ni bila realizirana investicija, zato so bila sredstva prerazporejena.

5010 KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

0 €

OB009-17-0015 Nakup opreme v KS Križe

0 €

Namen in cilj

Za potrebe delovanja KS Križe je v planu nabava potrebne opreme.
Stanje projekta

V letu 2020 je bila 100 % realizacija investicij.

5011 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

0 €

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 2020 ni bila realizirana investicija.

OB009-17-0016 Nakup opreme v KS Krška vas

0 €

Namen in cilj

Za potrebe delovanja KS Krška vas je v planu nabava potrebne opreme.
Stanje projekta

V letu 2020 ni bila realizirana investicija.

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 2020 je bila realizacija 99,52 %.

5012 KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS
OB009-13-0031 Modernizacija JP v izvedbi KS Mrzlava vas

2.033 €

1.459 €

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

573 €

Namen in cilj

V letu 2020 je KS Mrzlava vas nabavila opremo v vrednosti 1.183,52 eur in sicer miza v vrednosti 475,80 eur, stole v višini
464,82 eur in drobni inventar v vrednosti 242,90 eura.
Stanje projekta

Projekt je v izvedbi in se bo v skladu s finančnimi sredstvi in potrebami nadaljeval v naslednjih letih.

5013 KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

0 €

OB009-14-0009 Nabava opreme za KS Pečice

0 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nabavi opreme potrebne za delovanje KS Pečice.
Stanje projekta

V letu 2020 ni bila realizirana investicija.
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5014 KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE
OB009-13-0016 Nakup opreme v poslov. prostorih KS Pišece

5.503 €

1.118 €

Namen in cilj

V letu 2020 je KS v okviru NRP nabavila drobni inventar in pohištvo v skupni vrednosti 826,42 eur.
Stanje projekta

Zamenjava dotrajane opreme se bo po potrebi realizirala v naslednjih letih.

OB009-13-0017 Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece

4.386 €

Namen in cilj

V letu 2020 je v okviru NRP KS Pišece naročila projektno dokumentacijo za nadaljnjo obnovo pokopališča v Pišecah,
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 2020 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

0 €

OB009-13-0018 Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Skopice

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 2020 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 2020 ni bila realizirana investicija.

5016 KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

0 €

OB009-14-0010 Nakup opreme v KS Sromlje

0 €

Namen in cilj

Za potrebe delovanja KS Sromlje se planira nabava potrebne opreme.
Stanje projekta

V letu 2020 KS ni nakupovala opreme za potrebe delovanja.

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.
Stanje projekta

V letu 2020 KS ni nabavljala opreme za potrebe mrliške vežice.

5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

1.647 €

OB009-13-0020 Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Šentlenart 1 . 6 4 7 €
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 2020 ni bila realizirana investicija in so bila sredstva prerazporejena.
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OB009-17-0019 Nakup zemljišča za prireditve krajanov

0 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu zemljišča za prireditve krajanov.
Stanje projekta

V letu 2020 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 2020 je bila 89,31 % realizacija.

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 2020 je bila 100 % realizacija planirane nabave opreme.

5018 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

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 2020 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 2020 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 2020 ni bila realizirana investicija.

5019 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

0 €

OB009-13-0032 Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence

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 Tomič-Horvatič.
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OB009-16-0004 Modernizacija cest v izvedbi KS Velike Malence

0 €

Namen in cilj

Krajevna skupnost v skladu s finančnimi možnostmi ni modernizirala javne poti na svojem območju, temveč jih je le tekoče
vzdrževala..
Stanje projekta

Projekt je v izvedbi in se bo v skladu s finančnimi sredstvi in potrebami nadaljeval v naslednjih letih.

5020 KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE
9.333 €

OB009-13-0023 Moderniz.JP v izvedbi KS Zakot-Bukošek-Trnje

0 €

Namen in cilj

Krajevna skupnost Zakot-Bukošek-Trnje v letu 2020 ni investirala v javne poti na svojem območju, temveč jih je le tekoče
vzdrževala.
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 9 . 3 3 3 €
Namen in cilj

Krajevna skupnost Zakot-Bukošek-Trnje v letu 2020 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
Namen in cilj

V okviru tega NRP je KS v letu 2020 nabavila računalnik.
Stanje projekta

Projekt se bo izvajal v naslednjih letih v skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi.
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0 €

2.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2021
2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna in stanje na računih KS
Stanje sredstev na računu proračuna
Stanje sredstev na računu rezervnega sklada
Depozit pri SKB
Skupaj sredstva na računu proračuna

1.322.899,89€
97.833,74€
1.200.000,00€
2.620.733,63€

Občina je imela na dan 31.12.2021 stanje na računih 2.620.733,63€. Na podračunu je ostalo 1.322.899.89 €, ostala sredstva pa
smo naložili kot depozit pri poslovni banki. Stanje sredstev na računu rezervnega sklada je 97.833,74 €.
Stanje na ŽR KS:
KRAJEVNA SKUPNOST

Stanje na ŽR

Artiče

12.706,46

Bizeljsko

33.449,46

Brežice

19.791,19

Cerklje ob Krki

20.645,82

Čatež ob Savi

3.481,49

Dobova

25.770,10

Globoko

19.300,98

Jesenice na Dolenjskem

20.485,01

Kapele

14.297,47

Križe

1.295,78

Krška vas

8.215,60

Mrzlava vas

1.647,84

Pečice

3.443,25

Pišece

9.858,73

Skopice

8.212,89

Sromlje

1.169,37

Šentlenart

8.856,33

Velika Dolina

7.821,38

Velike Malence

7.899,21

Zakot Bukošek Trnje

22.100,71

2.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Naložbe v delnice
Naložbe v deleže
Druge dolg. kapitalske naložbe

809.100,72€
1.356.110,03€
0,00€

Tudi v letu 2021 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 5.540,72€ ter naložbe v deleže v podjetja: Komunala Brežice povečali za 207.778,32€,
Počitniško skupnost Krško smo povečali za 99,77€, CEROD pa za 6.235,69€ Delež pri Radiu v višini 21.198,46€ nismo
spreminjali zaradi uskladitve oziroma pripoznanja vložka, ker nismo prejeli nobenih podatkov.
Terjatev iz naslova posojil nismo imeli.
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2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Vrednost lastnih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2020 znaša:
Neopredmetena dolgoročna sredstva
250.578,51 €
Nepremičnine z nepremičninami, ki se pridobivajo
115.339.329,80 €
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
573.326,17 €
Vrednost osnovnih sredstev se je v primerjavi z letom 2020 povečala. Vrednost zemljišč na dan 31.12.2021 znaša 11.955.536,92
€, Vrednost gradbenih objektov ter nepremičnine ki se pridobivajo v letu 2021 znaša 103.383.792,88 €, ter vrednost opreme z DI
znaša 573.326,17 €. Vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2021 pa znaša 250.578,51 €.
Pri prenosu sredstev v upravljanje Zdravstvenemu domu Brežice smo ugotovili, da smo imeli obnovo zdravstvenega doma iz
preteklih let knjiženih tako v sredstvih v upravljanju kot v naših osnovnih sredstvih, kar smo v letu 2021 uskladili s stanjem
sredstev pri zdravstvenem domu.
Tudi v letu 2021 so skrbniki pregledovali in usklajevali investicije v teku, ter jih prenesli v uporabo, v letu 2022 pa se bo to
usklajevanje nadaljevalo.

2.4.4. Podatki o sredstvih danih v upravljanje
Stanje sredstev danih v upravljanje se je v primerjavi z letom 2020 povečalo, zaradi prenosa po sklenjenih aneksih nepremičnin in
opreme v upravljanje posameznim javnim zavodom. V nadaljevanju je podan pregled stanja sredstev v upravljanju za leti 2020 in
2021 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
ZPTM Brežice
RRA Posavje
CSD Posavje
Skupaj

2020 v €
6.334.629,90
2.492.777,56
3.658.736,97
1.002.265,88
106.708,28
1.968.684,00
3.441.632,96
5.801.221,58
221.861,44
113.193,83
821.149,27
92.221,00
4.360.771,06
515.209,54
731.030,07
6.426.536,26
1.356.739,06
114.245,70
23.977,50
39.583.591,86

2021 v €
6.858.744,87
3.280.705,79
3.812.251,58
982.229,95
110.038,91
1.875.860,11
3.326.749,54
6.002.244,82
1.328.347,88
229.167,77
862.506,93
395.587,13
4.178.967,91
514.341,10
695.070,18
8.187.324,63
1.300.309,69
126.354,06
43.755,78
44.110.558,63

2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Vrednost neplačanih terjatev za leto 2021znaša
- terjatve do kupcev v državi
- kr. terjatve do neposrednih upor. proračuna občine
- kr. terjatve do posrednih upor.drž. proračuna
- kr. terjatve do posrednih upor. proračuna občine
- kr. Terjatve do neposrednih upor. proračuna države

784.642,21 €
478.332,76 €
247.626,71 €
4.656,02 €
1.486,34 €
52.540,38 €

Kratkoročne terjatve v letu 2021 znašajo 784.642,21 €.
Terjatve iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ter komunalnih taks.
Terjatve do zavezancev za davčne prihodke – FURS 31.12.2021
Denarne kazni in globe
Samoprispevek KS Velika Dolina
in so evidentirane kot druge terjatve.
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325.329,78 €
9.669,77 €
4.221,40 €

Kot druge terjatve imamo evidentirane tudi terjatve iz naslova komunalnega prispevka, ki v letu 2021 znašajo 234.471,23 €,
Terjatve za okoljsko dajatev za odvajanje odpadnih voda v višini 33.350,67€ in stanarine v višini 85.010,24 € na dan 31.12.2021.
Na dan 31.12.2021 je na kotnih skupine 12-Terjatve do kupce izkazanih terjatev v višini 478.332,76 eur. Od tega je zapadlih
terjatev v višini 230.403,24 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 je imel 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 306.309,45 eur.
Terjatve do zavezancev za davčne prihodke na dan 31.12.2021 znašajo 325.329,78 € in terjatve iz naslova denarnih kazni in glob
znašajo 9.669,77€. Za izterjavo denarnih kazni in glob skrbi in vlaga zahtevke za izterjavo Skupni prekrškovni organ.

2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Po stanju na dan 31.12.2021 smo imeli neplačanih obveznosti za 1.781.957,92 €. Obveznosti so tako znašale:



obveznosti do dobaviteljev v državi
obveznosti do proračunskih uporabnikov

1.207.939,11 € in
574.018,81 €.

Konec leta 2021 smo imeli neplačanih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2022, v višini 1.781.957,92 €. Zapadlih neplačanih
obveznosti imamo v višini 1.915,66 €, zaradi uskladitve stanja.
- opis večjih obveznosti:
Komunala Brežice d.o.o.
CGP Novo mesto d.d.
KOP Brežice d.d.
Vrtec Mavrica
Nomago d.o.o.
DUO Impoljca
Petrol d.d.

373.651,98 €
357.893,77 €
15.078,17 €
126.196,50 €
153.681,20 €
52.391,84 €
95.593,29 €

2.4.7. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja Krajevnih skupnosti
Tudi v letu 2021 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.

2.4.8. 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.

2.4.9. Zakon o fiskalnem pravilu
ZAKON O FISKALNEM PRAVILO (Ur.l.RS, št. 55/15 in 177/20-popr.) 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.
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(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.
Presežek odhodki in izdatki nad prihodki in prejemki po Zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2021 je 2.707.362,55
EUR. Sredstva na računih na dan 31.12.2021 znašajo 2.761.858,47 EUR in se bodo porabila v skladu s sprejetim planom proračuna
Občine Brežice za leto 2022.
Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2021 znaša 2.761.858,47 EUR: od tega presežek krajevnih skupnosti 201.450,45
EUR in proračunski presežek 2.560.408,02 EUR.
Proračunski presežek iz leta 2021 se v naslednjem proračunskem letu koristi za naslednje namene:
- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 604.274,42 EUR – namenski
presežek,
- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 65.362,10 EUR – namenski presežek,
- amortizacija CEROD v višini 20.712,65 EUR - namenski presežek,
- unovčena garancija zaradi odprave napak v garancijski dobi za vrtec Mavrica v višini 19.910,07 EUR – namenski
presežek,
- koncesija lovci 5.267,94 EUR – namenski presežek,
- namenska sredstva Lekarne Brežice za izgradnjo ZD Brežice v višini 88.092,81 EUR – namenski presežek
- unovčena garancija za odpravo napak za gradbeno obrtniška dela za OŠ Cerklje v višini 116.362,20 EUR –
namenski presežek,
- tekoče odhodke po planu proračuna za leto 2022 v višini 1.640.425,83 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 31.12.2021 za leto 2021 primanjkljaj, ni potrebno presežka izkazati na posebnem kontu
900950 po Zakonu o fiskalnem pravilu.

2.4.10. Pojasnila in razkritje podatkov izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah
k izkazoma za leto 2021
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 2021 niso bile oblikovane.
3. V bilanci prihodkov in odhodkov Občina Brežice izkazuje primanjklaj v višini 3.133.708,33 EUR. V letu 2021 je občina
najela za 2.000.000,00 EUR ter odplačala za 1.393.654,22 EUR kreditov. V računu finančnih terjatev in naložb izkazujemo
180.000,00EUR odhodkov. Skupni tekoči primanjkljaj v letu 2021 znaša 2.707.362,55 EUR.
4. Občina Brežice nima zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje.
5. Na dan 31.12.2021 je na kotnih skupine 12-Terjatve do kupce izkazanih terjatev v višini 478.332,76 eur. Od tega je zapadlih
terjatev v skupni višini 230.403,24 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.
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Preko e-sodstva vodimo postopek izterjave za najemnika poslovnih prostorov M Mobil iz Godoviča, kateri je imel v najemu
hale v Slovenski vasi za izdelovanje mobilnih hišk. Izterjava je v delu bila že uspešna. Dolg na dan 31.12.2021 znaša še
157.079,63 eur.
Na kontih skupine 14-Terjatve do proračunskih uporabnikov je izkazanih terjatev v višini 306.309,45 eur katere so v celoti
nezapadle na dan 31.12.2021.
Terjatve do zavezancev za davčne prihodke na dan 31.12.2021 znašajo 325.329,78 eur in terjatve iz naslova denarnih kazni in
glob znašajo 9.669.77 eur. Za izterjavo denarnih kazni in glob skrbi in vlaga zahtevke za izterjavo Skupni prekrškovni organ.
6. Občina Brežice na dan 31.12.2021 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 2021 je občina prosta denarna sredstva nalagala v depozite pri poslovnih bankah. Stanje depozitov na dan 31.12.2021
tako znaša pri: SKB
1.200.000,00 EUR.
9. Na kontih izvenbilančne evidence izkazani znesek predstavlja dana poroštva javnemu podjetju ter sredstva po pogodbi za
JZP.
10. tudi v letu 2021 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.
11.Občina nima pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, ki so že v celoti odpisana, pa
se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti.
12. Ni drugih pomembnih informacij za predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja Občine.

2.5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA
RAČUNA OBČINE BREŽICE ZA LETO 2021
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 na način kot to določa Pravilnik o
poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS,št.76/20 in 82/20-popr., v nadaljevanju
Pravilnik EZR).
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 poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS,št.76/20 in
82/20-popr.) so za upravljavca EZRO (PU Občina Brežice) za leto 2021 izdelani samostojni računovodski izkazi. Poročilo o
upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa je pripravljeno na podlagi 12,a člena Navodila o pripravi
zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
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
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-

2.

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).

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. 2021 znaša 3.264.446,26 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. 2021(v eurih)
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah
Denar na računu EZRO
Nočni depoziti
Skupaj

Stanje
548,88
3.263.897,38
3.264.446,26

2.2.
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. 2021 (v eurih)
Denarna sredstva (po podatkih UJP)

Stanje

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine

1.671.182,70

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine

1.593.196,14

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)

3.264.378,84

4. Zakladniški podračun občine

-3.263.829,96

5. EZRO (5. = 3. + 4.)

548,88

2.3.
Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja
ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.
Stanje nezapadlih obveznosti znaša 3.264.446,26 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja podračunov v višini
3.264.378,84 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 67,42 eurov (konti skupine 24).
Stanje nezapadlih terjatev znaša 0,49 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovni banki.
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)
Znesek
Konto
Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO
7102
Prihodki od obresti
67,42
(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)
4035
Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR
0
(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)
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4029
4050

Drugi operativni odhodki
(tj. morebitni stroški)
Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega
leta

726,29

Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

-658,87

-

3.2.
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
Sprememba
31. 12. 2021
31. 12. 2020
denarnih sredstev
(1)
(2)
(3 = 1 – 2)
Podračuni PU
3.264.378,84
5.574.508,59
-2.310.130,05
ZP
-3.263.829,96
-5.550.841,21
2.287.011,25
EZRO
548,88
23.667,38
-23.118,50

stanja

3.3.
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 2020 in 2021 prikazuje Tabela 5.
Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2020 in 2021(v eurih)
Leto
Presežek upravljanja
2020
726,29
2021

67,42

2.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE
2.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih
sredstev za leto 2021
TABELA: REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO
POSAMEZNIH VRSTAH NAMENSKIH SREDSTEV
REALIZ. PRIHODKI
Vrsta namenskih sredstev

podkonto

(prenos iz 2020)
+ realiz. 2021 v
EUR

proračunska
postavka
2021
00028

Prihodki od turistične takse

704704

662.431,92

REALIZ. ODHODKI
skupaj
neporabljeno/
realizacija
porabljeno/
prenos v leto
2021 v EUR
realizacija v 2021
2022 v EUR
v EUR
3.000,00

00029

5.000,00

00024

18.700,00

00025

1.800,00

00229

109.900,00

00481

2.100,00

00230

127.000,00

00237

32.100,00

00238

107.500,00

00239

22.900,00

00488

18.200,00

00529

9.900,00

00571

13.900,00

00235

10.000,00

00526

163.432,00

00072

16.999,92
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662.431,92

0,00

Prihodki - koncesija od iger
na srečo

710309

11.139,22 00154

11.139,22

11.139,22

0,00 €

2.138.964,01

0,00 €

563.654,49

0,00 €

391.261,36

0,00 €

49.488,63

0,00 €

422.427,96

604.274,42 €

1.517.987,63

0,00 €

108.431,91

65.431,91 €

0,00

20.712,65 €

783,48

0,00 €

15.084,12

19.910,07 €

0,00

5.267,94 €

527.000,00
488.000,00

Prihodki od nadomestila za
omejeno rabo prostorana
območju jedrskega objekta

Prihodki od komunalnega
prispevka

Prihodek koncesije od
proizvodnje električne
energije na HE Brežice

714116

714105

710312

2.138.964,01

563.654,49

391.261,36

00267

129.000,00

00063

39.000,00

00181

170.000,00

00020

205.000,00

00106

266.965,00

00413

200.000,00

00491

63.000,00

00117

50.999,01

00474

84.000,00

00500

18.000,00

00277

11.000,00

00452

296.000,00

00620

90.000,00

00621

64.654,49

00205

93.000,00

00173

112.000,00

00508

165.000,00

00213

21.261,36

00152

39.552,87

00157

9.935,76
422.427,96

Prihodek od pristojbine za
vzdrževanje gozdnih cest

704708

Prihodki od okoljske
dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda

704700

1.026.702,38 00248

710301
710302
710304

vrtci, šole,
domovi
1.517.987,63
krajanov,
ceste

Prihodki od premoženja najemnin
Prihodki od okoljske
dajatve zaradi odlaganja
odpadkov

173.794,01 00244

Prihodek od amortizacije CeRoD

Prihodki od vnovčitve
garancije - Vrtec mavrica
710306

Prihodki od vnovčitve
garancije - OŠ Cerklje
Prihodki iz MORS neprofesionalni gasilci na
intervencijah v času
epidemije
Požarna taksa

1.517.987,63

108.431,91

20.712,65

Prihodki od rezervnega
sklada stanovanj

Prihodki od koncesije lovci, za odstrel divjadi
Prihodki od Lekarne
Brežice za izgradnjo ZD
Brežice

49.488,63

740001

783,48 00286

783,48

34.994,19 00094

15.084,12

5.267,94 00143

0,00

115.299,35 00045

27.206,54

27.206,54

88.092,81 €

142.012,57 00107

25.650,37

25.650,37

116.362,20 €

1.320,00 00018

1.320,00

1.320,00

0,00 €

70.198,10 00019

70.198,10

70.198,10

0,00 €
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2.6.2. Neplačane obveznosti na dan 31.12.2021
TABELA: Neplačane obveznosti, ločeno po proračunskih uporabnikih na dan 31.12.2021

Naziv proračunskega uporabika

Občinski svet
Nadzorni odbor
Župan
Občinska uprava skupaj
*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
skupaj

Neplačane
obveznosti
na dan 31.12.2021
z zapadlostjo v 2021
v EUR
0,00
0,00
0,00

Neplačane
obveznosti
na dan 31.12.2021
z zapadlostjo v 2022
v EUR
102,48
0,00
0,00

Neplačane obveznosti
na dan 31.12.2021
skupaj
v EUR
102,48
0,00
0,00

1.915,66
0,00

1.779.939,78
25.732,60

1.781.855,44
25.732,60

0,00

21.993,95

21.993,95

1.915,66

767.688,99

769.604,65

0,00

208.419,55

208.419,55

0,00
0,00

739.878,56
3.677,57

739.878,56
3.677,57

0,00
1.915,66

12.548,56
1.780.042,26

12.548,56
1.781.957,92

2.6.3 Seznam sklenjenih dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2021
stanje na dan 31.12.2021
skupaj v EUR
14.222.152,19

od tega zapadlost v letu 2022
v EUR
11.415.914,11

od tega zapadlost po letu 2022
v EUR
2.806.238,08

Tabeli Izpis odprtih predobremenitev zapadlih v letu 2022 in Izpis odprtih predobremenitev zapadlih po letu 2022, sta v prilogi
2.6.5.

2.6.4. Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb in pogodb o finančnem lizingu na dan 31.12.2021
V spodnji tabeli je seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb in njihov neodplačan znesek na dan 31.12.2021.
Pogodb o finančnem lizingu Občina Brežice nima sklenjenih.
V EUR
Dolgoročni kredit

Leto
najema

Leto
odplačila

Odplačilo
glavnice 2021

Stanje glavnice
31.12.2021

UniCredit Banka

2011

2021

206.896,48

0

NLB EIB Ljubljana

2012

2023

86.652,72

129.979,43

NLB SID Ljubljana

2012

2023

12.520,80

18.781,19

NLB EIB Ljubljana

2013

2024

99.999,96

233.333,64

Naziv banke
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SKB Ljubljana

2014

2025

100.004,76

333.301,60

SKB Ljubljana

2016

2026

160.004,76

853.311,12

MGRT Ljubljana

2016

2027

60.045,00

300.225,00

SKB Ljubljana

2017

2028

200.000,04

1.266.666,52

MGRT Ljubljana

2017

2027

61.879,68

371.277,96

INTESA SAOPAOLO

2018

2029

150.000,00

1.100.000,00

SKB Ljubljana

2020

2031

133.333,36

1.866.666,64

MGRT Ljubljana

2018

2028

44.444,46

311.111,08

MGRT Ljubljana

2018

2028

6.719,92

47.039,44

MGRT Ljubljana

2018

2028

11.028,66

77.200,53

MGRT Ljubljana

2019

2029

8.888,90

71.111,10

MGRT Ljubljana

2019

2029

16.666,68

133.333,32

MGRT Ljubljana

2019

2029

25.066,52

200.532,15

MGRT Ljubljana

2019

2029

9.501,52

76.012,07

MGRT Ljubljana

2020

2030

0

430.615,00

UniCredit Banka

2021

2031

0

2.000.000,00

1.393.654,22

9.820.497,79

SKUPAJ

2.6.5. Priloge k zaključnemu računu 2021





GARANCIJE 2021
POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE BREŽICE ZA
LETO 2021
IZPIS ODPRTIH PREDOBREMENITEV ZAPADLIH V LETU 2022
IZPIS ODPRTIH PREDOBREMENITEV ZAPADLIH PO LETU 2022
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GARANCIJE 2021

Zap.
št.

Številka
zadeve

Projekt, za katerega Vrsta garancije
je izdana garancija (menice/bančna)

1

Izgradnja površin za
371-79/2018 pešce in kol. Krško - bančna garancija
Brežice (1. faza)

2

354-67/2018

Pogodba o
opremljanju
(Škerbec, Sela)

bančna garancija,
dodatek

3

371-204/2020

Modernizacija LC
024161 Cirnik Koritno

izvršnica

4

350-8/2011

pogodba o
bančna garancija
opremljanju zemljišč
(podaljšanje)
s Cerjak v Trnju

5

4302-2/2021

Dobava avtomobilov
za pomoč na domu.

6

7

Številka
garancije

Namen garancije (dobra
izvedba del/odprava
napak)

Izvajalec

Datum oz.
obdobje
garancije

58001155

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

CGP D.D.,
Ljubljansk acesta
36, 8000 Novo
mesto

5let + 60 dni

MD1905200599

Vladimir Škerbec,
garancija za dobro izvedbo
Sela pri Dobovi 66,
pogodbenih obveznosti
8257 Dobova
garancija za odprevo napak
v garancijski dobi

Babič David s.p.

15.01.2021

HPG Brežice
Garancija za odpravo napak
d.o.o.,
19.2.2016 do
MD1604900551
v garancijski dobi
Gornji Lenart 28a
31.5.2021
8250 Brežice

Datum
veljavnosti
garancije Višina garancije
(skrajni rok
za vnovčitev)

Izdajatelj
garancije

21.3.2026

6.560,12 €

Nova KBM

OKIGJS /
Mateja Hotko

DA

30. 8. 2021

431,15 €

NLB d.d.

OKIGJS /
Danijela
Gabrič

DA

25.01.2026

2.280,55 €

Babič David
s.p.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

31.5.2021

9.368,50 €

NLB d.d.
Trg republike 2
1520 Ljubljana

02.04.2021

2.556,90 €

TPV AVTO
d.o.o.

KŽ / Roman
Omerzu

DA

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

izvršnica

garancija za dobro izvedbo
TPV AVTO d.o.o.
del

354-7/2020

Izvedba pumptrack
poligona Brežice

izvršnica

ALIANSA, Zavod
garancija za dobro izvedbo
za ekstremne športe 29.06.2021
del
in glasbo

29.06.2021

6.649,00 €

ALIANSA,
Zavod za
ekstremne
športe in glasbo

371-6/2021

Obnova lokalne
ceste Cirnik

izvršnica

garancija za odprevo napak
v garancijski dobi

06.03.2026

2.664,52 €

KOP Brežice
d.d

KOP Brežice d.d.

485

05.02.2021

25.02.2021

Oddelek /
Aktivna
referent, ki
DA/NE
vodi projekt

Teja Leben

DA

8

4301-3/2020

Geodetske storitve

izvršnica

garancija za dobro izvedbo
del

REGION d.o.o.

10.3.2020 do
9.9.2021

10.10.2021

3.000,00 €

REGION d.o.o.

OPSZ /
Valerija Uršič

DA

9

4301-3/2020

Geodetske storitve

izvršnica

garancija za dobro izvedbo
del

GIRUS d.o.o.

10.3.2020 do
9.9.2021

10.10.2021

3.000,00 €

GIRUS d.o.o.

OPSZ /
Valerija Uršič

DA

10

4301-3/2020

Geodetske storitve

izvršnica

garancija za dobro izvedbo
del

GEODETSKI
BIRO d.o.o.

10.3.2020 do
9.9.2021

10.10.2021

3.000,00 €

GEODETSKI
OPSZ /
BIRO d.o.o. Valerija Uršič

DA

11

411-3/2020

Preplastitev
asfaltiranega igrišča
pri Gimnaziji
Brežice

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

KOP Brežice d.d.

02.04.2028

02.04.2028

2.348,93 €

KOP Brežice
d.d

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

12

Modernizacija javnih
poti JP 527551 v KS
Bizeljskem
371-48/2020
(Drenovec Kovačič)

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Babič David s.p.

5 let

05.02.2026

6.699,50 €

Babič David
s.p.

OKIGJS /
Mateja Hotko

DA

13

4305-1/2020

garancija za dobro izvedbo
del

CGP, d.d.

23.3.2021

29.12.2021

119.185,08 €

Gorenjska
banka d.d.

OIOPJN /
Vilma
Zupančič

DA

14

Ureditev DALI
regulacije sistema
osvetlitve na
351-88/2018
glavnem igrišču z
naravno travo na
nog.stadionu Brežice

24.04.2026

1.588,51 €

Elektronik
Kranjc d.o.o.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

6.649,50 €

ALIANSA,
Zavod za
ekstremne
športe in glasbo

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

15

354-7/2020

Izgradnja vrtca v
Artičah (P-04492020)

Pumptrack poligon
Brežice

sprememba
bančne garancije
(dodatna dela)

175F929583/55
(veza 29/2020)

izvršnica

garancija za odpravo napak Elektronik Kranjc
5 let + 30 dni
v garancijski dobi
d.o.o.

izvršnica

ALIANSA, Zavod
garancija za odpravo napak
za ekstremne športe
v garancijski dobi
in glasbo

486

10 let + 30
dni

06.05.2031

Komunalno
opremljanje za
Eurospin Brežice

Garancija

005285

PODALJŠANJE - garancija
Elektronik Kranjc
za dobro izvedbo
d.o.o.
pogodbenih obveznosti

16

354-4/2016

17

Akustika v
410-56/2021 večnamenski dvorani
Skopice

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Janko team

18

Modernizacija LC
371-22/2021 Stankovo - Vitovec Velike Malence

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

AJK GRADNJE
d.o.o.
HPG Brežice
d.o.o.,
Gornji Lenart 28a
8250 Brežice

4.6.201930.5.2021

30.05.2021

17.310,34 €

CDA 40
ZAVAROVAL
NICA D.D.,
ULICA PRI
VELIKIH
VRATIH 1,
6000 KOPER

5 let

25.4.2026

995,73

janko team
d.o.o.

OIOPJN /
Suzana
Ogorevc

DA

22.05.2026

6.054,86 €

AJK
GRADNJE
d.o.o.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

11.1.2022

11.1.2022

10.343,83 €

hpg Brežice

OIOPJN /
Suzana
Ogorevc

Da

OKIGJS /
Danijela
Gabrič

DA

19

3528-6/2014

Inv.vzd.dela DUBR

izvršnica

garancija za dobro izvedbo
del

20

169-1/2021

Dobava nujnega
reševalnega vozila
NRV-B

izvršnica

garancija za dobro izvedbo
del

Medicop d.o.o.

02.12.2021

02.12.2021

21.523,00 €

Medicop d.o.o.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

21

411-1/2021

Prenova strehe ZD
Brežice

izvršnica

garancija za dobro izvedbo
del

Zelkom d.o.o.

29.11.2021

29.11.2021

13.095,94 €

Zelkom d.o.o.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

22

371-31/2021

Obnova vozišča na
LC 024462
Skopačna Oklukova Gora

izvršnica

garancija za dobro izvedbo
del

Igor Verstovšek
s.p.

27.05.2021

27.06.2026

2.994,67 €

Igor
Verstovšek s.p.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

23

169-1/2021

Dobava nujnega
reševalnega vozila
NRV-B

bančna garancija

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Medicop d.o.o.

2 let + 30 dni

30.06.2023

10.761,46 €

Medicop d.o.o.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

24

410-171/2020

Obnova zidu na
strarem delu
pokopališča Pišece

izvršnica

25

3710102/2020

Izgradnja pločnika
Vrhje - 1. faza

bančna garancija

Gredbeništvo
garancija za odpravo napak
Lukovica, Mirsad 5 let + 30 dni
v garancijski dobi
Lukovica s.p.

3.6.2026

2.440,00 €

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

29.7.2026

10.247,56 €

KOP Brežice d.d. 5 let + 60 dni
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Gredbeništvo
Lukavica,
OKIGJS /
Mirsad
Mateja Hotko
Lukavica s.p.

DA

OKIGJS /
Mateja Hotko

DA

NLB D.D.

26

371-43/2020

Izgradnja pločnika
na Veliki Dolini -1.
faza

bančna garancija

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Nizke gradnje
Kladnik Anton
Kladnik S.p.

19.6.2026

19. 6. 2026

4.091,40 €

27

371-47/2021

Modernizacija LC
181021 Poklek Goli vrh

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Omrzel d.o.o.

10.06.2021

20.06.2026

4.960,74 €

Omrzel d.o.o.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

28

4300-8/2021

občinski urbanist

izvršnica

kvalitetna in pravočasna
izvedba del

ATELJE PIANO
s.p., Velenje

31.05.2021

30.04.2022

2.000,00 €

ATELJE
PIANO s.p.,
Velenje

OP / Katja
Pongračič

DA

29

Modernizacija
371-33/2021 lokalne ceste Gaberje
- Sela

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

AJK GRADNJE
d.o.o.

05.07.2021

15.07.2026

7.961,72 €

AJK
GRADNJE
d.o.o.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

30

3710084/2021

Izdelava opornega
zidu in ureditev
odvodnjavanja ob
LC 024102 Mrzlava
vas - Globočice

Izvršnica

garancija za odpravo napak
Mihael Tomše s.p.
v garancijski dobi

08.07.2021

18.07.2026

1.580,82 €

Mihael Tomše
s.p.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

31

371-92/2021

Ureditev Trdinove
ulice v Brežicah
2.faza

bančna garancija

371-74/2021

Izgradnja
večnamenskih
površin za promet
kolesarjev in pešcev
ob R1-220/1334 - 3.
in 4. faza

33

34

32

SKB banka
OKIGJS /
d.o.o. Ljubljana Mateja Hotko

DA

garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti

KOP Brežice d.d.

8.7.2021

29.8.2022

22.425,02 €

NLB d.d.

OKIGJS /
Teja Leben

DA

izvršnica

garancija za dobro izvedbo
del

Zelkom d.o.o.

13.2.2022

13.2.2022

20.940,98 €

Zelkom d.o.o.

OKIGJS /
Mateja Hotko

DA

371-76/2021

Obnova odseka LC
024063 Velike
Malence - Dolenje
Pirošica

izvršnica

garancija za dobro izvedbo ASFALT KOVAČ
del
d.o.o.

29.10.2021

29.10.2021

24.907,38 €

ASFALT
KOVAČ d.o.o.

OKIGJS /
Blaž Lipej

DA

354-57/2019

Pogodba za dobavo
dveh kovinskih
kotalnik kontejnerjev

izvršnica

14. 7. 2021

8. 7. 2022

1.999,58 €

Eko Plus d.o.o.

OKIGJS /
Danijela
Gabrič

DA

MD2118802217

odpravo napak v
garancijskem roku

Eko Plus d.o.o.

488

35

Pogodba za izdelavo
projektne
371-75/2020
dokumentacije
PZI_izgradnja
pločnika Pišece

Pogodba o
opremljanju
Eurospin

36

354-4/2016

37

Modernizacija JP
371-44/2021 526973 Zg. Podgorje
(Bonjaj)

garancija za dobro izvedbo
del

izvršnica

Pronig, d.o.o.

12. 7. 2021

31. 12. 2023

1.745,00

Pronig, d.o.o.

OKIGJS /
Danijela
Gabrič

DA

OKIGJS /
Danijela
Gabrič

DA

garancija za odpravo napak Elektronik Kranjc
v garancijski dobi
d.o.o.

1. 6. 2021

1. 6. 2026

8.655,17 €

CDA 40
ZAVAROVAL
NICA D.D.,
ULICA PRI
VELIKIH
VRATIH 1,
6000 KOPER

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Karl Kunej s.p.

07.08.2021

07.08.2026

4.981,02 €

Karl Kunej s.p.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Montaža gradbenih
elementov Jože
Grmovšek s.p.

818,62 €

Montaža
gradbenih
elementov Jože
Grmovšek s.p.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

Montaža gradbenih
elementov Jože
Grmovšek s.p.

19.08.2026

818,62 €

Montaža
gradbenih
elementov Jože
Grmovšek s.p.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

Garancija

010506

411-4/2020

Nadaljevanje
ureditve odra v
dvorani
Večnamenskega
doma Pišece

411-4/2020

Nadaljevanje
ureditve odra v
dvorani
Večnamenskega
doma Pišece

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

40

371-57/2021

Modernizacija
odseka LC 024331
JereslavecSlogonsko

izvršnica

garancija za odpravo napak Gradnja šepec Jože,
5 let +30 dni
v garancijski dobi
s.p.

10.08.2026

5.256,75 €

Gradnja šepec
Jože, s.p.

OKIGJS /
Blaž Lipej

DA

41

4304-1/2020

Izvedba pomnika Obelisk

menica

garancia za dobro izvedbo Sl-inženiring Boršt
del
d.o.o.

10.12.2021

10.12.2021

2.343,62 €

Sl-inženiring
Boršt d.o.o.

OIOPJN /
Suzana
Ogorevc

DA

42

4304-1/2021

Izvedba pomnika Parkovna ureditev

menica

garancia za dobro izvedbo Sl-inženiring Boršt
del
d.o.o.

10.12.2021

10.12.2021

8.677,43 €

Sl-inženiring
Boršt d.o.o.

OIOPJN /
Suzana
Ogorevc

DA

38

39

489

0-3 leta

3-5 leta

20.07.2024

43

371-95/2021

Obnova mostu v
Dečnem selu

izvršnica

garancia za dobro izvedbo
del

Robert Zorko s.p.

09.08.2021

19.08.2026

1.639,68 €

Robert Zorko
s.p.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

44

4300-10/2021

Izdelava SD OPPN 2
Ob cesti svobode

izvršnica

garancia za dobro izvedbo
del

Savaprojekt d.d.

13.7.2021

12.7.2024

1,341,00 €

Savaprojekt
d.d.

OP / Tanja
Rus

DA

45

371-91/2017

Izgradnja kolesarske
povezave Brežice - bančna garancija
Dobova

garancija za dobro izvedbo
del

NLB D.D.

30.9.2022

30.9.2022

106.881,48 €

NLB D.D.

OKIGJS /
Mateja Hotko

DA

46

351-8/2020

Obnova zidu okoli
pokopališča Orešje

izvršnica

3 leta

16.8.2024

2.385,20 €

HPG Brežice
OKIGJS /
d.o.o.
Mateja Hotko

DA

47

351-8/2020

Obnova zidu okoli
pokopališča Orešje

izvršnica

2 leti

16.8.2026

2.385,20 €

HPG Brežice
OKIGJS /
d.o.o.
Mateja Hotko

DA

48

4304-16/2021

Obnova treh
stanovanj

izvršnica

garancija za dobro izvedbo
del

7.7.2021

28.2.2022

7.944,90

Svit inženiring
OIOPJN /
Armando
Marina Urek
Istenič s.p.

DA

49

322-1/2019

Vodovodni stolp razgledna točka

izvršnica

garancija za dobro izvedbo Sl-inženiring Boršt
del
d.o.o.

3 leta

31.8.2021

157.817,74

Sl-inženiring
Boršt d.o.o.

OIOPJN /
Suzana
Ogorevc

DA

50

3504-1/2021

SDOPN6

bančna garancija

garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obnveznosti

LOCUS d.d.,
Ljubljanska cesta
76, 1230 Domžale

28.10.2024

48.312,00

NLB d.d.

OP / Katja
Pongračič

DA

51

3527-3/2018

Dokončanje obnove
Doma krajanov
Sromlje

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Svit inženiring
Armando Istenič
s.p.

3 leta

20.08.2024

2.960,10 €

Svit inženiring
Armando
Istenič s.p.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

52

3527-3/2018

Dokončanje obnove
Doma krajanov
Sromlje

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Svit inženiring
Armando Istenič
s.p.

3 leta

20.08.2027

2.960,10 €

Svit inženiring
Armando
Istenič s.p.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

53

3527-3/2018

Dokončanje obnove
Doma krajanov
Sromlje

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Svit inženiring
Armando Istenič
s.p.

1 leto

19.09.2028

2.960,10 €

Svit inženiring
Armando
Istenič s.p.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

HPG Brežice
d.o.o.,
garancija za odpravo napak
v garancijski dobi
Gornji Lenart 28a
8250 Brežice
HPG Brežice
garancija za odpravo napak
d.o.o.,
v garancijski dobi
Gornji Lenart 28a
8250 Brežice
Svit inženiring
Armando Istenič
s.p.

490

54

411-4/2020

Ureditev odrske
tehnike v dvorani
Večnamenskega
doma Pišece

55

3529-1/2015

Ureditev sanitarij v
pritličju Doma
krajanov Kapele

izvršnica

56

3529-1/2015

Ureditev sanitarij v
pritličju Doma
krajanov Kapele

371-73/2021

Obnova Šolske ulice
in pešpoti ob Vrtcu
Mavrica Brežice

411-7/2020

Medgeneracijski
park Sela

57

10 let + 30
dni

19.09.2031

993,27 €

Audio pro
d.o.o.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

garancija za odpravo napak Sl-inženiring Boršt
v garancijski dobi
d.o.o.

3 leta

31.08.2024

2.562,88 €

Sl-inženiring
Boršt d.o.o.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

izvršnica

garancija za odpravo napak Sl-inženiring Boršt
v garancijski dobi
d.o.o.

2 leti

30.09.2026

2.562,88 €

Sl-inženiring
Boršt d.o.o.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

izvršnica

HPG Brežice
d.o.o.,
garancija za odpravo napak
v garancijski dobi
Gornji Lenart 28a
8250 Brežice

17.09.2021

17.09.2026

5.542,31 €

HPG Brežice
d.o.o.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

610,00 €

David Petrina,
direktor

OIOPJN /
Mateja
Kreačič
Ajster

DA

OIOPJN /
Mateja
Kreačič
Ajster

DA

menica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Audio pro d.o.o.

menica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Actal d.o.o.
Žlebe 2c
1215 Medvode

411-7/2021

Medgeneracijski
park Sela

menica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Svet Igral d.o.o.
Gorenji vrh 15
8211 Dobrnič

3 leta

1.07.2024

500,00 €

Gregor
Pustovrh,
direktor

60

411-4/2020

Dobava in vgradnja
odrskih zaves v
dvorani
Večnamenskega
doma Pišece

menica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Interiering d.o.o.

5 let + 30 dni

31.10.2026

1.510,02 €

Interiering
d.o.o.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

61

371-42/2021

Vzdrževanje gozdnih
poti v letu 2021

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Karl Kunej s.p.

17.10.2026

3.697,66 €

Karl Kunej s.p.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

411-2/2021

Vzdrževalna dela na
gospodarskem
poslopju Banove
domačije

izvršnica

Domača in umetna
garancija za odpravo napak
obrt in
v garancijski dobi
posredništvo Janez
Golnar s.p.

3.596,37 €

Domača in
umetna obrt in
posredništvo
Janez Golnar
s.p.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

58

59

62

491

3 leta

10 let + 30
dni

8.07.2024

31.10.2031

63

411-11/2021

Ureditev scenske
osvetlitve v
Prosvetnem domu
Velika Dolina

64

351-5/2021

Nadkritje grajskega
dvorišča gradu
Brežice

Modernizacija LC
65 371-0034/2021 024431 Zg. Pohanca Zg. Šapole

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Elektroinstalacije
Čižmek d.o.o.

3 leta + 30
dni

29.10.2024

646,20 €

Elektroinstalaci
je Čižmek
d.o.o.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Duol d.o.o.

10 let + 60
dni

10.12.2031

8.691,77 €

Duol d.o.o.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Karl Kunej s.p.

5 let + 30 dni

19.11.2026

9.755,73 €

Karl Kunej s.p.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

66

4304-1/2021

Obelisk zmage 1991

menica

garancija za odpravo napak Sl-inženiring Boršt
v garancijski dobi
d.o.o.

10 let

19.11.2031

1.171,81 €

Sl-inženiring
Boršt d.o.o.

OIOPJN /
Suzana
Ogorevc

Da

67

4304-1/2021

Parkovna ureditev

menica

garancija za odpravo napak Sl-inženiring Boršt
v garancijski dobi
d.o.o.

10 let

19.11.2031

4.879,17 €

Sl-inženiring
Boršt d.o.o.

OIOPJN /
Suzana
Ogorevc

Da

68

3505-4/2021

OPPN za širitev
obrtne cone Dobova

izvršnica

zavarovanje za dobro
izvedbo del

Savaprojekt d.d.

22.10.2024

2.889,00 €

Savaprojekt
d.d.

OP / Urška
Klenovšek

DA

371-130/2021

Modernizacija
odseka ceste LC
024601 Vitna vasbrezje za KS
Globoko

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Gradbena
mehanizacija
Robert Zorko s.p.

6.999,67 €

Gradbena
mehanizacija
Robert Zorko
s.p.

OKIGJS /
Blaž Lipej

DA

70

371-130/2021

Modernizacija
odseka ceste LC
024601 Vitna vasbrezje za KS
Globoko

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Gradbena
mehanizacija
Robert Zorko s.p.

18.11.2026

6.999,67 €

Gradbena
mehanizacija
Robert Zorko
s.p.

OKIGJS /
Blaž Lipej

DA

71

4301-3/2021

Geodetske storitve

izvršnica

zavarovanje za dobro
izvedbo del

REGION d.o.o.

08.11.2024

5.000,00 €

REGION d.o.o.

OPSZ /
Valerija Uršič

DA

72

4301-3/2021

Geodetske storitve

izvršnica

zavarovanje za dobro
izvedbo del

GIRUS d.o.o.

03.11.2024

5.000,00 €

GIRUS d.o.o.

OPSZ /
Valerija Uršič

DA

69

492

18.10.2024

73

4301-3/2021

Geodetske storitve

izvršnica

zavarovanje za dobro
izvedbo del

GEODETSKI
BIRO d.o.o.

08.11.2024

5.000,00 €

GEODETSKI
BIRO d.o.o.

OPSZ /
Valerija Uršič

DA

74

4301-3/2021

Geodetske storitve

izvršnica

zavarovanje za dobro
izvedbo del

GEODETSKI
ZAVOD CELJE,
d.o.o.

04.11.2024

5.000,00 €

GEODETSKI
ZAVOD
CELJE, d.o.o.

OPSZ /
Valerija Uršič

DA

75

4301-3/2021

Geodetske storitve

izvršnica

zavarovanje za dobro
izvedbo del

GEOFOTO d.o.o.

05.11.2024

5.000,00 €

GEOFOTO
d.o.o.

OPSZ /
Valerija Uršič

DA

76

Dobava in vgradnja
IT opreme ekip
410-174/2021
mobilnih enot NMP
ZD Brežice

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Computel d.o.o.

17.11.2024

1.121,18 €

Computel
d.o.o.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

77

Obnova javne poti
371-177/2021 JP 526311 Mali vrh Sv. Jernej

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Igor Verstovšek
s.p.

22.12.2026

2.003,24 €

Igor
Verstovšek s.p.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

78

371-118/2019

Koncesija mestni
linijski prevoz
potnikov

bančna garancija

zavarovanje za dobro
izvedbo del

NOMAGO D.O.O.

30.11.2022

7.904,27 €

Addiko Bank

OKIGJS /
Mateja Hotko

DA

79

3527-4/2018

Ureditev kleti in
vetrolova Doma
krajanov Mrzlava
vas

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Svit inženiring
Armando Istenič
s.p.

7 let+30 dni

24.12.2028

1.909,58 €

Svit inženiring
Armando
Istenič s.p.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

80

4304-7/2017

Izvedba 2 opornih
zidov ob objektu
Dom krajanov Pečice

izvršnica

garancija za odpravo napak
Fomes
v garancijski dobi
gradbeništvo d.o.o.

3

18.11.2024

2.322,87 €

Fomes
gradbeništvo
d.o.o.

OIOPJN /
Suzana
Ogorevc

DA

81

4304-7/2017

Izvedba 2 opornih
zidov ob objektu
Dom krajanov Pečice

izvršnica

garancija za odpravo napak
Fomes
v garancijski dobi
gradbeništvo d.o.o.

3

18.11.2024

2.322,87 €

Fomes
gradbeništvo
d.o.o.

OIOPJN /
Suzana
Ogorevc

DA

82

4304-7/2017

Izvedba 2 opornih
zidov ob objektu
Dom krajanov Pečice

izvršnica

garancija za odpravo napak
Fomes
v garancijski dobi
gradbeništvo d.o.o.

3

18.11.2027

2.322,87 €

Fomes
gradbeništvo
d.o.o.

OIOPJN /
Suzana
Ogorevc

DA

888/17150

493

3 leta

83

4304-7/2017

Izvedba 2 opornih
zidov ob objektu
Dom krajanov Pečice

izvršnica

garancija za odpravo napak
Fomes
v garancijski dobi
gradbeništvo d.o.o.

1

18.11.2031

2.322,87 €

Fomes
gradbeništvo
d.o.o.

OIOPJN /
Suzana
Ogorevc

DA

84

620-00462021

Izveda pomnika
kulturi na ključ

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Leon Pešič s.p.

3

24.11.2024

599,00 €

Leon Pešič s.p.

OIOPJN /
Suzana
Ogorevc

DA

Stane Kocjan
s.p.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

AJK
GRADNJE
d.o.o.
AJK
GRADNJE
d.o.o.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan
OKIGJS /
Miroslav
Kržan

85

Modernizacija Ulice
371-35/2021 Kozjanskih borcev in
Vegove ulice

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Stane Kocjan s.p.

4.12.2026

9.728,68 €

86

371-122/2021

Modernizacija LZ
026031 Selska cesta

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

AJK GRADNJE
d.o.o.

25.12.2024

9.554,36 €

87

371-122/2021

Modernizacija LZ
026031 Selska cesta

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

AJK GRADNJE
d.o.o.

25.12.2026

9.554,36 €

88

371-91/2021

Modernizacija javne
poti JP 525131
Obrežje (Suban) vas

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

GAAL gradnje
d.o.o.

26.11.2026

3.316,94 €

GAAL gradnje
d.o.o.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

89

371/198/2021

Ureditev parkirišča
pred Domom
krajanov v KS Križe

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Omrzel d.o.o.

06.12.2024

818,72 €

Omrzel d.o.o.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

90

371/198/2021

Ureditev parkirišča
pred Domom
krajanov v KS Križe

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Omrzel d.o.o.

06.12.2026

818,72 €

Omrzel d.o.o.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

91

411-1/2021

Prenova strehe ZD
Brežice

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Zelkom d.o.o.

24.1.2032

6.198,31 €

Zelkom d.o.o.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

35500025/2021

Hidravlične
izboljšave
vodovodnega
sistema v občinah
Brežice in Bistrica
ob Sotli - izgradnja

bančna garancija

bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti

HPG Brežice
d.o.o.,
Gornji Lenart 28a
8250 Brežice

12.01.2024

529.788,70 €

SBERBANK
D.D.

OKIGJS /
Dejan
Rostohar

DA

92

240-58-188437

494

10 let + 60
dni

DA

DA

93

Izgradnja parkirišča
v Dobovi z
371-143/2020
bančna garancija
prestavitvijo loklane
ceste

94

371-159/2021

Modernizacija LZ
027081 - Šolska
ulica

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

95

371-159/2021

Modernizacija LZ
027081 - Šolska
ulica

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

96

3529-3/2012

Izgradnja Doma
krajanov Velike
Malence

97

411-3/2020

Sanacija garderob na
igriščih ob OŠ
Dobova

98

Modernizacija ceste
371-129/2021
JP 524351D.skopice-za vasjo

99

Modernizacija ceste
371-129/2021
JP 524351D.skopice-za vasjo

100

Dobava in vgradnja
odrskih zaves v
Prosvetnem domu
Velika Dolina

411-11/2021

MD2133303850

GPI TEHNIKA
d.o.o., Dolenje
Kamence 56, 8000
Novo mesto

1. 8. 2022

11.853,01 €

NLB D.D.

OKIGJS /
Danijela
Gabrič

DA

Babič David s.p.

10.12.2024

9.041,36 €

Babič David
s.p.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

Babič David s.p.

10.12.2026

9.041,36 €

Babič David
s.p.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

5 let

18.11.2026
(pred iztekom
podaljšati do
18.01.2032)

22.044,86 €

CDA 40
ZAVAROVAL
NICA D.D.,
ULICA PRI
VELIKIH
VRATIH 1,
6000 KOPER

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

7 let+30 dni

01.01.2029

714,21 €

Svit inženiring
Armando
Istenič s.p.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

OKIGJS /
Blaž Lipej

DA

OKIGJS /
Blaž Lipej

DA

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

garancija za odpravo napak Sl-inženiring Boršt
v garancijski dobi
d.o.o.

1. 8. 2022

Garancija

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

izvršnica

Gradbena
garancija za odpravo napak
mehanizacija,
5 let +30 dni
v garancijski dobi
prevozi in trgovina
Babič David s.p.

13.12.2024

9.201,77 €

izvršnica

Gradbena
garancija za odpravo napak
mehanizacija,
5 let +30 dni
v garancijski dobi
prevozi in trgovina
Babič David s.p.

12.1.2027

9.201,77 €

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

16.01.2027

1.090,70 €

menica

011493

bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti

495

Svit inženiring
Armando Istenič
s.p.

Interiering d.o.o.

5 let + 30 dni

Gradbena
mehanizacija,
prevozi in
trgovina Babič
David s.p.
Gradbena
mehanizacija,
prevozi in
trgovina Babič
David s.p.
Interiering
d.o.o.

101 371-121/2021

Modernizacija JP
524011 Brezina
(Petan) - vas in JP
524012 Brezina
(Dobnar) - vas

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Stane Kocjan s.p. 5 let + 30 dni

20.01.2024

5.743,62 €

Stane Kocjan
s.p.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

102 371-121/2021

Modernizacija JP
524011 Brezina
(Petan) - vas in JP
524012 Brezina
(Dobnar) - vas

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Stane Kocjan s.p. 5 let + 30 dni

20.01.2027

5.743,62 €

Stane Kocjan
s.p.

OKIGJS /
Miroslav
Kržan

DA

103 371-174/2021

Ureditev ceste JP
527915 v Janeževi
gorci

izvršnica

Gradbena
garancija za odpravo napak
mehanizacija,
5 let + 30 dni
v garancijski dobi
prevozi in trgovina
Babič David s.p.

3.350,39 €

Gradbena
mehanizacija,
prevozi in
trgovina Babič
David s.p.

OKIGJS /
Blaž Lipej

DA

104 371-174/2021

Ureditev ceste JP
527915 v Janeževi
gorci

izvršnica

Gradbena
garancija za odpravo napak
mehanizacija,
5 let + 30 dni
v garancijski dobi
prevozi in trgovina
Babič David s.p.

20.1.2027

3.350,39 €

Gradbena
mehanizacija,
prevozi in
trgovina Babič
David s.p.

OKIGJS /
Blaž Lipej

DA

105 410-146/2021

Izvedba rekreativne
tekaške steze

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Stane Kocjan s.p. 3 leta+ 30 dni 22.01.2025

1.316,96 €

Stane Kocjan
s.p.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

106

411-4/2020

Ureditev tlakovnaja
pred ZP Pišece

izvršnica

garancija za odpravo napak
Fomes
v garancijski dobi
gradbeništvo d.o.o.

6 let

23.12.2027

817,61 €

Fomes
gradbeništvo
d.o.o.

OIOPJN /
Kristijan
Gajić

DA

354-57/2021

Ekološki otoki v KS
Bizeljsko paticipativni
proračun

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Babič David s.p.

3 let

13. 12. 2024

1.328,86 €

Babič David
s.p.

OKIGJS /
Danijela
Gabrič

DA

354-57/2022

Ekološki otoki v KS
Bizeljsko paticipativni
proračun

izvršnica

garancija za odpravo napak
v garancijski dobi

Babič David s.p.

2 let

13. 1. 2027

1.329,86 €

Babič David
s.p.

OKIGJS /
Danijela
Gabrič

DA

107

108

496

21.12.2024

109

110

111

112

35500025/2021

Hidravlične
izboljšave
vodovodnega
sistema v občinah
Brežice in Bistrica
ob Sotli - izgradnja

Okvirni sporazum za
dobavo zemeljskega
4303-3/2020 plina za ogrevanje v
obdobju 1.1.2022 do
31.12.2022
3528-6/2014

Investicijsko vzd.
dela v Du BR - 2.
faza

Izgradnja poločnika
371/72/2019 Dečno selo-Mali Vrh
(4. faza)

Garancija

aneks št. 1 k bančni
garanciji za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti št.
240-58-188437

HPG Brežice
d.o.o.,
Gornji Lenart 28a
8250 Brežice

garancija

garancija za dobro izvedbo
del

Plinarna Maribor
d.o.o., plinarniška
ulica 9, 2000
Maribor

garancija

HPG Brežice
d.o.o.,
garancija za odpravo napak
Gornji Lenart 28a
v garancijski dobi
8250 Brežice

garancija za dobro izvedbo
del

Garancija

529.788,70 €

SBERBANK
D.D.

OKIGJS /
Dejan
Rostohar

DA

28.2.2025

2.500,00 €

Nova KBM
d.d.

OIOPJN /
Mateja
Kreačič
Ajster

DA

20.2.2027

48.963,90 €

Addiko Bank

OIOPJN /
Suzana
Ogorevc

DA

9.12.2024

5 let

Zelkom d.o.o.

29.8.2022

24.730,73 €

CDA 40
ZAVAROVAL
NICA D.D.,
OKIGJS /
ULICA PRI
Mateja Hotko
VELIKIH
VRATIH 1,
6000 KOPER

DA

IZDANE GARANCIJE 2021

Zap.
št.

1

Številka
zadeve

Projekt, za katerega Vrsta garancije
je izdana garancija (menice/bančna)

Najem dolgoročnega
Menična izjava
471-0001/2021 kredita 2021

Številka
garancije

Namen garancije (dobra
izvedba del/odprava
napak)

Najem kredita

Izvajalec

UniCredit Bank

497

Datum oz.
obdobje
garancije

Datum
veljavnosti
garancije Višina garancije
(skrajni rok
za vnovčitev)

2.2021-30.04.2 30.04.2032

2.000.000,00 €

Izdajatelj
garancije

Oddelek /
Aktivna
referent, ki
DA/NE
vodi projekt

OFR/Aleksan
Občina Brežice der Denžič

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE BREŽICE
ZA LETO 2021
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 s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2021 (Uradni list RS, št.
10/20 in 28/21) sprejel Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2021, 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, 79/18, 61/20 - ZDLGPE,
175/20) in vsebuje podatke o realiziranih pravnih poslih kot tudi poslih, katerih realizacija je načrtovana do 31.
marca 2022. 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 2021 in v prilogi 2, poročilo o realiziranih nakupih iz letnega načrta nakupa sprejetega v okviru odloka o
proračunu v letu 2021. Skupna pogodbena vrednost nepremičnin iz priloge 1, znaša 213.143,59 EUR, medtem ko
v preostalem delu letni načrt razpolaganja ni bil realiziran zaradi slabega povpraševanja. Skupna pogodbena
vrednost nepremičnin iz priloge 2, znaša 556.267,13 EUR.
Nepremičnine so se odkupovale predvsem za namen reševanja cestne infrastrukture, tako zatečenega stanja kot
novih investicij, npr pločnik Vrhje, Obrežje in Črnc, Cvetna ulica v Dobovi, javna pot Dobova – Rigonce in druge
infrastrukture povezane z izboljšanjem kvalitete bivanja občanov in izvajanje javnih služb, kot tudi zemljišča
dolgoročno namenjena spodbujanju gospodarskega razvoja. Zaradi obsega investicij je del načrta ostal
nerealiziran, saj zemljišč ni bilo mogoče tudi pravno pripraviti za promet.
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širfa k.o. ime k.o.

parcela

površina

namenska raba

1257

BIZELJSKO

485/5

264 (delež 1/1)

stavbna zemljišča (100%)

1257

BIZELJSKO

2017/2

39 (delež 1/1)

pretežno kmetijska zemljišča (87%)

1283

ČRNC

733/15

605 (delež 1/1)

1292

GABRJE

278/8

1292

GABRJE

1292

orientacijska vrednost

pogodbena ena

285,12 €
38,38 €

2.945,48 €

stavbna zemljišča (100%)

15.125,00 €

31.750,05 €

17 (delež 1/1)

stavbna zemljišča (100%)

204,00 €

810/14

102 (delež 1/1)

stavbna zemljišča (100%)

1.244,00 €

GABRJE

199/1

193 (delež 1/1)

stavbna zemljišča (100%)

2.316,00 €

1292

GABRJE

199/4

27 (delež 1/1)

stavbna zemljišča (100%)

324,00 €

1309

KORITNO

1074/1

268 (delež 1/1)

stavbna zemljišča (100%)

2.680,00 €
27.000,00 €

1269

PIŠECE

1099

817 (delež 1/1)

stavbna zemljišča (100%)

1255

DRENOVEC

1065

2604 (delež 1/1)

kmetijska zemljišča (100%)

2.600,00 €

1255

DRENOVEC

1194

2890 (delež 1/1)

kmetijska zemljišča (100%)

2.890,00 €

1256

BREZOVICA

34

1877 (delež 1/1)

kmetijska zemljišča (100%)

1.877,00 €

1272

STARA VAS

154

1147 (delež 3/25)

kmetijska zemljišča (100%)

123,88 €

1272

STARA VAS

155

396 (delež 3/25)

kmetijska zemljišča (100%)

42,77 €

1272

STARA VAS

951

2518 (delež 1/1)

kmetijska zemljišča (100%)

2.477,71 €

10.193,73 €
28.956,79 €

1257

BIZELJSKO

1844

629 (delež 14/25)

kmetijska zemljišča (100%)

1257

BIZELJSKO

1845/1

7248 (delež 14/25)

kmetijska zemljišča (96%)

5.245,00 €

17.641,00 €

1298

TRNJE

36/32

419 (delež 1/1)

stavbna zemljišča (100%)

27.720,00 €

25.500,00 €

1298

TRNJE

36/38

347 (delež 1/1)

stavbna zemljišča - (100%)

10.410,00 €

6.010,04 €

1298

TRNJE

36/31

447 (delež 1/1)

stavbna zemljišča (100%)

25.140,00 €

26.950,00 €

1293

VELIKI OBREŽ

1219/14 378 (delež 1/1)

stavbna zemljišča (92%)

7.500,00 €

7.100,58 €

1310

NOVA VAS

2020/3

712 (delež 1/1)

stavbna zemljišča (100%)

33.315,00 €

1310

NOVA VAS

2020/4

308 (delež 1/1)

stavbna zemljišča (100%)

14.410,00 €

31.492,50 €

1310

NOVA VAS

2101

602 (delež 1/1)

stavbna zemljišča (100%)

27.692,00 €

18.586,75 €

1295

SELA

819/14

1995 (delež 1/4)

gozdno zemljišče (100%)

468,25 €

1291

PODVINJE

140

899 (delež 1/4)

kmetijska zemljišča (100%)

165,75 €

1291

PODVINJE

141

816 (delež 1/4)

pretežno kmetijska zemljišča

197,75 €

499

309,47 €

4.995,31 €

1291

PODVINJE

142

3485 (delež 1/4)

gozdno zemljišče (100%)

790,75 €

1291

PODVINJE

163/1

7564 (delež 1/4)

gozdno zemljišče (100%)

1.434,00 €

1293

VELIKI OBREŽ

185

5812 (delež 1/4)

kmetijska zemljišča (100%)

714,75 €

1293

VELIKI OBREŽ

123/1

4670 (delež 1/4)

kmetijska zemljišča (100%)

574,25 €

1262

ZGORNJA POHANCA

661/6

9 (delež 1/1)

pretežno stavbna zemljišča (62%)

81,00 €

1262

ZGORNJA POHANCA

465/12

72 (delež 1/1)

pretežno stavbna zemljišča (86%)

648,00 €

936,36 €

1305

GLOBOČICE

1062/16 25 (delež 1/1)

85,00 €

85,00 €

216.128,83 €

213.143,59 €

kmetijska zemljišča (100%)

POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2021
površina

primarna nam.raba

pogodbena cena

šifra k.o. ime k.o.

številka

1293

VELIKI OBREŽ

1153/1

15 kmetijska zemljišča (100%)

1293

VELIKI OBREŽ

1155/1

13 kmetijska zemljišča (100%)

1293

VELIKI OBREŽ

1154/1

13 kmetijska zemljišča (100%)

1293

VELIKI OBREŽ

1159/3

21 kmetijska zemljišča (100%)

1293

VELIKI OBREŽ

1160/1

69 kmetijska zemljišča (100%)

1293

VELIKI OBREŽ

1156/1

20 kmetijska zemljišča (100%)

139,80 €
1.562,55 €

377,46 €
629,10 €

1294

RIGONCE

220/1

17 kmetijska zemljišča (100%)

1293

VELIKI OBREŽ

1173/1

212 kmetijska zemljišča (100%)

1293

VELIKI OBREŽ

1145/3

268 kmetijska zemljišča (100%)

1293

VELIKI OBREŽ

1145/5

18 kmetijska zemljišča (100%)

1293

VELIKI OBREŽ

1161/1

80 kmetijska zemljišča (100%)

559,20 €

1293

VELIKI OBREŽ

1200/3

31 kmetijska zemljišča (100%)

213,90 €

1293

VELIKI OBREŽ

1174/1

106 kmetijska zemljišča (100%)

712,56 €

1293

VELIKI OBREŽ

1159/5

29 kmetijska zemljišča (100%)

202,71 €

1.999,14 €

1294

RIGONCE

223/2

3 kmetijska zemljišča (100%)

20,97 €

1293

VELIKI OBREŽ

1176/1

327 kmetijska zemljišča (100%)

2.168,01 €

1293

VELIKI OBREŽ

1172/1

66 kmetijska zemljišča (100%)

461,34 €

500

1293

VELIKI OBREŽ

1232/3

33 kmetijska zemljišča (100%)

227,70 €

1293

VELIKI OBREŽ

1231/1

22 kmetijska zemljišča (100%)

125,84 €

1293

VELIKI OBREŽ

1232/5

51 kmetijska zemljišča (100%)

351,90 €

1293

VELIKI OBREŽ

1201/5

5 kmetijska zemljišča (100%)

34,50 €

1273

ŽUPELEVEC

183/3

298 stavbna zemljišča (100%)

1273

ŽUPELEVEC

184/3

249 stavbna zemljišča (100%)

1273

ŽUPELEVEC

183/1

252 stavbna zemljišča (100%)

1273

ŽUPELEVEC

180/13

99 stavbna zemljišča (100%)

1273

ŽUPELEVEC

180/11

28 pretežno stavbna zemljišča (71%)

23.280,00 €

1273

ŽUPELEVEC

184/1

238 stavbna zemljišča (100%)

1285

SELA

350/5

120 pretežno stavbna zemljišča (83%)

1285

SELA

585/81

326 kmetijska zemljišča (100%)

2.149,28 €

1267

BLATNO

1228/2

722 kmetijska zemljišča (100%)

2.368,16 €

1283

ČRNC

662/18

1298
1292

TRNJE
GABRJE

1/454 (del 1/72)
784/13

1292

GABRJE

785/7

1292

GABRJE

785/10

55 stavbna zemljišča (100%)
55 stavbna zemljišča (100%)

1300

BREŽICE

262/4

274 stavbna zemljišča (100%)

1300

BREŽICE

262/3

189 stavbna zemljišča (100%)

13.797,40 €

1282

BREZINA

240/5

547 stavbna zemljišča (100%)

15.999,75 €

1292

GABRJE

250/7

277 stavbna zemljišča (100%)

5.612,00 €

1301

KRŠKA VAS

3350/76

909 stavbna zemljišča (100%)

1301

KRŠKA VAS

3350/75

44 stavbna zemljišča (100%)

12.683,40 €
15.686,58 €

80 (delež 5/6) stavbna zemljišča (100%)

806,40 €

90 stavbna zemljišča (100%)
95 stavbna zemljišča (100%)

2.232,00 €
2.308,50 €
1.336,50 €
1.336,50 €

1302

CERKLJE

3150/3

663 stavbna zemljišča (100%)

1302

CERKLJE

3149/7

293 pretežno kmetijska zemljišča (81%)

1257

BIZELJSKO

494/2

562 gozdna zemljišča (94%)

1257

BIZELJSKO

504/6

57 stavbna zemljišča (100%)

2.395,08 €

1257

BIZELJSKO

504/8

783 kmetijska zemljišča (93%)

2.858,00 €

501

2.212,30 €

1257

BIZELJSKO

325/2

179 gozdna zemljišča (100%)

1257

BIZELJSKO

483/2

322 stavbna zemljišča (100%)

1257

BIZELJSKO

510/1

169 stavbna zemljišča (100%)

1257

BIZELJSKO

489

421 kmetijska zemljišča (100%)

1283

ČRNC

678/6

18 stavbna zemljišča (100%)

1283

ČRNC

144/12

6 stavbna zemljišča (100%)

1283

ČRNC

144/11

128 stavbna zemljišča (100%)

1283

ČRNC

149/9

39 stavbna zemljišča (100%)

1283

ČRNC

152/2

19 stavbna zemljišča (100%)

1283

ČRNC

151/10

24 stavbna zemljišča (100%)

1283

ČRNC

147/16

82 stavbna zemljišča (100%)

2.095,10 €

1283

ČRNC

146/11

156 stavbna zemljišča (100%)

3.985,80 €

1283

ČRNC

160/4

91 (delež 2/8) stavbna zemljišča (100%)

581,26 €

1283

ČRNC

147/20

35 stavbna zemljišča (100%)

1.456,34 €

1283

ČRNC

147/18

22 stavbna zemljišča (100%)

1310

NOVA VAS

2142

5 stavbna zemljišča (100%)

1310

NOVA VAS

2196

9 stavbna zemljišča (100%)

1310

NOVA VAS

2192

19 stavbna zemljišča (100%)

1310

NOVA VAS

2194

4 stavbna zemljišča (100%)

1310

NOVA VAS

177/6

30 stavbna zemljišča (100%)

1308

VELIKA DOLINA

2882

18 stavbna zemljišča (100%)

1308

VELIKA DOLINA

2881

42 stavbna zemljišča (100%)

1.126,80 €

1310

NOVA VAS

2198

4 stavbna zemljišča (100%)

75,12 €

1310

NOVA VAS

2184

84 stavbna zemljišča (100%)

1310

NOVA VAS

2186

87 stavbna zemljišča (100%)

3.211,39 €

1310

NOVA VAS

2188

62 stavbna zemljišča (100%)

1.164,36 €

1287

VRHJE

336/14

11 stavbna zemljišča (100%)

206,58 €

1287

VRHJE

335/5

25 stavbna zemljišča (100%)

1287

VRHJE

335/3

88 stavbna zemljišča (100%)

502

587,12 €
2.948,66 €
459,90 €
3.423,70 €
2.095,10 €

93,90 €

1.552,48 €

2.122,14 €

1287

VRHJE

293/3

20 stavbna zemljišča (90%)

1287

VRHJE

294/2

24 kmetijska zemljišča (100%)

454,32 €

1287

VRHJE

281/4

84 kmetijska zemljišča (100%)

287,28 €

1287

VRHJE

326/9

25 stavbna zemljišča (100%)

469,50 €

1287

VRHJE

335/6

4 stavbna zemljišča (100%)

75,12 €

1287

VRHJE

336/8

36 stavbna zemljišča (100%)

676,08 €

1287

VRHJE

297/4

126 kmetijska zemljišča (100%)

430,92 €

1287

VRHJE

285/4

51 kmetijska zemljišča (100%)

174,42 €

1285

SELA

452/1

3438 stavbna zemljišča (100%)

1285

SELA

453

1018 stavbna zemljišča (100%)

1285

SELA

454

446 stavbna zemljišča (100%)

1285

SELA

449

5542 stavbna zemljišča (100%)

1285

SELA

448

2741 stavbna zemljišča (100%)

1285

SELA

450/2

1285

SELA

461

1285

SELA

1285

SELA

1285

39.216,00 €

66.656,00 €

49 stavbna zemljišča (100%)
11984 stavbna zemljišča (100%)

95.872,00 €

458/2

2073 stavbna zemljišča (100%)

16.296,00 €

444/2

615 stavbna zemljišča (100%)

SELA

446

647 stavbna zemljišča (100%)

1285

SELA

444/3

8 stavbna zemljišča (100%)

1285

SELA

444/1

6257 stavbna zemljišča (100%)

1285

SELA

445

2431 stavbna zemljišča (100%)

1285

SELA

459 (delež 46/48)

3717 stavbna zemljišča (100%)

1285

SELA

440/4

79.664,00 €

26.637,50 €

72 stavbna zemljišča (100%)

1285

SELA

443/4

1285

SELA

457

209 stavbna zemljišča (100%)

31 stavbna zemljišča (100%)

1285

SELA

458/1

328 stavbna zemljišča (100%)

4.304,00 €

1306

ČATEŽ

1916/2

94 stavbna zemljišča (100%)

2.182,60 €

1285

SELA

462/2

183 stavbna zemljišča (100%)

1285

SELA

462/1

1917 stavbna zemljišča (100%)

503

824,00 €

42.376,00 €

1285

SELA

447

3197 stavbna zemljišča (100%)

1264

ARNOVO SELO

143/18

441 stavbna zemljišča (100%)

1264

ARNOVO SELO

143/16

217 stavbna zemljišča (100%); delež 5521/10000

1264

ARNOVO SELO

143/17

315 stavbna zemljišča (100%); z delom stavbe 229-1

35.637,11 €

556.267,13 €
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Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Odprte predobremenitve zapadle v letu 2022

Kriteriji:
Datum dokumenta: 01.01.2020 - 31.12.2021
Datum zapadlosti: 01.01.2022 - 31.12.2022

Datum

30.03.2022
Stran 1

Stanje odprtih postavk na dan: 31.12.2021

Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

NRP Odg.
vir
oseba

Datum

Opis

2022 402199
2022 402199

POG P-0479-2020

2000-000 00623
2000-000 00623

021 - Vilma Zupančič
021 - Vilma Zupančič

18.05.2020 Koncesijska pogodba - CELOVITA energetska prenova in energetsko
269.789,73upravljanje
269.789,73
objektov v las
18.05.2020 Koncesijska pogodba - DELNA energetska prenova in energetsko
98.773,99
98.773,99
upravljanje objektov
v lasti OB

Skupaj: 000009 - PETROL d.d., Ljubljana

2022 4

00008

014 - Roman Omerzu

27.12.2021 Objava voščil po ponudbi št. 000917-21

Skupaj: 000010 - STUDIO D d.o.o.

POG P-0063-2021

2022 402099

2022
2022
2022
2022

POG P-0662-2020
POG P-0942-2021
POG P-1032-2021

0200-000 00037

009 - Ingrid Molan

420804
420804
402099
402099

00128
00128
00413
00552

OB009-10-0083 PV-LS 032 - Suzana Ogorevc
OB009-10-0083 PV-LS 032 - Suzana Ogorevc
021 - Vilma Zupančič
OB009-15-0009 PV-LS 038 - Valerija Uršič

Skupaj: 000018 - REGION d.o.o.

Dobavitelj:

POG P-0554-2021
POG P-0946-2021

799,01

799,01

799,01

01.02.2021 POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU 2021-2025

1.370,31

1.370,31

1.370,31

1.370,31

27.07.2020
27.07.2020
09.09.2021
28.10.2021

978,00
978,00(LEGAL
POGODBA IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOM
KRAJANOV KRIŽE
5.000,00
POGODBA IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOM
KRAJANOV 5.000,00
KRIŽE (LEGAL
4.639,05
Aneks št. 1 - sprememba PD glede na zahteve EKO Sklada 4.639,05
3.098,80
OKVIRNI SPORAZUM IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV3.098,80
13.715,85

13.715,85

000021 - TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
2022 402099

00531

022 - Mojca Banič

Skupaj: 000021 - TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

Dobavitelj:

799,01

000018 - REGION d.o.o.

POG P-0662-2020

POG P-0504-2021

368.563,72

000016 - POSAVC d.o.o.

Skupaj: 000016 - POSAVC d.o.o.

Dobavitelj:

368.563,72

000010 - STUDIO D d.o.o.

NAR N-0730-2021

Dobavitelj:

Ostanek

000009 - PETROL d.d., Ljubljana

POG P-0478-2020

Dobavitelj:

Znesek

07.06.2021 Pogodba o naročniškem razmerju za stoitev e-oskrbe (VIDMAR146,40
Ljudmila, Podvinje146,40
14, 8258 Ka
146,40

146,40

000023 - KOP BREŽICE d.d.
2022 420401
2022 420500

00173
00159

OB009-15-0046 PV-LS 026 - Teja Leben
OB009-10-0068 PV-LS 030 - Mateja Hotko
505

15.06.2021 Pogodba Ureditev Trdinove ulice v Brežicah - 2.faza
64.250,15
64.250,15
15.10.2021 Pogodba za izvedbo razširitve križišča ob LC 024193 in JP 524801,
17.100,01
17.214,29
Ponikve - sv.
Jakob

Odprte predobremenitve zapadle v letu 2022
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

NRP Odg.
vir
oseba

PP

NRP

00469

OB009-18-0007 PV-LS 030 - Mateja Hotko

Datum

2022 420401

15.11.2021 Pogodba za izgranjo pločnika v naselju Vrhje - 2. faza

Skupaj: 000023 - KOP BREŽICE d.d.

2022
2022
2022
2022
2022

POG P-0519-2020
POG P-0519-2020
POG P-0519-2020
POG P-1068-2021

411921
413300
413302
413302
413300

0602-004
0601-001
0601-001
0601-001
0601-001

00093
00095
00099
00115
00095

23.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
23.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
23.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
23.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
11.11.2021
056 - Barbara Hercigonja Miloševič

Skupaj: 000024 - OŠ ARTIČE

POG P-0497-2020
POG P-0497-2020

411921
413300
411900
413302

0602-003
0601-002
0601-002
0601-002

00093
00095
00115
00099

18.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
18.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
18.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
18.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič

Skupaj: 000025 - OŠ BIZELJSKO

POG P-1185-2021

0601-003 00095
0601-003 00099
0601-003 00095

POG P-0492-2020
POG P-1070-2021
POG P-1070-2021
POG P-1070-2021

25.870,61

18.06.2020 Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Brežice v proračunskem
6.068,12letu 2020 in6.068,12
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
2021
18.06.2020 Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Brežice v proračunskem
4.355,85letu 2020 in4.355,85
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
2021
09.12.2021 Aneks št. 2 k pogodbi o financiranju javnega zavoda OŠ Brežice
13.867,52
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
v proračunskih13.867,52
letih 2020 in 20

Skupaj: 000026 - OŠ BREŽICE

POG P-0492-2020

42.330,03

18.237,61letu 202018.237,61
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Bizeljsko v proračunskem
in 2021
5.449,29letu 2020 5.449,29
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Bizeljsko v proračunskem
in 2021
170,80letu 2020 in170,80
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Bizeljsko v proračunskem
2021
2.012,91letu 2020 2.012,91
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Bizeljsko v proračunskem
in 2021
25.870,61

2022 413300
2022 413302
2022 413301

POG P-0500-2020

POG P-0492-2020

30.135,08
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Artiče v proračunskem
letu 2020 in30.135,08
2021
5.313,34
5.313,34
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Artiče v proračunskem
letu 2020 in 2021
3.088,11
3.088,11
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Artiče v proračunskem
letu 2020 in 2021
196,00
196,00
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Artiče v proračunskem
letu 2020 in 2021
3.597,50
Aneks št. 2 o financiranju javnega zavoda OŠ Artiče v proračunskih
letih 2020 in3.597,50
2021

000026 - OŠ BREŽICE

POG P-0500-2020

POG P-0492-2020

136.522,81
217.987,25

42.330,03

2022
2022
2022
2022

POG P-0497-2020

Dobavitelj:

136.522,81
217.872,97

000025 - OŠ BIZELJSKO

POG P-0497-2020

Dobavitelj:

Ostanek

000024 - OŠ ARTIČE

POG P-0519-2020

Dobavitelj:

Znesek

30.03.2022
Stran 2

000023 - KOP BREŽICE d.d.

POG P-1074-2021

Dobavitelj:

Opis

Datum

24.291,49

24.291,49

000027 - OŠ CERKLJE OB KRKI
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

411921
413300
413302
413300
411921
413300
413300

0602-005
0601-004
0601-004
0601-004
0602-005
0601-004
0601-004

00093
00095
00099
00600
00093
00600
00095

17.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
17.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
17.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
17.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
09.11.2021
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
09.11.2021
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
09.11.2021
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
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Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Cerklje ob Krki v28.911,72
proračunskem letu28.911,72
2020 in 2021
2.262,56
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Cerklje ob Krki v proračunskem
letu 2.262,56
2020 in 2021
3.670,93
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Cerklje ob Krki v proračunskem
letu 3.670,93
2020 in 2021
845,93
845,93
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Cerklje ob Krki v proračunskem
letu 2020
in 2021
2.142,85
2.142,85letih 202
Aneks št. 3 k pogodbi o financiranju javnega zavoda OŠ Cerklje
ob Krki v proračunskih
172,81letih 202
Aneks št. 3 k pogodbi o financiranju javnega zavoda OŠ Cerklje172,81
ob Krki v proračunskih
1.995,54
1.995,54letih 202
Aneks št. 3 k pogodbi o financiranju javnega zavoda OŠ Cerklje
ob Krki v proračunskih

Odprte predobremenitve zapadle v letu 2022
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

NRP Odg.
vir
oseba

Datum

2022
2022
2022
2022
2022
2022

POG P-0498-2020
POG P-0498-2020
POG P-0498-2020
POG P-1102-2021
POG P-1102-2021

413302
413300
411921
411900
413300
411921

0601-005
0601-005
0602-002
0601-005
0601-005
0602-002

00099
00095
00093
00115
00095
00093

18.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
18.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
18.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
18.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
23.11.2021
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
23.11.2021
056 - Barbara Hercigonja Miloševič

Skupaj: 000028 - OŠ DR. JOŽETA TOPORIŠIČA DOBOVA

2022 411921
2022 413300
2022 413301

POG P-0526-2020
POG P-1256-2021

40.002,34

40.002,34

4.528,79letu 2020 in4.528,79
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Dobova v proračunskem
2021 PRILOG
3.181,64letu 2020 in3.181,64
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Dobova v proračunskem
2021 PRILOG
26.708,87letu 2020 26.708,87
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Dobova v proračunskem
in 2021 PRILOG
0,00letu 2020 in 2021
0,00PRILOG
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Dobova v proračunskem
704,96
704,96
Aneks št. 1 k pogodbi o financiranju javnega zavoda OŠ dr. Jožeta
Toporišiča Dobova
v proraču
13.364,27
13.364,27
Aneks št. 1 k pogodbi o financiranju javnega zavoda OŠ dr. Jožeta
Toporišiča Dobova
v proraču
48.488,53

0602-007 00093
0601-006 00095
0601-006 00095

48.488,53

26.06.2020 Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Globoko v proračunskem
25.781,65letu 202025.781,65
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
in 2021
26.06.2020 Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Globoko v proračunskem
334,63letu 2020 in 334,63
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
2021
23.12.2021 Aneks št. 5 k pogodbi o financiranju javnega zavoda OŠ Globoko
2.385,00
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
v proračunskih2.385,00
letih 2020 in 20

Skupaj: 000029 - OŠ GLOBOKO

28.501,28

28.501,28

000030 - OŠ PIŠECE

POG P-0501-2020

2022
2022
2022
2022
2022

POG P-0501-2020
POG P-0501-2020
POG P-0501-2020
POG P-1130-2020

411900
411921
413300
413302
413300

0601-007
0602-008
0601-007
0601-007
0601-007

00115
00093
00095
00099
00095

18.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
18.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
18.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
18.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
02.12.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič

Skupaj: 000030 - OŠ PIŠECE

Dobavitelj:

Ostanek

000029 - OŠ GLOBOKO

POG P-0526-2020

Dobavitelj:

Znesek

000028 - OŠ DR. JOŽETA TOPORIŠIČA DOBOVA

POG P-0498-2020

Dobavitelj:

30.03.2022
Stran 3

000027 - OŠ CERKLJE OB KRKI

Skupaj: 000027 - OŠ CERKLJE OB KRKI

Dobavitelj:

Opis

Datum

252,00
252,00
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Pišece v proračunskem
letu 2020 in 2021
23.552,28
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Pišece v proračunskem
letu 2020 in23.552,28
2021
1.896,39
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Pišece v proračunskem
letu 2020 in1.896,39
2021
2.496,91
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Pišece v proračunskem
letu 2020 in2.496,91
2021
1.120,77
Aneks št. 1 k pogodbi o financiranju javnega zavoda OŠ Pišece
v proračunskem1.120,77
letu 2020 in 20
29.318,35

29.318,35

000031 - OŠ VELIKA DOLINA

POG P-0499-2020
POG P-0499-2020
POG P-0499-2020
POG P-1158-2021

2022
2022
2022
2022

413300
413302
411921
413300

0601-008
0601-008
0602-006
0601-008

00095
00099
00093
00095

18.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
18.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
18.06.2020
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
03.12.2021
056 - Barbara Hercigonja Miloševič

Skupaj: 000031 - OŠ VELIKA DOLINA

1.698,31
1.698,31
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Velika Dolina v proračunskem
letu 2020
in 2021
1.590,95
1.590,95
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Velika Dolina v proračunskem
letu 2020
in 2021
40.879,38
Pogodba o financiranju javnega zavoda OŠ Velika Dolina v proračunskem
letu 40.879,38
2020 in 2021
391,81
Aneks št. 2 k pogodbi o financiranju javnega zavoda OŠ Velika391,81
Dolina v proračunskih
letih 2020
44.560,45

507

44.560,45

Odprte predobremenitve zapadle v letu 2022
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

NRP Odg.
vir
oseba

Datum

Opis

2022 413302
2022 413300

POG P-0488-2020

0601-009 00099
0601-009 00095

6.718,41

2022 413300
2022 411921

POG P-0522-2020

0602-001 00599
0602-001 00093

24.06.2020 POGODBA O IZVAJANJU FINANCIRANJA DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE
1.666,67
1.666,67
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
VZGOJE
V VRTCU
24.06.2020 POGODBA O IZVAJANJU FINANCIRANJA DEJAVNOSTI 254.636,42
254.636,42
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
PREDŠOLSKE VZGOJE
V VRTCU

Skupaj: 000035 - VRTEC MAVRICA

256.303,09

2022
2022
2022
2022

POG P-0653-2020
POG P-1124-2021
NAR N-0005-2022

413300
413300
402099
402099

1850-000 00084
1850-000 00219
00472
00005

024 - Roman Matjašič
024 - Roman Matjašič
OB009-18-0010 PV-LS 037 - Dejan Rostohar
010 - Nada Rezelj

22.07.2020
22.07.2020
01.12.2021
29.12.2021

5.247,89
5.247,89
Pogodba o financiranju ZPTM za leto 2020 in 2021
4.431,86
4.431,86
Pogodba o financiranju ZPTM za leto 2020 in 2021
28.060,00
28.060,00 sis
Izvajanje obveščanja in informiranja javnosti za projekt "Hidravlične
izboljšave vodovodnega
protokolarna darila
512,20
512,20

Skupaj: 000036 - ZPTM BREŽICE

38.251,95

2022
2022
2022
2022
2022

POG P-0547-2020
POG P-0547-2020
POG P-0547-2020
POG P-0955-2021

413300
413300
413300
413302
413302

0604-000
0604-000
0601-012
0601-012
0604-000

00095
00548
00550
00115
00076

068 - Damjan Žerjav
068 - Damjan Žerjav
068 - Damjan Žerjav
068 - Damjan Žerjav
068 - Damjan Žerjav

02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
18.10.2021

3.855,83
3.817,18
Pogodba o financiranju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
v proračunskih letih
2020 in 202
8.496,53
8.496,53
Pogodba o financiranju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
v proračunskih letih
2020 in 202
2.865,78
2.865,78
Pogodba o financiranju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
v proračunskih letih
2020 in 202
2.183,33
2.183,33
Pogodba o financiranju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
v proračunskih letih
2020 in 202
4.000,00
Pogodba o organizaciji, izpeljavi in financiranju prostočasne športne
vzgoje otrok4.000,00
in mladine v šo

Skupaj: 000037 - ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE

21.401,47

21.362,82

18.12.2020 Pogodbe o vzdrževanju programske opreme ODOS.
21.252,40
27.12.2021 Namestitev e-podpisovanja (po predračunu št. 221/2021). 1.220,00

21.252,40
1.220,00

22.472,40

22.472,40

150,00

150,00

000072 - PIA d.o.o.

POG P-1200-2020

2022 402514
2022 420703

NAR N-0731-2021

0200-000 00040
00040

014 - Roman Omerzu
OB009-10-0120 PV-LS 014 - Roman Omerzu

Skupaj: 000072 - PIA d.o.o.

Dobavitelj:

38.251,95

000037 - ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE

POG P-0547-2020

NAR N-0721-2021

256.303,09

000036 - ZPTM BREŽICE

POG P-0653-2020

Dobavitelj:

6.718,41

000035 - VRTEC MAVRICA

POG P-0522-2020

Dobavitelj:

Ostanek

17.06.2020 Pogodba o financiranju javnega zavoda Glasbena šola v proračunskem
1.583,63 letu 20201.583,63
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
in 2021
17.06.2020 Pogodba o financiranju javnega zavoda Glasbena šola v proračunskem
5.134,78 letu 20205.134,78
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
in 2021

Skupaj: 000032 - GŠ Brežice

Dobavitelj:

Znesek

30.03.2022
Stran 4

000032 - GŠ Brežice

POG P-0488-2020

Dobavitelj:

Datum

000089 - VDC KRŠKO-LESKOVEC
2022 402009

00005

010 - Nada Rezelj
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08.12.2021 novoletne voščilnice - 150 kom

Odprte predobremenitve zapadle v letu 2022
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

NRP Odg.
vir
oseba

Datum

Opis

2022 420401

00173

OB009-15-0046 PV-LS 026 - Teja Leben

2022 402099

805,00

00281

034 - Urška Klenovšek

488,00

488,00

488,00

488,00

17.06.2020 Pogodba o sofinanciranju Knjižnice Brežice za leto
0202in 2021 260,88
17.06.2020 Pogodba o sofinanciranju Knjižnice Brežice za leto
0202in 2021 19.644,03

260,88
19.644,03

19.904,91

19.904,91

15.12.2021 NUSZ dodatne simulacije in sprmemeba nastavitev
aplikacije

000113 - KNJIŽNICA BREŽICE

POG P-0494-2020

2022 413302
2022 413300

POG P-0494-2020

00068
00064

005 - Vesna Kržan
005 - Vesna Kržan

Skupaj: 000113 - KNJIŽNICA BREŽICE

000126 - OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA BREŽICE

POG P-0646-2020

2022 402600

1850-000 00216

024 - Roman Matjašič

24.06.2020 Najem prostorov za coworking prostore

Skupaj: 000126 - OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA BREŽICE

2022 412000

00009

008 - Jasmina Molan

10.12.2021 znamke Obelisk zmage1991

Skupaj: 000129 - Društvo Verigar

POG P-0076-2021
NAR N-0737-2021

Dobavitelj:

8.602,44
8.602,44

1.230,00

1.230,00

1.230,00

1.230,00

000150 - TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.
2022 402006
2022 412000

0201-000 00026
00008

004 - Lavra Kreačič
008 - Jasmina Molan

23.02.2021 POGODBA O SOFINANCIRANJU PRODUKCIJE
T
1.603,00
1.603,00
ELEVIZIJSKEGA
PROJEKTA »POSAVSKI
29.12.2021 Objava vošči - B izbrani praznični paket
366,00
366,00

Skupaj: 000150 - TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

POG P-1280-2021

8.602,44
8.602,44

000129 - Društvo Verigar

NAR N-0733-2021

Dobavitelj:

150,00

805,00

Skupaj: 000103 - REALIS, d.o.o.

Dobavitelj:

150,00

000103 - REALIS, d.o.o.

NAR N-0710-2021

Dobavitelj:

Ostanek

09.07.2021 Koordinator varnosti in varnostni načrt na gradbišču
805,00 ulice v Brežicah,
805,00 2.
za za ureditev Trdinove

Skupaj: 000095 - CPV INŽENIRING, d.o.o.

Dobavitelj:

Znesek

000095 - CPV INŽENIRING, d.o.o.

NAR N-0333-2021

Dobavitelj:

30.03.2022
Stran 5

000089 - VDC KRŠKO-LESKOVEC

Skupaj: 000089 - VDC KRŠKO-LESKOVEC

Dobavitelj:

Datum

1.969,00

1.969,00

7.500,00

7.500,00

000196 - ZD BREŽICE
2022 4

00420

005 - Vesna Kržan

509

30.12.2021 Aneks k dogovoru spec.ped do 30.6.2021

Odprte predobremenitve zapadle v letu 2022
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

NRP Odg.
vir
oseba

Datum

Opis

2022 402099

00249

OB009-13-0005 PV-LS 037 - Dejan Rostohar

2022 402099

00024

010 - Nada Rezelj

29.12.2021 etikete za Županovo vino

Skupaj: 000210 - ROŽMAN ALEKSANDER S.P.

2022
2022
2022
2022
2022

POG P-0688-2021
POG P-1092-2021
NAR N-0690-2021
POG P-1282-2021

420401
420401
420401
402503
420401

0602-004 00106
00486
00485
00157
00106

OB009-10-0105 OV-DP 021 - Vilma Zupančič
OB009-18-0024 PV-LS 030 - Mateja Hotko
OB009-18-0023 PV-LS 026 - Teja Leben
073 - Miroslav Kržan
OB009-10-0105 PV-LS 021 - Vilma Zupančič

04.06.2020
09.08.2021
18.11.2021
02.12.2021
27.12.2021

NAR N-0740-2021
NAR N-0735-2021

POG P-0811-2021
POG P-1034-2021

43,92

43,92

43,92

43,92

4.374.918,81

000236 - ODVETNIK - MOLAN ADAM
2022 402920

0200-000 00033

69 - mag. Nadia Vižintin

22.12.2020 Aneks št. 2 k Pogodbi o opravljanju odvetniških storitev za Občino
15.000,00
Brežice

15.000,00

15.000,00

15.000,00

40,00
32,03
115,92

40,00
32,03
115,92

187,95

187,95

14.09.2021 Pogodba Ureditev ceste bratov Milavcev v Brežicah - 2.faza177.153,56
19.10.2021 Ureditev Černelčeve ceste v Brežicah, 1. in 2. faza
350.000,00

177.153,56
350.000,00

000239 - CVETLIČARNA TINA - RAČIČ-LEŠ MARTINA, S.P.
2022 402099
2022 402099
2022 402

00037
00010
00005

010 - Nada Rezelj
010 - Nada Rezelj
004 - Lavra Kreačič

Skupaj: 000239 - CVETLIČARNA TINA - RAČIČ-LEŠ MARTINA, S.P.

Dobavitelj:

8.498,86

4.374.918,81

Skupaj: 000236 - ODVETNIK - MOLAN ADAM

Dobavitelj:

8.498,86

119.185,08
119.185,08
Izgradnja vrtca v Artičah (glej aneks št.1 - P-0685-2020) (veza
aneks 4 - P-1133-2020)
1.337.629,68
1.337.629,68
Pogodba za izgradnjo kolesarske povezave ob R2-420 Brežice
- Dobova (postopek
JN vodi DR
2.772.167,68
2.772.167,68
Pogodba za izgradnjo kolesarskih povezav ob R2-419/1206
Krška vas - Čatež
ob Savi
717,73
717,73
Postavitev ogledala ob državni cesti R1-219, odsek 1242 Bizeljsko
- Čatež
145.218,64
145.218,64
Aneks št. 10 - končni obračun - povečanje pogodbene vrednosti,
podaljšanje garancije
(do prido

Skupaj: 000224 - CGP, d.d.

NAR N-0739-2021

7.500,00

000224 - CGP, d.d.

POG P-0449-2020

Dobavitelj:

7.500,00

000210 - ROŽMAN ALEKSANDER S.P.

NAR N-0741-2021

POG P-1237-2020

Ostanek

8.498,86
8.498,86
14.08.2020 Sporazum o sodelovanju in financiranju svetovalne pisarne v okviru
projekta VARUJVODO

Skupaj: 000207 - KOSTAK d.d.

Dobavitelj:

Znesek

000207 - KOSTAK d.d.

POG P-0691-2020

Dobavitelj:

30.03.2022
Stran 6

000196 - ZD BREŽICE

Skupaj: 000196 - ZD BREŽICE

Dobavitelj:

Datum

28.12.2021 žalne sveče
28.12.2021 šoper in aranžiranje
29.12.2021 Cvetlični aranžmaji za protokolarne dogodke (3)

000252 - HPG Brežice d.o.o.
2022 420402
2022 420402

00508
00509

OB009-19-0013 PV-LS 026 - Teja Leben
OB009-19-0014 PV-LS 074 - Blaž Lipej

POG P-1125-2021
510

Odprte predobremenitve zapadle v letu 2022
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

NRP Odg.
vir
oseba

PP

NRP

00472
00117

OB009-18-0010 PV-LS 037 - Dejan Rostohar
022 - Mojca Banič

Datum

Opis

2022 420401
2022 402099

2022 413300

00057

005 - Vesna Kržan

17.06.2020 Pogodba o financiranju PMB za 2020 in 2021

Skupaj: 000268 - POSAVSKI MUZEJ BREŽICE

2022 402099

00037

69 - mag. Nadia Vižintin

03.12.2021 testi covid

Skupaj: 000269 - LEKARNA BREŽICE

2022 402099
2022 4

POG P-1023-2021

042 - Tanja Rus
034 - Urška Klenovšek

00283
00283

POG P-1031-2021
POG P-1031-2021
POG P-1031-2021

NAR N-0738-2021

Dobavitelj:

4.166,08

501,00

501,00

501,00

501,00

30.557,34

OKVIRNI SPORAZUM IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV 624,70
OKVIRNI SPORAZUM IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV 791,20
OKVIRNI SPORAZUM IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV2.433,90
OKVIRNI SPORAZUM IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV 494,10
OKVIRNI SPORAZUM IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV 464,82

624,70
791,20
2.433,90
494,10
464,82

4.808,72

4.808,72

87,32

87,32

87,32

87,32

482,00

482,00

000290 - GEODETSKI BIRO d.o.o.
2022
2022
2022
2022
2022

402113
402113
402113
402113
402113

00278
00277
00278
00278
00290

038 - Valerija Uršič
038 - Valerija Uršič
OB009-10-0001 PV-LS 038 - Valerija Uršič
OB009-10-0001 PV-LS 038 - Valerija Uršič
038 - Valerija Uršič

28.10.2021
28.10.2021
28.10.2021
28.10.2021
28.10.2021

000294 - TRGOVINA MAŠA DOSTAL IVANŠEK S.P.
2022 402

00005

004 - Lavra Kreačič

30.12.2021 Darilo za protokolarni namen (2x)

Skupaj: 000294 - TRGOVINA MAŠA DOSTAL IVANŠEK S.P.

NAR N-0734-2021

4.166,08

30.557,34

Skupaj: 000290 - GEODETSKI BIRO d.o.o.

Dobavitelj:

4.166,08

02.07.2021 Pogodba o medsebojnih obveznostih pri izdelavi Sprememb in5.885,28
dopolnitev OPPN5.885,28
za območje "B
24.672,06načrta z
26.10.2021 Pogodba o medsebojnih obveznostih pri izdelavi občinskega24.672,06
podrobnega prostorskega

Skupaj: 000284 - SAVAPROJEKT d.d.

POG P-1031-2021

4.166,08

000284 - SAVAPROJEKT d.d.

POG P-0590-2021

POG P-1031-2021

2.578.500,31

000269 - LEKARNA BREŽICE

NAR N-0691-2021

Dobavitelj:

2.578.500,31

000268 - POSAVSKI MUZEJ BREŽICE

POG P-0493-2020

Dobavitelj:

Ostanek

2.051.292,76
01.12.2021 Pogodba za izvedbo Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema
v občinah 2.051.292,76
Brežice in Bistrica o
14.12.2021 Nakup medeovitega drevesa ob rojstvu otroka (veza N-0605-2020,
53,99
53,99
z dne 17.11.2020)
- razlika p

Skupaj: 000252 - HPG Brežice d.o.o.

Dobavitelj:

Znesek

30.03.2022
Stran 7

000252 - HPG Brežice d.o.o.

NAR N-0706-2021

Dobavitelj:

Datum

000304 - CVETKOVIČ MARJAN S.P.
2022 402009

00005

010 - Nada Rezelj

511

28.12.2021 gostinske storitve, dne 28.12.2021

Odprte predobremenitve zapadle v letu 2022
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

NRP Odg.
vir
oseba

Datum

Opis

2022 432300

00537

OB009-19-0040 PV-LS 005 - Vesna Kržan

2022 402

0,00

00026

004 - Lavra Kreačič

27.12.2021 Objava voščila po praznični ponudbi (1/8 strani, 108x130mm) 183,00

183,00

183,00

183,00

000396 - Matjaž Avšič s.p.

POG P-0161-2020

2022
2022
2022
2022

POG P-0626-2020
POG P-1286-2021
POG P-1287-2021

420804
420801
420801
420801

1700-000 00554
0602-002 00413
00106
00413

OB009-19-0007
OB009-10-0108
OB009-10-0105
OB009-10-0108

PV-LS
PV-LS
PV-LS
PV-LS

034 - Urška Klenovšek
021 - Vilma Zupančič
021 - Vilma Zupančič
021 - Vilma Zupančič

01.04.2020
10.07.2020
30.11.2021
30.11.2021

5.000,00stezo dostopnega
5.000,00vodneg
Aneks št. 4 k pogodbi "Izdelava projektne dokumentacije za veslaško
2.644,96
Pogodba za izvedbo strokovnega nadzora nad izgradnjo vrtca2.644,96
v Dobovi
2.684,00
2.684,00
Aneks št. 1 k pogodbi za izvedbo nadzora vrtec Artiče - dodatna
dela
2.415,60
2.415,60
Aneks št. 1 k pogodbi za izvedbo nadzora vrtec Dobova - dodatna
dela

Skupaj: 000396 - Matjaž Avšič s.p.

12.744,56

12.744,56

46.670,00

46.670,00

46.670,00

46.670,00

180,00

180,00

180,00

180,00

28.10.2021 OKVIRNI SPORAZUM IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV 610,00
28.10.2021 OKVIRNI SPORAZUM IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV4.013,80

610,00
4.013,80

4.623,80

4.623,80

000431 - RADANOVIČ Brežice, d.o.o.

POG P-0843-2021

2022 420101

00102

OB009-10-0127 PV-LS 036 - Branko Blaževič

04.10.2021 Dobava kombija za OŠ Velika Dolina

Skupaj: 000431 - RADANOVIČ Brežice, d.o.o.

000440 - Matjašič Roman

NAR N-0694-2021

2022 402

00005

004 - Lavra Kreačič

Skupaj: 000440 - Matjašič Roman

Dobavitelj:

07.12.2021 Vino za protokolarne dogodke in darila

000443 - GIRUS d.o.o.

POG P-1033-2021

2022 402113
2022 420500

POG P-1033-2021

00290
00523

038 - Valerija Uršič
OB009-19-0029 PV-LS 038 - Valerija Uršič

Skupaj: 000443 - GIRUS d.o.o.

Dobavitelj:

482,00

0,00

Skupaj: 000367 - DOLENJSKI LIST NOVO MESTO d.o.o.

Dobavitelj:

482,00

000367 - DOLENJSKI LIST NOVO MESTO d.o.o.

NAR N-0729-2021

Dobavitelj:

Ostanek

0,00– izgradnja objekta
0,00 F (aku
02.12.2021 DOGOVOR O SOFINANCIRANJU izdelave projektne dokumentacije

Skupaj: 000308 - SB BREŽICE

Dobavitelj:

Znesek

000308 - SB BREŽICE

POG P-1131-2021

Dobavitelj:

30.03.2022
Stran 8

000304 - CVETKOVIČ MARJAN S.P.

Skupaj: 000304 - CVETKOVIČ MARJAN S.P.

Dobavitelj:

Datum

000448 - Komunala Brežice d.o.o.
512

Odprte predobremenitve zapadle v letu 2022
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

NRP Odg.
vir
oseba

Datum

Opis

2022 402501
2022 402099

NAR N-0713-2021

1500-000 00287
00613

041 - Marina Urek
005 - Vesna Kržan

21.431,50

2022 4

00281

035 - Katja Pongračič

1.274,17 obmocja1.274,17
08.12.2021 Izvedba hidrogeološkega porocila za potrebe ponikanja (odvodnjavanja)
SEL-02 za po

Skupaj: 000480 - GEOSTERN d.o.o.

2022 420500
2022 420500

POG P-1225-2021

00526
00526

OB009-18-0026 PV-LS 032 - Suzana Ogorevc
OB009-19-0056 PV-LS 032 - Suzana Ogorevc

02.09.2021 Vodovodni stolp - razgledna točka
21.12.2021 aneks k pogodbi - dodatna spr.dela

Skupaj: 000505 - SL - INŽENIRING Boršt d.o.o.

2022 4

00282

035 - Katja Pongračič

2022 412000

00008

008 - Jasmina Molan

29.12.2021 Objava voščil (12 čestitk po ponudbi)

Skupaj: 000547 - SRAKA INTERNATIONAL d.o.o.

1.226.607,73

1.226.607,73

70.000,00

70.000,00

219,60

219,60

219,60

219,60

000576 - TRASA d.o.o.

POG P-1261-2021

2022 420899

00587

OB009-20-0006 PV-LS 026 - Teja Leben

24.12.2021 Aneks št. 4 k pogodbi P-1096-2020 za izdelavo projektne dokumentacije
27.694,00 IZP in27.694,00
PZI za pločnik z

Skupaj: 000576 - TRASA d.o.o.

27.694,00

27.694,00

000607 - PJP d.o.o.

POG P-1014-2021

2022 4208

00436

OB009-17-0012 PV-LS 028 - Danijela Gabrič

25.10.2021 Pogodba za predhodne arheološke raziskave za izvedbo večnamenske
24.016,70 poti ob24.016,70
državni cesti Rig

Skupaj: 000607 - PJP d.o.o.

Dobavitelj:

1.178.177,40
48.430,33

000547 - SRAKA INTERNATIONAL d.o.o.

NAR N-0736-2021

POG P-0330-2021

1.178.177,40
48.430,33

24.08.2021 Spremembe in dopolnitev obcinskega prostorskega nacrta za70.000,00
70.000,00
obmocje obcine Brežice.
Kratica S

Skupaj: 000515 - LOCUS d.o.o.

Dobavitelj:

1.274,17

000515 - LOCUS d.o.o.

POG P-0737-2021

Dobavitelj:

1.274,17

000505 - SL - INŽENIRING Boršt d.o.o.

POG P-0764-2021

Dobavitelj:

21.431,50

000480 - GEOSTERN d.o.o.

NAR N-0701-2021

Dobavitelj:

Ostanek

13.01.2021 Pogodba - IN HOUSE- Izvajanje storitev upravljanja in rednega
21.228,00
21.228,00
vzdževanja stanovanj
za obdobj
203,50
14.12.2021 prevoz in postavitev stojnic v romskem naselju Krušče pri Gazicah
v KS Cerklje ob203,50
Krki za nam

Skupaj: 000448 - Komunala Brežice d.o.o.

Dobavitelj:

Znesek

30.03.2022
Stran 9

000448 - Komunala Brežice d.o.o.

POG P-0019-2021

Dobavitelj:

Datum

24.016,70

24.016,70

4.507,68

4.507,68

000611 - PRONET, Kranj, d.o.o.
2022 402514

0200-000 00040

014 - Roman Omerzu
513

15.04.2021 ProVRTEC, pogodba PPP-0472-21-01.

Odprte predobremenitve zapadle v letu 2022
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

NRP Odg.
vir
oseba

Datum

Opis

2022 402009

00005

010 - Nada Rezelj

17.12.2021 bio suho sadje - 30 kom

Skupaj: 000757 - PAVLIČ VIKTOR

2022 402113

1300-000 00290

038 - Valerija Uršič

08.12.2021 Ocena vrednosti kmetijskih zemljišč k.o. Cerina (10 parcel)

Skupaj: 000801 - Jožef Lovenjak s.p.

2022 420245
2022 420245

POG P-1130-2021

00106
00106

OB009-10-0105 PV-LS 021 - Vilma Zupančič
OB009-10-0105 PV-LS 021 - Vilma Zupančič

2022 420401

72,27

72,27

338,00

338,00

338,00

338,00

147.705,85

00484

OB009-18-0022 PV-LS 026 - Teja Leben

05.07.2021 Pogodba za izvedbo rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež80.994,37
ob Savi - mokrice80.994,37
od km 3.600 do
80.994,37

80.994,37

45,20

45,20

45,20

45,20

001164 - DAVIDOV HRAM d.o.o. Ljubno

NAR N-0742-2021

2022 402009

00005

010 - Nada Rezelj

31.12.2021 Radenska Naturelle 0,25 l z embalažo - 72 kom

Skupaj: 001164 - DAVIDOV HRAM d.o.o. Ljubno

001179 - ARHOS d.o.o.

NAR N-0276-2021

2022 420800

00526

OB009-19-0056 PV-LS 032 - Suzana Ogorevc

21.06.2021 Izvedba arheoloških raziskav v skladu s pogoji ZVKD za izvedbo
5.612,00
5.612,00048/202
Paviljona. po ponudbi

Skupaj: 001179 - ARHOS d.o.o.

Dobavitelj:

72,27

146.967,85

Skupaj: 001127 - GRADNJE d.o.o. Boštanj

POG P-0637-2021

72,27

001127 - GRADNJE d.o.o. Boštanj

POG P-0595-2021

Dobavitelj:

4.507,68

28.06.2021 Dobava in montaža opreme za vrtec Artiče
119.675,23
120.413,23
02.12.2021 Aneks št. 1 k pogodi za dobavo opreme OŠ Artiče - dodatna 27.292,62
dela in podaljšanje27.292,62
roka za izvedbo

Skupaj: 001072 - ATLAS OPREMA d.o.o.

Dobavitelj:

4.507,68

001072 - ATLAS OPREMA d.o.o.

POG P-0582-2021

Dobavitelj:

Ostanek

000801 - Jožef Lovenjak s.p.

NAR N-0703-2021

Dobavitelj:

Znesek

000757 - PAVLIČ VIKTOR

NAR N-0720-2021

Dobavitelj:

30.03.2022
Stran 10

000611 - PRONET, Kranj, d.o.o.

Skupaj: 000611 - PRONET, Kranj, d.o.o.

Dobavitelj:

Datum

5.612,00

5.612,00

7.686,00

7.686,00

001602 - VR PROJEKTI VLADIMIR ROSTOHAR S.P.
2022 420804

00526

OB009-19-0056 PV-LS 032 - Suzana Ogorevc

514

14.07.2021 Nadzor na gradnjo Vodovodni stolp - razgledna točka

Odprte predobremenitve zapadle v letu 2022
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

NRP Odg.
vir
oseba

Datum

Opis

2022
2022
2022
2022

NAR N-0517-2021
NAR N-0654-2021
NAR N-0680-2021

420402
420402
4
420401

00159
00508
00276
00469

OB009-10-0068
OB009-19-0013
OB009-10-0144
OB009-18-0007

PV-LS
PV-LS
PV-LS
PV-LS

030 - Mateja Hotko
074 - Blaž Lipej
026 - Teja Leben
030 - Mateja Hotko

22.09.2021
05.10.2021
16.11.2021
26.11.2021

2022 402113

1300-000 00290

038 - Valerija Uršič

Skupaj: 001665 - Niko RAINER, Sodni cenilec gozdarske stroke

2022 420402

00472

OB009-18-0010 PV-LS 037 - Dejan Rostohar

Skupaj: 001669 - PROJEKT d.d. NOVA GORICA

14.090,00

16.12.2021 Pogodba o stvaritvi avtorskega dela

300,00

300,00

300,00

300,00

02.06.2021 Pogodba za izvajanje storitev strokovnega nadzora nad izvedbo
80.520,00
80.520,00
hidravličnih izboljšav
vodovodn
80.520,00

2022 420402
2022 420401
2022 420402

NAR N-0693-2021
NAR N-0723-2021

00509
00469
00561

OB009-19-0014 PV-LS 074 - Blaž Lipej
OB009-18-0007 PV-LS 030 - Mateja Hotko
OB009-19-0068 PV-LS 030 - Mateja Hotko

Skupaj: 001846 - LERO LEŠNJAK d.o.o.

80.520,00

02.11.2021 Koordinator za varnost in zdravje ob izvedbi "Ureditev Černelčeve
5.575,40
5.575,40
ceste v Brežicah"
06.12.2021 Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje nad izvedbo
1.756,80
1.756,80
pločnika Vrhje (KS
Kapele) – 2.
22.12.2021 Izvedba varnostnega narta ter izvajanje del in nalog koordinatorja
2.647,40
2.647,40
za varnost in zdravje
v fazi izv
9.979,60

9.979,60

001931 - SINTAL d.o.o.

POG P-1108-2020

2022 402002
2022 402002

POG P-1222-2021

1600-000 00127
00127

041 - Marina Urek
041 - Marina Urek

Skupaj: 001931 - SINTAL d.o.o.

POG P-1198-2020

14.090,00

001846 - LERO LEŠNJAK d.o.o.

NAR N-0609-2021

Dobavitelj:

7.686,00

001669 - PROJEKT d.d. NOVA GORICA

POG P-0496-2021

Dobavitelj:

7.686,00

001665 - Niko RAINER, Sodni cenilec gozdarske stroke

POG P-1210-2021

Dobavitelj:

Ostanek

2.900,00
2.900,00
Izdelava statičnega izračuna z dimenzioniranjem AB konstrukcije
in armaturo, popis
del in potre
6.700,00
6.700,00
Izvedba gradbenega nadzora nad gradnjo " Ureditev Ceste bratov
Milavcev v Brežicah
- 2.faza"
Izvedba nadzora nad vzdrževalnimi deli v javno korist pri obnovi890,00
dela javne poti JP890,00
528321 v KS
Izvedba strokovnega nadzora nad izvedbo pločnika Vrhje (KS3.600,00
Kapele) – 2. faza.3.600,00

Skupaj: 001613 - GRADBENIŠTVO VODEB ALEŠ VODEB S.P.

Dobavitelj:

Znesek

001613 - GRADBENIŠTVO VODEB ALEŠ VODEB S.P.

NAR N-0466-2021

Dobavitelj:

30.03.2022
Stran 11

001602 - VR PROJEKTI VLADIMIR ROSTOHAR S.P.

Skupaj: 001602 - VR PROJEKTI VLADIMIR ROSTOHAR S.P.

Dobavitelj:

Datum

20.11.2020 Aneks št. 1 k pogodbi št. P-1025-2016 za izvajanje protivlomnega
957,70
957,70
varovanja objekta
in fizičnega
21.12.2021 Pogodba za izvajanje fizičnega varovanja na objektu na naslovu:
34.185,57
34.185,57
Občinska stavba,
Cesta prvih
35.143,27

35.143,27

001970 - JOKKE d.o.o.
2022 402515

0200-000 00040

014 - Roman Omerzu

515

18.12.2020 Pogodba o vzdrževanju strojne in programske opreme sistema za
536,80
536,80 delovn
registracijo in obračun

Odprte predobremenitve zapadle v letu 2022
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

NRP Odg.
vir
oseba

Datum

Opis

2022 420402

00286

OB009-10-0094 PV-LS 041 - Marina Urek

09.07.2021 Pogodba "Obnova treh občinskih stanovanj".

Skupaj: 002014 - ARMANDO ISTENIČ s.p.

2022 402514
2022 420500
2022 420804

POG P-0686-2021
POG P-0828-2021

00421
00205
00045

021 - Vilma Zupančič
OB009-10-0206 PV-LS 021 - Vilma Zupančič
OB009-19-0032 PV-LS 066 - Kristijan Gajić

2022 420801

0602-002 00413

OB009-10-0108 PV-LS 036 - Branko Blaževič

2022 402099

00127

041 - Marina Urek

Skupaj: 002278 - MENERGA d.o.o.

25.949,00

26.009,00

27.914,21

21.07.2020 Koordinator varstva pri delu Vrtec Dobova PRILOGA

190,00

190,00

190,00

190,00

21.12.2021 Popravilo klimatske naprave v Domu kulture Brežice-obračun po127,23
dejanski količinah127,23
127,23

127,23

002399 - INŠTITUT ZA CESTE, d.o.o.

NAR N-0332-2021

2022 420401
2022 420402

NAR N-0608-2021

00173
00509

OB009-15-0046 PV-LS 026 - Teja Leben
OB009-19-0014 PV-LS 074 - Blaž Lipej

Skupaj: 002399 - INŠTITUT ZA CESTE, d.o.o.

3.000,00
09.07.2021 Strokovni nadzor nad gradnjo na gradbišču za ureditev Trdinove
ulice v Brežicah,3.000,00
2.faza
02.11.2021 NADZOR nad gradnjo "Ureditev Černelčeve ulice v Brežicah"10.955,60
10.955,60
13.955,60

13.955,60

002544 - HSE INVEST d.o.o.

NAR N-0692-2021

2022 420401

00561

OB009-19-0068 PV-LS 030 - Mateja Hotko

Skupaj: 002544 - HSE INVEST d.o.o.

Dobavitelj:

26.009,00

002278 - MENERGA d.o.o.

NAR N-0717-2021

POG P-0588-2020

25.949,00

27.914,21

Skupaj: 002207 - ROMAN LEŠNJAK S.P.

Dobavitelj:

536,80

002207 - ROMAN LEŠNJAK S.P.

NAR N-0307-2020

Dobavitelj:

536,80

07.07.2021 Pogodba o poslovnem sodelovanju - najem licenčne opreme e2manager
8.527,80
8.527,80
07.07.2021 Pogodba o poslovnem sodelovanju - najem licenčne opreme e2manager
3.645,36
3.645,36
23.09.2021 POGODBA ZA SPREMEMBO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
15.741,05
15.741,05
DOZIDAVE ZD
BREŽICE

Skupaj: 002098 - ADESCO, d.o.o.

Dobavitelj:

Ostanek

002098 - ADESCO, d.o.o.

POG P-0686-2021

Dobavitelj:

Znesek

002014 - ARMANDO ISTENIČ s.p.

POG P-0620-2021

Dobavitelj:

30.03.2022
Stran 12

001970 - JOKKE d.o.o.

Skupaj: 001970 - JOKKE d.o.o.

Dobavitelj:

Datum

06.12.2021 Izvedba strokovnega nadzora nad izgradnjo poslovilne vežice6.344,00
na Orešju
6.344,00

6.344,00
6.344,00

002707 - GI ZRMK d.o.o.
2022 420804

0605-000 00045

OB009-19-0032 PV-LS 066 - Kristijan Gajić
516

03.07.2020 POGODBA O IZVEDBI PODPORNE STROKOVNE STORITVE
5.317,98
5.317,98 ZDR
PRI GRADNJI DOZIDAVE

Odprte predobremenitve zapadle v letu 2022
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

NRP Odg.
vir
oseba

Datum

Opis

Ostanek

5.317,98

5.317,98

4.230,73
21.12.2021 Izvedba fekalnega kanala na JP 525131 Obrežje (Suban) - Nova
vas

4.230,73

4.230,73

4.230,73

002707 - GI ZRMK d.o.o.

002787 - GAAL d.o.o.

NAR N-0719-2021

2022 420401

00248

OB009-15-0018 PV-LS 037 - Dejan Rostohar

Skupaj: 002787 - GAAL d.o.o.

Dobavitelj:

002833 - LORIS d.o.o.

POG P-0465-2020

2022 402008

0601-000 00100

11.06.2020 OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJNAJE NOTRANJE REVIZIJSKIH
15.028,69
15.028,69
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
STORITEV V
OBDOBJU 202

Skupaj: 002833 - LORIS d.o.o.

Dobavitelj:

15.028,69

2022 402099

00441

OB009-17-0025 PV-LS 074 - Blaž Lipej

14.12.2021 ENOLETNA NAROČNINA ZA DOSTOP DO PORTALA VI VOZITE
878,40
878,40
ZA 5 PRIKAZOVALNIKOV
H

Skupaj: 002952 - SIPRONIKA d.o.o.

2022 402514

0200-000 00040

014 - Roman Omerzu

20.01.2020 Pogodba o nadzoru delovanja inf. sistema občine Brežice.

Skupaj: 003080 - UNISTAR LC d.o.o., Ljubljana

2022 411909

00119

055 - Jasna Lazarevič

21.12.2021 Aneks št. 1

Skupaj: 003209 - DRUŠTVO ŠENT

2022 402099

00127

041 - Marina Urek

Skupaj: 003495 - MARTIN TURK s.p.

Dobavitelj:
NAR N-0725-2021

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3.048,68

3.048,68

3.048,68

3.048,68

003495 - MARTIN TURK s.p.

NAR N-0271-2020

NAR N-0724-2021

878,40

003209 - DRUŠTVO ŠENT

POG P-1223-2021

Dobavitelj:

878,40

003080 - UNISTAR LC d.o.o., Ljubljana

POG P-0015-2020

Dobavitelj:

15.028,69

002952 - SIPRONIKA d.o.o.

NAR N-0709-2021

Dobavitelj:

30.03.2022
Stran 13

Znesek

Skupaj: 002707 - GI ZRMK d.o.o.

Dobavitelj:

Datum

06.07.2020 Dimnikarske storitve za obdobje 4 let.

165,55

165,55

165,55

165,55

003548 - FREDI BANČOV - NOTAR
2022 402920
2022 402920

00033
00033

69 - mag. Nadia Vižintin
69 - mag. Nadia Vižintin

517

700,00
23.12.2021 naročnilnica za notarske storitve za december 2021
23.12.2021 Naročilnica za notarske storitve za mesec januar, februar in marec
2.200,00
2022

700,00
2.200,00

Odprte predobremenitve zapadle v letu 2022
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

NRP Odg.
vir
oseba

Datum

Opis

Ostanek

2.900,00

2.900,00

21.12.2021 Izdelava energetske izkaznice (stanovanje št. 11, Kettejeva 10). 50,00

50,00

50,00

50,00

9.975,00

9.975,00

9.975,00

9.975,00

003548 - FREDI BANČOV - NOTAR

003634 - BIRO MALINGER d.o.o.

NAR N-0718-2021

2022 402099

00288

041 - Marina Urek

Skupaj: 003634 - BIRO MALINGER d.o.o.

Dobavitelj:

003730 - MULTIMEDIA Luka Rudman s.p.

POG P-1170-2021

2022 402099

00446

005 - Vesna Kržan

07.12.2021 Aneks 1- podaljšanje veljavnosti do 31.6.2022

Skupaj: 003730 - MULTIMEDIA Luka Rudman s.p.

Dobavitelj:

003741 - ZAVOD G-REGA - Zasebni vrtec Znajček - enota Zalog

POG P-0894-2021

2022 411921

00093

05.10.2021 Pogodba o izvajanju financiranja storitve predšolske vzgoje v 7.352,52
7.352,52
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
vrtcu v šolskem letu
2021/22

Skupaj: 003741 - ZAVOD G-REGA - Zasebni vrtec Znajček - enota Zalog

Dobavitelj:

7.352,52

2022 402113

1300-000 00290

038 - Valerija Uršič

08.12.2021 Ocena vrednosti nepremičnin na parcelnih številikah 246/2 in 246/6
299,00
k.o. Cerina. 299,00

Skupaj: 004169 - Mihael Ogorevc s.p.

2022 413302

00043

055 - Jasna Lazarevič

Skupaj: 004223 - CSD Posavje

299,00

16.11.2021 Aneks št. 2

157,56

157,56

157,56

157,56

004231 - ŠOLSKI CENTER VELENJE

POG P-0166-2021

2022 402503

00617

026 - Teja Leben

Skupaj: 004231 - ŠOLSKI CENTER VELENJE

Dobavitelj:

299,00

004223 - CSD Posavje

POG P-1078-2021

Dobavitelj:

7.352,52

004169 - Mihael Ogorevc s.p.

NAR N-0702-2021

Dobavitelj:

30.03.2022
Stran 14

Znesek

Skupaj: 003548 - FREDI BANČOV - NOTAR

Dobavitelj:

Datum

19.03.2021 Aneks št.2 k pogodbi za vzdrževanje javnega sistema izposoje
22.727,14
koles Bržkolo v 22.727,14
Brežicah (Opom
22.727,14

22.727,14

004443 - PROINFRA d.o.o.

POG P-1203-2021

2022 402099

00510

OB009-19-0015 PV-LS 037 - Dejan Rostohar

Skupaj: 004443 - PROINFRA d.o.o.

549,00 ob Ce
15.12.2021 Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI549,00
za meteorno kanalizacijo
549,00

518

549,00

Datum

Odprte predobremenitve zapadle v letu 2022
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

NRP Odg.
vir
oseba

Datum

Opis

Znesek

2022 411900

068 - Damjan Žerjav

00115

27.09.2021 ANEKS ŠT. 2 K POGODBI O prevozih osnovnošolcev s posebnimi
19.453,81
potrebami v19.453,81
obdobju od 1. 9

Skupaj: 004683 - Mateja Kolić s.p.

2022 402514

00040

014 - Roman Omerzu

17.08.2021 Pogodba o uporabi inf. platforme MOJAOBČINA.SI

Skupaj: 004707 - PRIMS d.o.o.

2022 402

00005

004 - Lavra Kreačič

07.12.2021 Modra frankinja (150 buteljk) - izbrano Županovo vino 2021

Skupaj: 004852 - CERJAK JANEZ

2022 411921

00093

2022 411909
2022 411909

POG P-1208-2021

2022 420500
2022 420401

POG P-0698-2021

00119
00119

055 - Jasna Lazarevič
055 - Jasna Lazarevič

750,00

750,00

750,00

2.156,63

21.10.2021 Aneks št. 4 k Pogodobi o medsebojnih pravicah in obveznostih4.390,52
4.390,52
pri namestitvi v stanovanjsko
sku
15.12.2021 ANEKS ŠT. 3
4.338,36
4.338,36
8.728,88

00213
00524

OB009-20-0020 PV-LS 030 - Mateja Hotko
OB009-19-0030 PV-LS 026 - Teja Leben

8.728,88

20.309,80
20.309,80
24.06.2021 Izgradnja večnamenskih površin za promet kolesarjev in pešcev
ob R1-220/1334
- 3. in 4. faza
12.08.2021 Pogodba - Izgradnja pločnika Dečno selo - Mali vrh (4.faza)137.307,36
137.307,36

Skupaj: 005063 - ZELKOM d.o.o.

157.617,16

157.617,16

10.000,00
9.999,00

10.000,00
9.999,00

19.999,00

19.999,00

005113 - MERKUR trgovina, d.o.o.
2022 402099
2022 402099

00127
00037

69 - mag. Nadia Vižintin
69 - mag. Nadia Vižintin

Skupaj: 005113 - MERKUR trgovina, d.o.o.

Dobavitelj:

750,00

005063 - ZELKOM d.o.o.

POG P-0575-2021

POG P-1268-2021

2.005,68

2.156,63

Skupaj: 005015 - NOVI PARADOKS - SLOVENSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA

POG P-1268-2021

2.005,68

005015 - NOVI PARADOKS - SLOVENSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA

POG P-0975-2021

Dobavitelj:

2.005,68

01.10.2021 Pogodba o izvajanju financiranja storitve predšolske vzgoje v 2.156,63
2.156,63
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
vrtxu v šolskem letu
2021/2022

Skupaj: 004867 - MONTESSORI SANJE d.o.o.

Dobavitelj:

2.005,68

004867 - MONTESSORI SANJE d.o.o.

POG P-0842-2021

Dobavitelj:

19.453,81

004852 - CERJAK JANEZ

NAR N-0699-2021

Dobavitelj:

19.453,81

004707 - PRIMS d.o.o.

POG P-0739-2021

Dobavitelj:

Ostanek

004683 - Mateja Kolić s.p.

POG P-0831-2021

Dobavitelj:

30.03.2022
Stran 15

005168 - GEOFOTO d.o.o.
519

30.11.2021 Pogodba o sodelovanju
30.11.2021 Pogodba o sodelovanju

Odprte predobremenitve zapadle v letu 2022
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

NRP Odg.
vir
oseba

PP

NRP

00260

OB009-10-0010 PV-LS 038 - Valerija Uršič

Datum

Opis

2022 402099

350,00

350,00

350,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

005269 - ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE, Gospodarsko interesno

POG P-0480-2020

2022 402922

0200-000 00037

69 - mag. Nadia Vižintin

11.06.2020 Pogodba o članstvu v Združenju zgodovinskih mest

Skupaj: 005269 - ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE, Gospodarsko interesno

005511 - NOVOMONT d.o.o.

NAR N-0727-2021

2022 420401

00413

OB009-10-0108 PV-LS 021 - Vilma Zupančič

24.12.2021 Dobava in montaža mešalnih baterij Vrtec Dobova - ponudba 1.088,36
št. 549/21

Skupaj: 005511 - NOVOMONT d.o.o.

Dobavitelj:

1.088,36

2022 420402

00624

OB009-21-0009 PV-LS 030 - Mateja Hotko

13.845,00

13.845,00

13.845,00

005827 - NOMAGO d.o.o.

POG P-0830-2021

2022 411900
2022 402099

POG P-1008-2021

00115
00491

068 - Damjan Žerjav
030 - Mateja Hotko

27.09.2021 ANEKS ŠT. 4 K OKVIRNEMU SPORAZUMU Izvajanje prevozov
483.938,38
483.938,38
osnovnošolcev
v obdobju od 1
21.10.2021 Aneks št. 2 h koncesijski pogodbi izvajanje izbirne gospodarske
77.628,27
77.628,27
javne službe mestni
linijski prev

Skupaj: 005827 - NOMAGO d.o.o.

561.566,65

2022 420402

00565

OB009-19-0071 PV-LS 074 - Blaž Lipej

1.250,00
17.09.2021 NADZOR NAD MODERNIZACIJO CESTE JP 524351 D. SKOPICE
- ZA VASJO1.250,00

Skupaj: 006052 - Damjan Bogovič s.p.

1.250,00

2022 420802

00485

OB009-18-0023 PV-LS 030 - Mateja Hotko

09.11.2021 Pogodba za izvedbo inženirskih storitev nad izgradnjo kolesarske
29.077,11
povezave ob29.077,11
R2-419 Brežice-

Skupaj: 006172 - PROCTOR d.o.o.

Dobavitelj:

1.250,00

006172 - PROCTOR d.o.o.

POG P-1052-2021

POG P-1098-2021

561.566,65

006052 - Damjan Bogovič s.p.

NAR N-0451-2021

Dobavitelj:

1.088,36

16.09.2021 Pogodba za izvedbo parkirnih prostorov na pokopališču Pišece
13.845,00

Skupaj: 005576 - MIRSAD LUKAVICA s.p.

Dobavitelj:

1.088,36

005576 - MIRSAD LUKAVICA s.p.

POG P-0820-2021

Dobavitelj:

Ostanek

28.10.2021 OKVIRNI SPORAZUM IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV 350,00

Skupaj: 005168 - GEOFOTO d.o.o.

Dobavitelj:

Znesek

30.03.2022
Stran 16

005168 - GEOFOTO d.o.o.

POG P-1030-2021

Dobavitelj:

Datum

29.077,11

29.077,11

80.000,00

80.000,00

006197 - GPI TEHNIKA d.o.o.
2022 4204

00500

OB009-19-0004 PV-LS 028 - Danijela Gabrič

520

22.11.2021 Pogodba za izgradnjo parkirišča v Dobovi

Odprte predobremenitve zapadle v letu 2022
Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

Leto Konto

SM

PP

NRP

NRP Odg.
vir
oseba

Datum

Opis

Ostanek

80.000,00

80.000,00

155.466,80

155.466,80

155.466,80

155.466,80

07.12.2021 Pogodba "Izdelava projektne dokumentacije za Dostopni vodni
93.504,72
center"

93.504,72

93.504,72

93.504,72

006197 - GPI TEHNIKA d.o.o.

006201 - ETEKTA d.o.o.

POG P-1115-2021

2022 420402

00561

OB009-19-0068 PV-LS 030 - Mateja Hotko

26.11.2021 Pogodba za izgradnjo poslovilne vežice na Orešju

Skupaj: 006201 - ETEKTA d.o.o.

Dobavitelj:

006222 - Landstudio 015, d.o.o.

POG P-1161-2021

2022 402099

00552

OB009-15-0009 PV-LS 034 - Urška Klenovšek

Skupaj: 006222 - Landstudio 015, d.o.o.

Dobavitelj:

006223 - OBLAK KRŠKO d.o.o.

NAR N-0698-2021

2022 402

00024

004 - Lavra Kreačič

07.12.2021 Cviček, 100 buteljk

Skupaj: 006223 - OBLAK KRŠKO d.o.o.

Dobavitelj:

2022 402110

00287

041 - Marina Urek

65,00

65,00

006247 - ROMSKO DRUŠTVO ROMANI UNION

NAR N-0711-2021

2022 402099

00613

005 - Vesna Kržan

1.355,38
1.355,38materia
14.12.2021 izvedba delavnice na temo Covid-19 v romskem naselju Krušče
pri Gazicah - razdelitev

Skupaj: 006247 - ROMSKO DRUŠTVO ROMANI UNION

1.355,38

1.355,38

006248 - BEVC MAJDA

POG P-1212-2021

2022 402099

00531

OB009-19-0039 PV-LS 022 - Mojca Banič

16.12.2021 Pogodba o dodelitvi subvencije za socialno varstveno storitev socialnega
292,80 servisa celodnevne
292,80
po

Skupaj: 006248 - BEVC MAJDA

Dobavitelj:

350,01
350,01

13.12.2021 Izdelava zapisnika o točkovanju stanovanja za stanovanje št. 11 65,00
65,00
na naslovu Kettejeva
10 v Brež

Skupaj: 006235 - RESSA, Miloš Kukovičič s.p.

Dobavitelj:

350,01
350,01

006235 - RESSA, Miloš Kukovičič s.p.

NAR N-0705-2021

Dobavitelj:

30.03.2022
Stran 17

Znesek

Skupaj: 006197 - GPI TEHNIKA d.o.o.

Dobavitelj:

Datum

292,80

292,80

488,78

488,78

488,78

488,78

006265 - LUPŠINA MARKO

POG P-1276-2021

2022 402

00026

004 - Lavra Kreačič

Skupaj: 006265 - LUPŠINA MARKO

521

27.12.2021 Avtorska pogodba

Občina Brežice

Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Odprte predobremenitve zapadle po letu 2022

Kriteriji:
Datum dokumenta: 01.01.2020 - 31.12.2021
Datum zapadlosti: 01.01.2023 - 31.12.2024

Datum

28.03.2022
Stran 1

Stanje odprtih postavk na dan: 31.12.2021

Leto Konto

Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

SM

PP

NRP

NRP Odg.
vir
oseba

Datum

Opis

2023
2024
2023
2024

POG P-0478-2020
POG P-0479-2020
POG P-0479-2020

402199
402199
402199
402199

2000-000
2000-000
2000-000
2000-000

00623
00623
00623
00623

021 - Vilma Zupančič
021 - Vilma Zupančič
021 - Vilma Zupančič
021 - Vilma Zupančič

18.05.2020
18.05.2020
18.05.2020
18.05.2020

Koncesijska pogodba - CELOVITA energetska prenova in energetsko
269.789,73 upravljanje
269.789,73
objektov v las
Koncesijska pogodba - CELOVITA energetska prenova in energetsko
269.789,73 upravljanje
269.789,73
objektov v las
Koncesijska pogodba - DELNA energetska prenova in energetsko
98.773,99
upravljanje objektov
98.773,99v lasti O
Koncesijska pogodba - DELNA energetska prenova in energetsko
98.773,99
upravljanje objektov
98.773,99v lasti O

Skupaj: 000009 - PETROL d.d., Ljubljana

2023 402099
2024 402099

POG P-0063-2021

0200-000 00037
0200-000 00037

009 - Ingrid Molan
009 - Ingrid Molan

01.02.2021 POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU 2021-2025
01.02.2021 POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU 2021-2025

Skupaj: 000016 - POSAVC d.o.o.

2023 402099

00472

OB009-18-0010 PV-LS 037 - Dejan Rostohar

2023 402514
2024 402514

POG P-1200-2020

0200-000 00040
0200-000 00040

014 - Roman Omerzu
014 - Roman Omerzu

18.12.2020 Pogodbe o vzdrževanju programske opreme ODOS.
18.12.2020 Pogodbe o vzdrževanju programske opreme ODOS.

Skupaj: 000072 - PIA d.o.o.

2.740,60

2.740,60

20.703,40

20.703,40

21.008,40
21.008,40

21.008,40
21.008,40

42.016,80

42.016,80

000207 - KOSTAK d.d.

POG P-0691-2020

2023 402099

00249

OB009-13-0005 PV-LS 037 - Dejan Rostohar

14.08.2020 Sporazum o sodelovanju in financiranju svetovalne pisarne v 8.498,86
okviru projekta VARUJVODO
8.498,86

Skupaj: 000207 - KOSTAK d.d.

POG P-1034-2021

1.370,31
1.370,29

000072 - PIA d.o.o.

POG P-1200-2020

Dobavitelj:

1.370,31
1.370,29

01.12.2021 Izvajanje obveščanja in informiranja javnosti za projekt "Hidravlične
20.703,40
izboljšave 20.703,40
vodovodnega sis

Skupaj: 000036 - ZPTM BREŽICE

Dobavitelj:

737.127,44

000036 - ZPTM BREŽICE

POG P-1124-2021

Dobavitelj:

737.127,44

000016 - POSAVC d.o.o.

POG P-0063-2021

Dobavitelj:

Ostanek

000009 - PETROL d.d., Ljubljana

POG P-0478-2020

Dobavitelj:

Znesek

8.498,86

8.498,86

57.032,24

57.032,24

000252 - HPG Brežice d.o.o.
2023 420402

00509

OB009-19-0014 PV-LS 074 - Blaž Lipej
522

19.10.2021 Ureditev Černelčeve ceste v Brežicah, 1. in 2. faza

Odprte predobremenitve zapadle po letu 2022
Leto Konto

Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

SM

PP

NRP

00472

OB009-18-0010 PV-LS 037 - Dejan Rostohar

NRP Odg.
vir
oseba

Datum

Opis

2023 420401

1.145.678,67

2023 420804
2024 420804

POG P-0161-2020

1700-000 00554
1700-000 00554

OB009-19-0007 PV-LS 034 - Urška Klenovšek
OB009-19-0007 PV-LS 034 - Urška Klenovšek

01.04.2020 Aneks št. 4 k pogodbi "Izdelava projektne dokumentacije za veslaško
5.000,00stezo dostopnega
5.000,00vodneg
01.04.2020 Aneks št. 4 k pogodbi "Izdelava projektne dokumentacije za veslaško
126,00stezo dostopnega
126,00vodneg

Skupaj: 000396 - Matjaž Avšič s.p.

5.126,00

2023 402501
2024 402501

POG P-0019-2021

1500-000 00287
1500-000 00287

041 - Marina Urek
041 - Marina Urek

13.01.2021 Pogodba - IN HOUSE- Izvajanje storitev upravljanja in rednega
21.228,00
vzdževanja stanovanj
21.228,00
za obdob
13.01.2021 Pogodba - IN HOUSE- Izvajanje storitev upravljanja in rednega
21.228,00
vzdževanja stanovanj
21.228,00
za obdob

Skupaj: 000448 - Komunala Brežice d.o.o.

42.456,00

2023 4
2024 4

POG P-0737-2021

00282
00282

035 - Katja Pongračič
035 - Katja Pongračič

24.08.2021 Spremembe in dopolnitev obcinskega prostorskega nacrta za
70.000,00
obmocje obcine 70.000,00
Brežice. Kratica S
24.08.2021 Spremembe in dopolnitev obcinskega prostorskega nacrta 288.119,99
za obmocje obcine288.119,99
Brežice. Kratica S

Skupaj: 000515 - LOCUS d.o.o.

2023 402514
2024 402514

POG P-0330-2021

0200-000 00040
0200-000 00040

014 - Roman Omerzu
014 - Roman Omerzu

Skupaj: 000611 - PRONET, Kranj, d.o.o.

POG P-1108-2020
POG P-1108-2020

358.119,99

15.04.2021 ProVRTEC, pogodba PPP-0472-21-01.
15.04.2021 ProVRTEC, pogodba PPP-0472-21-01.

4.507,68
1.502,56

4.507,68
1.502,56

6.010,24

6.010,24

001669 - PROJEKT d.d. NOVA GORICA
2023 420402

00472

OB009-18-0010 PV-LS 037 - Dejan Rostohar

Skupaj: 001669 - PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Dobavitelj:

358.119,99

000611 - PRONET, Kranj, d.o.o.

POG P-0330-2021

Dobavitelj:

42.456,00

000515 - LOCUS d.o.o.

POG P-0737-2021

POG P-0496-2021

5.126,00

000448 - Komunala Brežice d.o.o.

POG P-0019-2021

Dobavitelj:

1.145.678,67

000396 - Matjaž Avšič s.p.

POG P-0161-2020

Dobavitelj:

Ostanek

01.12.2021 Pogodba za izvedbo Hidravličnih izboljšav vodovodnega 1.088.646,43
sistema v občinah1.088.646,43
Brežice in Bistrica o

Skupaj: 000252 - HPG Brežice d.o.o.

Dobavitelj:

Znesek

28.03.2022
Stran 2

000252 - HPG Brežice d.o.o.

POG P-1125-2021

Dobavitelj:

Datum

02.06.2021 Pogodba za izvajanje storitev strokovnega nadzora nad izvedbo
80.520,00
hidravličnih izboljšav
80.520,00
vodovodn
80.520,00

80.520,00

001931 - SINTAL d.o.o.
2023 402002
2024 402002

1600-000 00127
1600-000 00127

041 - Marina Urek
041 - Marina Urek

523

20.11.2020 Aneks št. 1 k pogodbi št. P-1025-2016 za izvajanje protivlomnega
957,70
varovanja objekta
957,70
in fizičnega
20.11.2020 Aneks št. 1 k pogodbi št. P-1025-2016 za izvajanje protivlomnega
957,70
varovanja objekta
957,70
in fizičnega

Odprte predobremenitve zapadle po letu 2022
Leto Konto

Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

SM

PP

NRP

NRP Odg.
vir
oseba

Datum

Opis

2023 402515
2024 402515

POG P-1198-2020

0200-000 00040
0200-000 00040

014 - Roman Omerzu
014 - Roman Omerzu

POG P-0686-2021
POG P-0686-2021

402514
420500
402514
420500

00421
00205
00421
00205

021 - Vilma Zupančič
OB009-10-0206 PV-LS 021 - Vilma Zupančič
021 - Vilma Zupančič
OB009-10-0206 PV-LS 021 - Vilma Zupančič

07.07.2021
07.07.2021
07.07.2021
07.07.2021

Pogodba o poslovnem sodelovanju - najem licenčne opreme 8.527,80
e2manager
Pogodba o poslovnem sodelovanju - najem licenčne opreme 3.645,36
e2manager
Pogodba o poslovnem sodelovanju - najem licenčne opreme 8.527,80
e2manager
Pogodba o poslovnem sodelovanju - najem licenčne opreme 3.645,36
e2manager

Skupaj: 002098 - ADESCO, d.o.o.

24.346,32

2023 420804

00045

OB009-19-0032 PV-LS 066 - Kristijan Gajić

8.527,80
3.645,36
8.527,80
3.645,36
24.346,32

03.07.2020 POGODBA O IZVEDBI PODPORNE STROKOVNE STORITVE
6.247,62
PRI GRADNJI DOZIDAVE
6.247,62 ZDR

Skupaj: 002707 - GI ZRMK d.o.o.

6.247,62

6.247,62

002833 - LORIS d.o.o.

POG P-0465-2020

2023 402008
2024 402008

POG P-0465-2020

0601-000 00100
0601-000 00100

056 - Barbara Hercigonja Miloševič
11.06.2020 OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJNAJE NOTRANJE REVIZIJSKIH
15.447,15
STORITEV 15.447,15
V OBDOBJU 202
056 - Barbara Hercigonja Miloševič
11.06.2020 OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJNAJE NOTRANJE REVIZIJSKIH
6.181,25
STORITEV V6.181,25
OBDOBJU 202

Skupaj: 002833 - LORIS d.o.o.

21.628,40

21.628,40

165,55

165,55

165,55

165,55

003495 - MARTIN TURK s.p.

NAR N-0271-2020

2023 402099

00127

041 - Marina Urek

Skupaj: 003495 - MARTIN TURK s.p.

POG P-0166-2021

1.073,60

002707 - GI ZRMK d.o.o.

POG P-0588-2020

Dobavitelj:

1.915,40

1.073,60

2023
2023
2024
2024

POG P-0686-2021

Dobavitelj:

1.915,40

002098 - ADESCO, d.o.o.

POG P-0686-2021

Dobavitelj:

Ostanek

18.12.2020 Pogodba o vzdrževanju strojne in programske opreme sistema 536,80
za registracijo in obračun
536,80 delovn
18.12.2020 Pogodba o vzdrževanju strojne in programske opreme sistema 536,80
za registracijo in obračun
536,80 delovn

Skupaj: 001970 - JOKKE d.o.o.

Dobavitelj:

Znesek

001970 - JOKKE d.o.o.

POG P-1198-2020

Dobavitelj:

28.03.2022
Stran 3

001931 - SINTAL d.o.o.

Skupaj: 001931 - SINTAL d.o.o.

Dobavitelj:

Datum

06.07.2020 Dimnikarske storitve za obdobje 4 let.

004231 - ŠOLSKI CENTER VELENJE
2023 402503

00617

026 - Teja Leben

Skupaj: 004231 - ŠOLSKI CENTER VELENJE

19.03.2021 Aneks št.2 k pogodbi za vzdrževanje javnega sistema izposoje
13.671,62
koles Bržkolo v13.671,62
Brežicah (Opom
13.671,62

524

13.671,62

Odprte predobremenitve zapadle po letu 2022
Leto Konto

Vr. Številka dok.
dok.
Dobavitelj:

SM

PP

NRP

NRP Odg.
vir
oseba

Datum

Opis

2023 402514

00040

014 - Roman Omerzu

17.08.2021 Pogodba o uporabi inf. platforme MOJAOBČINA.SI

Skupaj: 004707 - PRIMS d.o.o.

2023 402922

0200-000 00037

69 - mag. Nadia Vižintin

Skupaj: 005269 - ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE, Gospodarsko interesno

2023 402099

00491

030 - Mateja Hotko

Skupaj: 005827 - NOMAGO d.o.o.

1.169,98
1.169,98

11.06.2020 Pogodba o članstvu v Združenju zgodovinskih mest

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

21.10.2021 Aneks št. 2 h koncesijski pogodbi izvajanje izbirne gospodarske
8.923,51
javne službe mestni
8.923,51
linijski prev
8.923,51

8.923,51

07.12.2021 Pogodba "Izdelava projektne dokumentacije za Dostopni vodni
200.000,00
center"
07.12.2021 Pogodba "Izdelava projektne dokumentacije za Dostopni vodni
76.155,28
center"

200.000,00
76.155,28

276.155,28

276.155,28

006222 - Landstudio 015, d.o.o.

POG P-1161-2021

2023 402099
2024 402099

POG P-1161-2021

00552
00552

OB009-15-0009 PV-LS 034 - Urška Klenovšek
OB009-15-0009 PV-LS 034 - Urška Klenovšek

Skupaj: 006222 - Landstudio 015, d.o.o.

Dobavitelj:

1.169,98
1.169,98

005827 - NOMAGO d.o.o.

POG P-1008-2021

Dobavitelj:

Ostanek

005269 - ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE, Gospodarsko interesno

POG P-0480-2020

Dobavitelj:

Znesek

28.03.2022
Stran 4

004707 - PRIMS d.o.o.

POG P-0739-2021

Dobavitelj:

Datum

006248 - BEVC MAJDA

POG P-1212-2021

2023 4

00531

OB009-19-0039 PV-LS 022 - Mojca Banič

Skupaj: 006248 - BEVC MAJDA

Skupaj:

525

16.12.2021 Pogodba o dodelitvi subvencije za socialno varstveno storitev socialnega
292,80 servisa celodnevne
292,80
po
292,80

292,80

2.806.238,08

2.806.238,08

