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Tržaška cesta 390, 1351 BREZOVICA

Datum 14.11.2019
PREDLOGA PRORAČUNOV ZA LETI 2020 IN 2021

Kriteriji:
Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Proračunska postavka (PP)
Načrt razvojnih programov (NRP)
            Konto
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ORE:
2019241019
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1 2 3 4
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5

v EUR

4000 Občinska uprava - 3.089.588,383.171.400,004.486.660,00 102,65 141,47

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE - 1.147.096,491.284.850,00 890.110,00 112,01 69,28

1302 Cestni promet in infrastruktura - 1.147.096,49 1.284.850,00 890.110,00 112,01 69,28

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - 249.790,16 238.400,00 238.400,00 95,44 100,00

13021001 Vzdrževanje cest na nivoju občine - 100.342,90 103.400,00 103.400,00 103,05 100,00

- 100.342,90 103.400,00 103.400,00 103,05 100,00

402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV - 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV - 16.442,90 16.500,00 16.500,00 100,35 100,00

402514 TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME - 600,00 600,00 600,00 100,00 100,00

402516 TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFORMACIJSKEGA OKOLJA - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00

402799 DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI - 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00

402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00

413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI - 75.000,00 78.000,00 78.000,00 104,00 100,00

13021002 Zimska služba - 149.447,26 135.000,00 135.000,00 90,33 100,00

- 144.447,26 130.000,00 130.000,00 90,00 100,00

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV - 144.447,26 130.000,00 130.000,00 90,00 100,00

OB008-15-0008 Nakup posipalcev soli 16.946,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0001.01.2015 - 31.12.2020 -

420235 NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE CEST - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -
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OB008-20-0026 Nakup opreme za zimsko službo 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 -01.01.2020 - 31.12.2021 100,00

420235 NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE CEST - 0,00 5.000,00 5.000,00 - 100,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 506.056,28 684.140,00 314.400,00 135,19 45,96

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja - 506.056,28 684.140,00 314.400,00 135,19 45,96

- 4.324,99 4.400,00 4.400,00 101,73 100,00

402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM - 2.082,91 2.100,00 2.100,00 100,82 100,00

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE - 2.242,08 2.300,00 2.300,00 102,58 100,00

OB008-15-0002 Obnova in vzdrževanje občinskih cest 376.845,19 86.315,93 0,00 0,00 0,0001.01.2015 - 31.12.2020 -

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV - 459,18 0,00 0,00 0,00 -

420401 NOVOGRADNJE - 43.967,08 0,00 0,00 0,00 -

420501 OBNOVE - 26.273,67 0,00 0,00 0,00 -

420801 INVESTICIJSKI NADZOR - 3.416,00 0,00 0,00 0,00 -

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 12.200,00 0,00 0,00 0,00 -

OB008-15-0003 Sanacija poškodb cest 31.124,84 12.975,31 0,00 0,00 0,0001.01.2015 - 31.12.2020 -

420501 OBNOVE - 12.975,31 0,00 0,00 0,00 -

OB008-17-0023 Razširitev Podpeške ceste in izgradnja pločnikov 145.166,82 54.953,30 0,00 0,00 0,0001.01.2017 - 31.12.2019 -

420401 NOVOGRADNJE - 39.518,96 0,00 0,00 0,00 -

420801 INVESTICIJSKI NADZOR - 14.434,34 0,00 0,00 0,00 -

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -

OB008-17-0024 Izgradnja pločnika pri OŠ Preserje 199,71 199,71 0,00 0,00 0,0001.01.2017 - 31.12.2019 -

420801 INVESTICIJSKI NADZOR - 199,71 0,00 0,00 0,00 -
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OB008-17-0026 Razširitev Remškarjeve ceste 22.220,40 0,00 20.000,00 0,00 -01.01.2017 - 31.12.2020 0,00

420401 NOVOGRADNJE - 0,00 20.000,00 0,00 - 0,00

OB008-17-0047 Obvoznica Notranjih in Vnanjih Goric 14.411,25 3.736,25 0,00 0,00 0,0022.03.2017 - 31.12.2017 -

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 3.736,25 0,00 0,00 0,00 -

OB008-17-0048 Izvennivojsko križanje regionalne ceste in železniške proge v Vnanjih Goricah 4.221,20 1.266,36 0,00 0,00 0,0022.03.2017 - 31.12.2017 -

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 1.266,36 0,00 0,00 0,00 -

OB008-18-0003 Pločnik ob Novi poti Vnanje Gorice 6.283,00 6.283,00 0,00 0,00 0,0001.01.2018 - 31.12.2020 -

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 6.283,00 0,00 0,00 0,00 -

OB008-18-0004 Pločnik ob Črnovaški cesti 241.763,00 215.650,59 0,00 0,00 0,0014.11.2016 - 31.12.2019 -

420401 NOVOGRADNJE - 201.991,35 0,00 0,00 0,00 -

420801 INVESTICIJSKI NADZOR - 5.490,00 0,00 0,00 0,00 -

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 5.221,60 0,00 0,00 0,00 -

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE - 2.947,64 0,00 0,00 0,00 -

OB008-19-0002 Obnova občinskih cest v letu 2019 110.164,34 110.164,34 0,00 0,00 0,0001.01.2019 - 31.12.2019 -

420401 NOVOGRADNJE - 92.273,49 0,00 0,00 0,00 -

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 12.730,70 0,00 0,00 0,00 -

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE - 5.160,15 0,00 0,00 0,00 -

OB008-19-0020 Ureditev parkirišča pri pokopališču Brezovica 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 -01.01.2019 - 31.12.2021 0,00

420401 NOVOGRADNJE - 0,00 25.000,00 0,00 - 0,00
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OB008-19-0025 Usmerjevalne table Občine Brezovica 14.186,50 1.186,50 13.000,00 0,00 1.095,6614.05.2019 - 31.12.2020 0,00

420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV - 1.186,50 13.000,00 0,00 1.095,66 0,00

OB008-19-0028 Ureditev križišča Apnenica 49.740,00 9.000,00 49.740,00 0,00 552,6706.05.2019 - 31.12.2020 0,00

420401 NOVOGRADNJE - 9.000,00 49.740,00 0,00 552,67 0,00

OB008-20-0027 Rekonstrukcija Komarijske ceste 182.000,00 0,00 182.000,00 0,00 -01.01.2020 - 31.12.2020 0,00

420401 NOVOGRADNJE - 0,00 182.000,00 0,00 - 0,00

OB008-20-0028 Rekonstrukcija Sodnikarjeve ulice 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 -01.01.2020 - 31.12.2020 0,00

420401 NOVOGRADNJE - 0,00 80.000,00 0,00 - 0,00

OB008-20-0029 Obnova občinskih cest v letu 2020 225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 -18.10.2019 - 31.12.2020 0,00

420501 OBNOVE - 0,00 200.000,00 0,00 - 0,00

420801 INVESTICIJSKI NADZOR - 0,00 10.000,00 0,00 - 0,00

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 0,00 10.000,00 0,00 - 0,00

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE - 0,00 5.000,00 0,00 - 0,00

OB008-20-0030 Sanacija poškodb cest v Občini Brezovica 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 -01.01.2020 - 31.12.2021 100,00

420501 OBNOVE - 0,00 47.000,00 47.000,00 - 100,00

420801 INVESTICIJSKI NADZOR - 0,00 3.000,00 3.000,00 - 100,00

OB008-20-0031 Asfaltiranje občinskih cest 70.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 -01.01.2020 - 31.12.2021 100,00

420501 OBNOVE - 0,00 32.000,00 32.000,00 - 100,00

420801 INVESTICIJSKI NADZOR - 0,00 3.000,00 3.000,00 - 100,00
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OB008-21-0002 Obnova Občinskih cest v letu 2021 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 -18.10.2019 - 31.12.2021 -

420501 OBNOVE - 0,00 0,00 200.000,00 - -

420801 INVESTICIJSKI NADZOR - 0,00 0,00 10.000,00 - -

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 0,00 0,00 10.000,00 - -

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE - 0,00 0,00 5.000,00 - -

13029003 Urejanje cestnega prometa - 271.365,60 200.810,00 175.810,00 74,00 87,55

13023002 Prometna signalizacija in oprema - 29.200,00 9.710,00 9.710,00 33,25 100,00

- 2.271,95 2.710,00 2.710,00 119,28 100,00

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE - 610,00 610,00 610,00 100,00 100,00

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV - 1.561,95 2.000,00 2.000,00 128,05 100,00

402799 DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

OB008-19-0023 Električna polnilna postaja za vozila 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0026.08.2019 - 31.12.2019 -

420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV - 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -

OB008-19-0026 Nakup prometne signalizacije in druge opreme 20.928,05 6.928,05 7.000,00 7.000,00 101,0401.01.2019 - 31.12.2021 100,00

420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV - 6.318,05 7.000,00 7.000,00 110,79 100,00

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE - 610,00 0,00 0,00 0,00 -

13023003 Subvencije javnega potniškega prometa - 242.165,60 191.100,00 166.100,00 78,91 86,92

- 1.000,00 1.100,00 1.100,00 110,00 100,00

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE - 100,00 200,00 200,00 200,00 100,00

402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE - 899,86 900,00 900,00 100,02 100,00

410000 SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM IZVAJALCEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB - 0,14 0,00 0,00 0,00 -
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OB008-18-0009 Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza 884.656,04 241.165,60 190.000,00 165.000,00 78,7801.01.2017 - 31.12.2020 86,84

410000 SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM IZVAJALCEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB - 241.165,60 190.000,00 165.000,00 78,78 86,84

13029004 Cestna razsvetljava - 119.884,45 161.500,00 161.500,00 134,71 100,00

13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika - 119.884,45 161.500,00 161.500,00 134,71 100,00

- 106.570,95 111.500,00 111.500,00 104,63 100,00

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE - 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA - 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00 100,00

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV - 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,00 100,00

402606 DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČA - 456,46 500,00 500,00 109,54 100,00

402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH - 77,47 100,00 100,00 129,08 100,00

402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - 2.637,02 2.500,00 2.500,00 94,80 100,00

413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI - 20.000,00 25.000,00 25.000,00 125,00 100,00

OB008-15-0009 Obnova in adaptacija javne razsvetljave 870.223,99 13.313,50 0,00 0,00 0,0001.01.2015 - 31.12.2020 -

420501 OBNOVE - 13.313,50 0,00 0,00 0,00 -

OB008-20-0032 Obnova in adaptacija javne razsvetljave 200.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 -01.01.2020 - 31.12.2023 100,00

420501 OBNOVE - 0,00 50.000,00 50.000,00 - 100,00

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE - 1.068.057,461.552.000,003.272.000,00 145,31 210,82

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor - 1.068.057,46 1.552.000,00 3.272.000,00 145,31 210,82

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki - 58.030,27 45.700,00 45.700,00 78,75 100,00

15021001 Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč - 58.030,27 45.700,00 45.700,00 78,75 100,00

- 44.074,98 45.700,00 45.700,00 103,69 100,00

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00
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402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE - 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00

402204 ODVOZ SMETI - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00

402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00

413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI - 31.574,98 33.200,00 33.200,00 105,15 100,00

OB008-15-0010 RCERO 2.833.653,41 13.955,29 0,00 0,00 0,0001.01.2015 - 31.12.2019 -

420401 NOVOGRADNJE - 13.955,29 0,00 0,00 0,00 -

15029002 Ravnanje z odpadno vodo - 1.010.027,19 1.506.300,00 3.226.300,00 149,13 214,19

15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav - 1.008.527,19 1.488.800,00 3.204.800,00 147,62 215,26

- 33.948,03 24.800,00 24.800,00 73,05 100,00

402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM - 527,04 600,00 600,00 113,84 100,00

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE - 11.605,13 10.500,00 10.500,00 90,48 100,00

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA - 5.138,52 4.000,00 4.000,00 77,84 100,00

402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL - 68,04 100,00 100,00 146,97 100,00

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV - 11.672,91 5.000,00 5.000,00 42,83 100,00

402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00

402799 DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI - 918,36 1.000,00 1.000,00 108,89 100,00

402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH - 18,03 100,00 100,00 554,63 100,00

402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - 2.000,00 1.500,00 1.500,00 75,00 100,00

OB008-11-0035 Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preserje 16.312.225,47 143.686,80 10.000,00 0,00 6,9601.01.2011 - 31.12.2019 0,00

402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH - 500,00 0,00 0,00 0,00 -

420401 NOVOGRADNJE - 120.770,30 0,00 0,00 0,00 -

420801 INVESTICIJSKI NADZOR - 2.800,00 0,00 0,00 0,00 -
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420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 18.730,00 10.000,00 0,00 53,39 0,00

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE - 886,50 0,00 0,00 0,00 -

OB008-13-0033 Vakumska kanalizacija Vnanje Gorice - Notranje Gorice 9.367.429,73 38.278,39 49.000,00 0,00 128,0101.01.2013 - 31.12.2020 0,00

420401 NOVOGRADNJE - 38.278,39 45.000,00 0,00 117,56 0,00

420801 INVESTICIJSKI NADZOR - 0,00 4.000,00 0,00 - 0,00

OB008-16-0007 Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti 860.624,62 157.417,99 90.000,00 0,00 57,1701.01.2016 - 31.12.2020 0,00

420401 NOVOGRADNJE - 146.597,99 85.000,00 0,00 57,98 0,00

420801 INVESTICIJSKI NADZOR - 5.700,00 5.000,00 0,00 87,72 0,00

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 5.120,00 0,00 0,00 0,00 -

OB008-17-0027 Subvencioniranje cene za kanalizacijo 1.057.775,15 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0001.01.2017 - 31.12.2020 100,00

410000 SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM IZVAJALCEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB - 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00 100,00

OB008-18-0012 Izgradnja kanalizacije naselje Postaja 785.203,26 324.742,01 115.000,00 55.000,00 35,4101.01.2018 - 31.12.2019 47,83

420401 NOVOGRADNJE - 308.860,31 105.000,00 50.000,00 34,00 47,62

420801 INVESTICIJSKI NADZOR - 6.350,00 10.000,00 5.000,00 157,48 50,00

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 6.380,00 0,00 0,00 0,00 -

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE - 3.151,70 0,00 0,00 0,00 -

OB008-18-0013 Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice 6.921.161,48 110.453,97 1.000.000,00 2.925.000,00 905,3501.01.2018 - 31.12.2023 292,50

402113 GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE - 2.870,00 0,00 0,00 0,00 -

402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH - 2.081,97 0,00 0,00 0,00 -

420401 NOVOGRADNJE - 0,00 980.000,00 2.900.000,00 - 295,92

420801 INVESTICIJSKI NADZOR - 0,00 20.000,00 25.000,00 - 125,00

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 59.706,00 0,00 0,00 0,00 -
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420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE - 45.796,00 0,00 0,00 0,00 -

15022009 Kanalizacija KS Rakitna - 1.500,00 17.500,00 21.500,00 1.166,67 122,86

- 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00

402113 GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00

402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH - 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00

OB008-16-0040 Kanalizacijsko omrežje Rakitna - II. faza 46.308,01 0,00 16.000,00 20.000,00 -01.01.2016 - 31.12.2019 125,00

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE - 0,00 16.000,00 20.000,00 - 125,00

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST - 874.434,43 334.550,00 324.550,00 38,26 97,01

1603 Komunalna dejavnost - 854.434,43 314.550,00 304.550,00 36,81 96,82

16039001 Oskrba z vodo - 849.834,43 299.550,00 299.550,00 35,25 100,00

16031001 Oskrba naselij z vodo - 216.732,67 299.550,00 299.550,00 138,21 100,00

- 37.835,27 36.550,00 36.550,00 96,60 100,00

402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM - 600,00 600,00 600,00 100,00 100,00

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE - 19.704,80 19.800,00 19.800,00 100,48 100,00

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA - 1.500,00 100,00 100,00 6,67 100,00

402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL - 305,72 320,00 320,00 104,67 100,00

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV - 13.724,75 13.730,00 13.730,00 100,04 100,00

402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00

OB008-11-0051 Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice -2.sklop-Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica 2.103.240,91 2.000,00 0,00 0,00 0,0001.01.2011 - 31.12.2019 -

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE - 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -

OB008-14-0005 Obnova vodovoda v Občini Brezovica 2.864.035,17 176.897,40 0,00 0,00 0,0001.01.2014 - 31.12.2020 -
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420501 OBNOVE - 162.497,40 0,00 0,00 0,00 -

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE - 14.400,00 0,00 0,00 0,00 -

OB008-20-0033 Obnova vodovoda v Občini Brezovica 526.000,00 0,00 263.000,00 263.000,00 -01.01.2020 - 31.12.2021 100,00

420401 NOVOGRADNJE - 0,00 243.000,00 243.000,00 - 100,00

420801 INVESTICIJSKI NADZOR - 0,00 8.000,00 8.000,00 - 100,00

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE - 0,00 12.000,00 12.000,00 - 100,00

16031006 Vodarna VIRJE - 633.101,76 0,00 0,00 0,00 -

- 2.502,52 0,00 0,00 0,00 -

402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV - 2.502,52 0,00 0,00 0,00 -

OB008-11-0051 Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice -2.sklop-Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica 2.103.240,91 630.599,24 0,00 0,00 0,0001.01.2011 - 31.12.2019 -

402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH - 906,44 0,00 0,00 0,00 -

420401 NOVOGRADNJE - 629.584,43 0,00 0,00 0,00 -

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE - 108,37 0,00 0,00 0,00 -

16039004 Praznično urejanje naselij - 4.600,00 15.000,00 5.000,00 326,09 33,33

16034001 Praznična okrasitev naselij - 4.600,00 15.000,00 5.000,00 326,09 33,33

- 4.600,00 15.000,00 5.000,00 326,09 33,33

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE - 4.600,00 15.000,00 5.000,00 326,09 33,33

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00

16069001 Urejanje občinskih zemljišč - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00

16061001 Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00

- 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00
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402113 GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00

3.089.588,38 3.171.400,00 4.486.660,00 102,65 141,47
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I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

3 . 1 7 1 . 4 0 0 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 3.171.400 €

Obrazložitev spremembe vrednosti razreda

Odhodki se po ekonomski klasifikaciji delijo na naslednje skupine odhodkov:

• tekoči odhodki 

• tekoči transferji 

• investicijski odhodki

• investicijski transferji

Predlog proračuna za leto 2020 predvideva odhodke v višini 11.857.260,28 EUR. Od tega je  7.227.647,53 EUR 
tekočih odhodkov in tekočih transferjev, kar predstavlja 61,0% vseh odhodkov. Investicijski odhodki in transferji v 
skupnem znesku 4.629.612,75 EUR predstavljajo 39,0% vseh odhodkov proračuna. 

40 TEKOČI ODHODKI 360.460 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Med tekočimi odhodki so zajete plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 553.600,00 EUR, prispevki delodajalcev 
za socialno varnost v višini 86.360,00 EUR, izdatki za blago in storitve vi višini 1.555.808,66 EUR, izdatki za plačila 
domačih obresti v višini 60.000,00 EUR in rezerve v višini 53.915,34 EUR.  

To so odhodki, ki se pojavljalo redno in vsako leto, nastajajo zaradi dela, stroškov materiala, storitev ter obresti.
Podrobno so obrazloženi v posebnem delu po postavkah znotraj posameznega proračunskega uporabnika. Največji 
del je namenjen za delovanje občinskih organov in občinske uprave. 

41 TEKOČI TRANSFERI 526.200 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Tekoči transferi izkazujejo odhodke, ki jih občina nakaže upravičencem za tekoče stroške. Načrtovani so v višini 
4.917.963,53 EUR in se v primerjavi z letom 2019 povečujejo za 1,1% oziroma za 54.318,87 EUR. Največji delež 
tekočih transferjev so transferi posameznikom in gospodinjstvom, znotraj katerih je največji podkonto plačilo razlike 
med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.284.740 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Skupina 42 izkazuje plačila, namenjena za pridobivanje,  nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev. Investicijski 
odhodki so načrtovani v višini 4.464.612,75 EUR in se v primerjavi z veljavnim planom za leto 2019 povečujejo za 
2,0 % oziroma za 87.554,27 EUR.
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II. POSEBNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

3 . 1 7 1 . 4 0 0 €

4000 Občinska uprava 3.171.400 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE1.284.850

€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja
in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (odvodnjavanje, urejanje muld, postavitev varovalnih ograj, ovir za
umirjanje prometa – grbine...). Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in vzdrževanje semaforjev.
Urejanje subvencij mestnega potniškega prometa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o javnih cestah;

- Zakon o varnosti cestnega prometa;

- Zakon o prevozih v cestnem prometu;

- Zakon o železniškem prometu;

- Zakon o varnosti v železniškem prometu;

- Pomorski zakonik;

- Odlok o občinskih cestah občine Brezovica. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo 
zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili 
nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Glavni programi v pristojnosti Občine so: 

- Vzdrževanje cest na nivoju Občine Brezovica; 

- Zimska služba;

- Investicijsko vzdrževanje in gradnja;

- Prometna signalizacija in oprema;

- Subvencije javnega potniškega prometa;

- Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika.

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.284.850 €

Opis glavnega programa

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja
in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (odvodnjavanje, urejanje muld, postavitev varovalnih ograj, ovir za
umirjanje prometa – grbine...).

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo 
zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili 
nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja
na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega
vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest; 

- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa;

- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. 

Kazalci:

- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km; 

- dolžina pločnikov brez con za pešce; 

- število javnih parkirnih mest;

- dolžina urejenih kolesarskih stez v km.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 4000 Občinska uprava 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 4000 Občinska uprava 

13029003 Urejanje cestnega prometa, 4000 Občinska uprava 

13029004 Cestna razsvetljava, 4000 Občinska uprava 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 238.400 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za letno vzdrževanje vseh kategoriziranih občinskih cest (lokalne ceste in javne poti v skupni 
dolžini 96,361 km). Redno vzdrževanje izvaja JKP Brezovica na podlagi pogodbe in aneksa o vzdrževanju cest.
Tekoče vzdrževanje obsega sanacijo cest po naročilu strokovne službe občinske uprave Občine Brezovica. 
Vzdrževanje obsega redno nasipanje bankin, košnje ob občinskih cestah, manjše sanacije poškodb asfaltnih površin. 

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;

- Zakon o izvrševanju proračunov; 

- Zakon o javnem naročanju; 

- Zakon o cestah;

- Zakon o varnosti cestnega prometa;

- Odlok o občinskih cestah; 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest; 

- Odlok o zimski službi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo 
zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili 
nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- redno vzdrževanje občinskih cest; 

- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa;

- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. 
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0201 ČUDEN MARKO 238.400 €

13021001 Vzdrževanje cest na nivoju občine 103.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za letno vzdrževanje vseh kategoriziranih občinskih cest (lokalne ceste in javne poti v skupni 
dolžini 96,361 km). Redno vzdrževanje izvaja JKP Brezovica na podlagi pogodbe in aneksa o vzdrževanju cest.
Tekoče vzdrževanje obsega sanacijo cest po naročilu strokovne službe občinske uprave Občine Brezovica. 
Vzdrževanje obsega redno nasipanje bankin, košnje ob občinskih cestah, manjše sanacije poškodb asfaltnih površin. 

13021002 Zimska služba 135.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zimska služba se izvaja po pogodbi z izvajalcem JKP Brezovica, ki ima podpisano pogodbo s kooperanti. Del sredstev
je namenjenih za nakup osnovnih sredstev. Zimsko službo izvaja devet kooperantov in JKP Brezovica s svojo
mehanizacijo. Za zimsko službo je uvedena tudi dežurna služba, ki skrbi za hitro ukrepanje ob padavinah.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 684.140 €

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske 
poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;

- Zakon o izvrševanju proračunov; 

- Zakon o javnem naročanju; 

- Zakon o cestah;

- Zakon o varnosti cestnega prometa;

- Odlok o občinskih cestah; 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest; 

- Odlok o programu opremljanja;

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo 
zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili 
nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture;

- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi; 

- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov;

- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitev cest.

Kazalci:

- število obnovljenih cest in novozgrajenih cest.
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0201 ČUDEN MARKO 684.140 €

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 684.140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za novogradnje, rekonstrukcije  in adaptacije občinskih cest in ostale javne infrastrukture. Del 
sredstev je namenjenih za projektno dokumentacijo in nadzor. V letu 2020 se planira rekonstrukcijo mostu v
Podplešivici, izgradnja pločnika pri OŠ Preserje, izvajanje in ureditev hitrostnih ovir po celi občini Brezovica, sočasna 
ureditev križišča Remškarjeve ulice s Tržaško cesto ob gradnji novega trgovskega centra, razširitev parkirišča pri 
pokopališču na Brezovici, sofinanciranje investicije razširitve križišča pri apnenici v Podpeči, ureditev in 
rekonstrukcija Sodnikarjeve in Komarijske ulice skupaj z odvodnjavanjem, redne sanacije poškodb na občinskih 
cestah, rekonstrukcija parkirišča pri ZD Notranje Gorice, postavitev novih usmerjevalnih tabel na vhodih v občino 
Brezovica.

13029003 Urejanje cestnega prometa 200.810 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za namestitev in obnovo prometne signalizacije in prometnih znakov ter obnovo talnih oznak
na občinskih kategoriziranih cestah. Prometno signalizacijo prilagajamo standardom, ki veljajo za prometne znake. 

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;

- Zakon o izvrševanju proračunov; 

- Zakon o javnem naročanju; 

- Zakon o cestah;

- Zakon o varnosti cestnega prometa;

- Odlok o občinskih cestah; 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne 
varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, pripravo občinskih predpisov s področja 
kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko 
vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, 
neprometnih znakov in obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije; 

- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije;

- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč; 

- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanja. 

133

Kazalci:

- število vzdrževanih semaforjev.

0201 ČUDEN MARKO 200.810 €

13023002 Prometna signalizacija in oprema 9.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za namestitev in obnovo prometne signalizacije in prometnih znakov ter obnova talnih oznak
na občinskih kategoriziranih cestah. Prometno signalizacijo prlagajamo standardom, ki veljajo za prometne znake. 
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13023003 Subvencije javnega potniškega prometa 191.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena subvencioniranju mestnega potniškega prometa na progi 6B Notranje Gorice - Črnuče in 19B 
Jezero - Tomačevo. 

13029004 Cestna razsvetljava 161.500 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje javne razsvetljave in vzdrževanje semaforjev. Sredstva namenjena za
stroške električne energije. Večji del  sredstev je namenjenih novogradnji javne razsvetljave ob ulicah, kjer še ni javne 
razsvetljave in za zamenjavo starih luči. 

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;

- Zakon o izvrševanju proračunov; 

- Zakon o javnem naročanju; 

- Zakon o cestah;

- Zakon o varnosti cestnega prometa;

- Odlok o občinskih cestah; 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest; 

- Odlok o javni razsvetljavi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo; 

- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega

onesnaževanja okolja;

- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti. 

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. 

Kazalci:

- število zamenjanih žarnic in zamenjanih oz. vzdrževanih drogov javne razsvetljave;

- poraba tokovine (kw);

- novozgrajena javna razsvetljava.

0201 ČUDEN MARKO 161.500 €

13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika 161.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje javne razsvetljave in vzdrževanje semaforjev. Del sredstev je namenjen
za stroške električne energije in del sredstev je namenjenih novogradnji in zamenjavi starih svetilk. Prioriteta v letu 
2020 bo dokončanje že začetih investicij na področju javne razsvetljave in menjava starih svetilk. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.552.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z 
odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. Investicije bodo usmerjene dokončanju izgradnje kanalizacije po 
aglomeracijah, katere morajo po zakonu dosegati 98 % priključenost. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smernicami državnega operativnega 
programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. 
Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

- Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč; 

- Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav;  

- Kanalizacija KS Rakitna.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.552.000 €

Opis glavnega programa

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 

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smernicami državnega operativnega 
programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. 
Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja 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. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki bosta prispevali k
zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali 
zmanjšujejo obremenjevanje okolja. 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001, Zbiranje in ravnanje z odpadki, 4000 Občinska uprava 

15029002, Ravnanje z odpadno vodo, 4000 Občinska uprava 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 45.700 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje odlagališč,  sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov. 
Gre za izgradnjo in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture
na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;

- Zakon o izvrševanju proračunov; 

- Zakon o javnem naročanju; 

- Zakon o varstvu okolja;

- Zakon o gospodarskih javnih službah;

- Zakon o vodah;

- Zakon o ohranjanju narave;
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- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smernicami državnega operativnega 
programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. 
Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseči je potrebno okoljske standarde na področju ravnanja z odpadki. Slediti je potrebno operativnemu programu in 
pričeti skladno z operativnim programom izvajanje javne službe na regijskem nivoju. Sredstva se bodo vlagala v 
RCERO projekt, ki je z operativnim programom predvidena dolgoročna strategija za odstranjevanje odpadkov z 
našega področja. 

0201 ČUDEN MARKO 45.700 €

15021001 Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč 45.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za čistilne akcije in čiščenje ekoloških otokov ter čiščenje drugih javnih površin po občini 
Brezovica (čiščenje opravlja JKP Brezovica). Del sredstev se namenja za čiščenje okolice obeh jezer, ki so v času 
turistične sezone zelo obremenjeni. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.506.300 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za dograditev manjkajočega kanalizacijskega sistema v KS Podpeč-Preserje, KS Vanje Gorice 
in KS Notranje Gorice-Plešivica. Del sredstev je namenjenih za projektno dokumentacijo za kanalizacijo Rakitna.
Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo za aglomeracijo Vnanje Gorice, ki vsebuje načrtovanje 
kanalizacije v naselju Žabnica in KS Brezovica. Sredstva so namenjena za izgradnjo kanalizacije ob Podpeški cesti in
Cesti na postajo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;

- Zakon o izvrševanju proračunov; 

- Zakon o javnem naročanju; 

- Zakon o vodah;

- Zakon o ohranjanju narave;

- Zakon o gospodarskih javnih službah;

- Zakona o varstvu okolja;

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode; 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja; 

- Odlok o gospodarskih javnih službah;

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode; 

- Odlok o programu opremljanja;

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda do leta 2018 želimo vzpostaviti pogoje za povečanje 
kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z dogradnjo sistema odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti 
obratovanja in kakovosti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje 
nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov.

Kazalci:

- delež gospodinjstev priključenih na CČN. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S premišljenimi investicijskimi vložki zagotoviti čim večjo priključenost prebivalcev občine na javno kanalizacijo. 

0201 ČUDEN MARKO 1.506.300 €

15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav 1.488.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dograditev manjkajočega kanalizacijskega sistema v KS Podpeč-Preserje, KS Vanje Gorice 
in KS Notranje Gorice-Plešivica. Del sredstev je namenjenih za projektno dokumentacijo za kanalizacijo Rakitna.
Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo za aglomeracijo Vnanje Gorice, ki vsebuje načrtovanje 
kanalizacije v naselju Žabnica in KS Brezovica. Sredstva so namenjena za izgradnjo kanalizacije ob Podpeški cesti in
Cesti na postajo. Investicije sledijo evropski zahtevi po pokritosti in priključenosti v aglomeracijah, ki so večje od 
2.000 PE. Projekt v aglomeraciji Vnanje Gorice bo predvideno sofinanciran iz evropskega kohezijskega sklada.

15022009 Kanalizacija KS Rakitna 17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nadaljevanje projektne dokumentacije kanalizacije v KS Rakitna - II. faze.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST 334.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje 
poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica; 

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj občine je trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine, ki omogoča ohranjanje podobe naselij, 
krajine, naravne in kulturne dediščine ter zagotavlja učinkovito komunalno opremljanje območij. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

- Izdelava sprememb in dopolnitev OPN Občine Brezovica; 

- Izdelava strokovnih  podlag s področja prostorskega planiranja; 

- Izdelava OPPN na območju Občine Brezovica. 

1603 Komunalna dejavnost 314.550 €

Opis glavnega programa

Sredstva so namenjena za obnovo in rekonstrukcijo vodovodnega sistema po predlogu JKP Brezovica in za projektno
dokumentacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Brezovica. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji so zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem
občine skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v občini in izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo, 16039004 Praznično urejanje naselij, 4000 Občinska uprava 
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16039001 Oskrba z vodo 299.550 €

Opis podprograma

Sredstva so  namenjena za obnovo in rekonstrukcijo vodovodnega sistema po predlogu JKP Brezovica pri sočasni 
gradnji kanalizacije in za projektno dokumentacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;

- Zakon o izvrševanju proračuna; 

- Zakon o javnem naročanju; 

- Zakon o gospodarskih javnih službah;

- Zakona o varstvu okolja;

- Uredba o oskrbi s pitno vodo;

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja; 

- Odlok o gospodarskih javnih službah;

- Odlok o oskrbi s pitno vodo;

- Odlok o programu opremljanja;

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem 
področju Občine Brezovica. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Oskrba naselij z vodo.

0201 ČUDEN MARKO 299.550 €

16031001 Oskrba naselij z vodo 299.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za obnovo in rekonstrukcijo vodovodnega sistema po predlogu JKP Brezovica. Izvajalo se bo
izgradnja prečrpališča na Plešivici, ki bo omogočila normalno oskrbo in zadostni tlak za naselji Plešivica in 
Podplešivica.

16039004 Praznično urejanje naselij 15.000 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za praznično okrasitev po občini Brezovica. V letu 2020 bomo sredstva porabili tudi za obnovo 
obstoječe praznične okrasitve. 

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;

- Zakon o izvrševanju proračuna; 

- Zakon o javnem naročanju. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti praznično okrasitev naselij po občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Okrasitev naselij med prazniki.
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0201 ČUDEN MARKO 15.000 €

16034001 Praznična okrasitev naselij 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za praznično okrasitev po občini Brezovica. V letu 2020 bomo sredstva porabili tudi za obnovo 
obstoječe praznične okrasitve. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna 20.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 
vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Brezovica) za 
namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči 
zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za 
infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov 
upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, ...) ter 
sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo 
realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno 
upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi
katerega je izredno težko natančno alocirati stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč, 4000 Občinska uprava in 

- 16069002 Nakup zemljišč, 4000 Občinska uprava. 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 20.000 €

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, 
geodetske zadeve, idr.)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin; 

- Zakon o javnih financah;

- Stvarnopravni zakonik;

- Obligacijski zakonik;

- Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;

- Zakon o denacionalizaciji;

- Zako o graditvi objektov (ZGO-1);

- Gradbeni zakon (GZ);

- Zakon o prostorskem načrtovanju; 

- Zakon o urejanju prostora;

- Zakon o javnem naročanju; 

- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev, 
z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in časovni okvir, 
na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, obsegajo izvedbo letnega načrta razpolaganja s stvarnim 
premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, 
kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo, 
zaradi navedenega je izredno težko natančno določiti stroške in časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v 
skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2019. 

05 IVANKA STRAŽIŠAR 20.000 €

16061001 Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena goedetskim postopkom v postopku razpolaganja zemljišč oz. urejanju dejanskih 
stanj v naravi. Sem sodijo mejno ugotovitveni postopki oz. obnova meja, parcelacije in izravnave maja.
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I I I .  NAČ RT RA Z VO JNI H  
PRO G RA M O V
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III. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV

4000 Občinska uprava 2 . 6 7 4 . 7 4 0 €

13021002 Zimska služba 5.000 €

0201 ČUDEN MARKO 5.000 €

OB008-20-0026 Nakup opreme za zimsko službo
5 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za zamenjavo izrabljene opreme za zimsko službo.

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 679.740 €

0201 ČUDEN MARKO 679.740 €

OB008-17-0026 Razširitev Remškarjeve ceste
2 0 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Projekt je namenjen razširitvi uvoza na Remškarjevo cesto iz Tržaško cesto in prispeva k boljši varnosti v cestnem
prometu. Projekt se bo izvajal sočasno z izgradnjo novega poslovnega centra. 

OB008-19-0020 Ureditev parkirišča pri 
pokopališču Brezovica 2 5 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za ureditev parkirišča pri pokopališču na Brezovici. 

OB008-19-0025 Usmerjevalne table Občine 
Brezovica 1 3 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za zamenjavo usmerjevalnih in vhodnih tabel na meji občine Brezovica. 

OB008-19-0028 Ureditev križišča Apnenica 4 9 . 7 4 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo križišča pri apnenici v Podpeči. Investicija je delno sofinancirana s strani 
Občine Brezovica. Ostali del investicije pokriva DRI. 
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OB008-20-0027 Rekonstrukcija Komarijske
ceste 1 8 2 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo Komarijske ceste, pri sočasni gradnji kanalizacije in obnove vodovoda. 
Uredila se bo meteorna kanalizacija ina javna razsvetljava.

OB008-20-0028 Rekonstrukcija Sodnikarjeve
ulice 8 0 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo Sodnikarjeve ceste, pri sočasni gradnji kanalizacije in obnove vodovoda. 
Uredila se bo meteorna kanalizacija ina javna razsvetljava.

OB008-20-0029 Obnova občinskih cest v letu 
2020 2 2 5 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za obnovo mostu v Podpelešivici, izgradnjo pločnika pri OŠ Preserje, ureditvi parkirišča pri 
ZD Notranje Gorice, postavitvi hitrostnih ovir po občinskih cestah Občine Brezovica. 

OB008-20-0030 Sanacija poškodb cest v Občini 
Brezovica 5 0 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za sanacijo poškodovanega asfaltnega vozišča po občini Brezovica. 

OB008-20-0031 Asfaltiranje občinskih cest3 5 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za asfaltiranje makadamskih cest v občini Brezovica. 

13023002 Prometna signalizacija in oprema 7.000 €

0201 ČUDEN MARKO 7.000 €

OB008-19-0026 Nakup prometne signalizacije in
druge opreme 7 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za menjavo in novo postavitev prometne signalizacije v občini Brezovica. 
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13023003 Subvencije javnega potniškega prometa 190.000 €

0201 ČUDEN MARKO 190.000 €

OB008-18-0009 Subvencioniranje cen javnega
potniškega prevoza 1 9 0 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Subvencioniranje cen javnega potniškega prometa omogoča občanom občine Brezovica cenejše vozovnice za javni 
potniški promet.

13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika 50.000 €

0201 ČUDEN MARKO 50.000 €

OB008-20-0032 Obnova in adaptacija javne
razsvetljave 5 0 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za dokončanje že začetih investicij na področju javne razsvetljave ter menjavi starih uličnih 
svetilk.

15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav 1.464.000 €

0201 ČUDEN MARKO 1.464.000 €

OB008-11-0035 Kanalizacijski sistem v KS
Podpeč-Preserje 1 0 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za pridobivanje izvedbene dokumentacije v naselju Goričica. 

OB008-13-0033 Vakumska kanalizacija Vnanje
Gorice - Notranje Gorice 4 9 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Izgradnja kanalizacijskega sistema za KS Vnanje Gorice in Notranje Gorice - Plešivica. Nadaljevanje izgradnje
stranskih vej kanalizacije, ureditev priključkov proti staremu delu Vnanjih Goric. 

OB008-16-0007 Kanalizacija - stranske ulice ob
Podpeški cesti 9 0 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Izgradnja kanalizacije ob Podpeški cesti - ureditev ene ulice.



20

OB008-17-0027 Subvencioniranje cene za
kanalizacijo 2 0 0 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Po sklepu Občinskega sveta občine Brezovica so sredstva zagotovljena za subvencioniranje cene za kanalizacijo. 

OB008-18-0012 Izgradnja kanalizacije naselje
Postaja 1 1 5 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za nadaljevanje investicije izgradnje kanalizacije na Cesti na postajo. Nadaljuje se izgradnja
kanalizacije po Sodnikarjevi ulici.

OB008-18-0013 Izgradnja kanalizacije v
aglomeraciji Vnanje Gorice 1 . 0 0 0 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za gradnjo manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice. Izgradnja kanalizacije se 
bo izvajala po pridobitvi evropskih kohezijskih sredstev. S kanalizacijo se bodo opremila naselja Žabnica, Laze in
zahodni del KS Brezovica.

15022009 Kanalizacija KS Rakitna 16.000 €

0201 ČUDEN MARKO 16.000 €

OB008-16-0040 Kanalizacijsko omrežje Rakitna
- II. faza 1 6 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za ureditev projektne dokumentacije za kanalizacijsko omrežje na Rakitni - II. faza.

16031001 Oskrba naselij z vodo 263.000 €

0201 ČUDEN MARKO 263.000 €

OB008-20-0033 Obnova vodovoda v Občini 
Brezovica 2 6 3 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za izgradnjo črpališča na Plešivici ter povezovalnega voda do samega naselja Plešivica, za 
rekonstrukcijo vodohranov in starih vodovodnih cevi.
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I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

4 . 4 8 6 . 6 6 0 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 4.486.660 €

Obrazložitev spremembe vrednosti razreda

Odhodki se po ekonomski klasifikaciji delijo na naslednje skupine odhodkov:

• tekoči odhodki 

• tekoči transferji 

• investicijski odhodki

• investicijski transferji

Predlog proračuna za leto 2021 predvideva odhodke v višini 12.803.678,09 EUR. Od tega je 7.200.818,09 EUR 
tekočih odhodkov in tekočih transferjev, kar predstavlja 56,2% vseh odhodkov. Investicijski odhodki in transferji v 
skupnem znesku 5.602.860,00 EUR predstavljajo 54,8% vseh odhodkov proračuna. 

40 TEKOČI ODHODKI 350.460 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Med tekočimi odhodki so zajete plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 571.200,00 EUR, prispevki delodajalcev 
za socialno varnost v višini 88.300,00 EUR, izdatki za blago in storitve vi višini 1.536.311,41 EUR, izdatki za plačila 
domačih obresti v višini 58.127,81 EUR in rezerve v višini 53.915,34 EUR.  

To so odhodki, ki se pojavljalo redno in vsako leto, nastajajo zaradi dela, stroškov materiala, storitev ter obresti.
Podrobno so obrazloženi v posebnem delu po postavkah znotraj posameznega proračunskega uporabnika. Največji 
del je namenjen za delovanje občinskih organov in občinske uprave. 

41 TEKOČI TRANSFERI 501.200 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Tekoči transferi izkazujejo odhodke, ki jih občina nakaže upravičencem za tekoče stroške. Načrtovani so v višini 
4.892.963,53 EUR in se v primerjavi z letom 2019 povečujejo za 1,0% oziroma za 29.318,87 EUR. Največji delež 
tekočih transferjev so transferi posameznikom in gospodinjstvom znotraj katerih je največji podkonto plačilo razlike 
med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.635.000 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Skupina 42 izkazuje plačila, namenjena za pridobivanje,  nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev. Investicijski 
odhodki so načrtovani v višini 5.363.860,00 EUR in se v primerjavi z veljavnim planom za leto 2019 povečujejo za 
22,6 % oziroma za 986.801,52 EUR.
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II. POSEBNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

4 . 4 8 6 . 6 6 0 €

4000 Občinska uprava 4.486.660 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE890.110 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja
in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (odvodnjavanje, urejanje muld, postavitev varovalnih ograj, ovir za
umirjanje prometa – grbine...). Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in vzdrževanje semaforjev.
Urejanje subvencij mestnega potniškega prometa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o javnih cestah;

- Zakon o varnosti cestnega prometa;

- Zakon o prevozih v cestnem prometu;

- Zakon o železniškem prometu;

- Zakon o varnosti v železniškem prometu;

- Pomorski zakonik;

- Odlok o občinskih cestah občine Brezovica. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo 
zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili 
nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Glavni programi v pristojnosti Občine so: 

- Vzdrževanje cest na nivoju Občine Brezovica; 

- Zimska služba;

- Investicijsko vzdrževanje in gradnja;

- Prometna signalizacija in oprema;

- Subvencije javnega potniškega prometa;

- Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika.

1302 Cestni promet in infrastruktura 890.110 €

Opis glavnega programa

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja
in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (odvodnjavanje, urejanje muld, postavitev varovalnih ograj, ovir za
umirjanje prometa – grbine...).

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo 
zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili 
nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja
na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega
vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest; 

- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa;

- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. 

Kazalci:

- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km; 

- dolžina pločnikov brez con za pešce; 

- število javnih parkirnih mest;

- dolžina urejenih kolesarskih stez v km.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 4000 Občinska uprava 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 4000 Občinska uprava 

13029003 Urejanje cestnega prometa, 4000 Občinska uprava 

13029004 Cestna razsvetljava, 4000 Občinska uprava 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 238.400 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za letno vzdrževanje vseh kategoriziranih občinskih cest (lokalne ceste in javne poti v skupni 
dolžini 96,361 km). Redno vzdrževanje izvaja JKP Brezovica na podlagi pogodbe in aneksa o vzdrževanju cest.
Tekoče vzdrževanje obsega sanacijo cest po naročilu strokovne službe občinske uprave Občine Brezovica. 

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;

- Zakon o izvrševanju proračunov; 

- Zakon o javnem naročanju; 

- Zakon o cestah;

- Zakon o varnosti cestnega prometa;

- Odlok o občinskih cestah; 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest; 

- Odlok o zimski službi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo 
zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili 
nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- redno vzdrževanje občinskih cest; 

- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa;

- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. 
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0201 ČUDEN MARKO 238.400 €

13021001 Vzdrževanje cest na nivoju občine 103.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za letno vzdrževanje vseh kategoriziranih občinskih cest (lokalne ceste in javne poti v skupni 
dolžini 96,361 km). Redno vzdrževanje izvaja JKP Brezovica na podlagi pogodbe in aneksa o vzdrževanju cest.
Tekoče vzdrževanje obsega sanacijo cest po naročilu strokovne službe občinske uprave Občine Brezovica. 

13021002 Zimska služba 135.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zimska služba se izvaja po pogodbi z izvajalcem JKP Brezovica, ki ima podpisano pogodbo s kooperanti. Del sredstev
je namenjenih za nakup osnovnih sredstev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 314.400 €

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske 
poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;

- Zakon o izvrševanju proračunov; 

- Zakon o javnem naročanju; 

- Zakon o cestah;

- Zakon o varnosti cestnega prometa;

- Odlok o občinskih cestah; 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest; 

- Odlok o programu opremljanja;

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo 
zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili 
nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture;

- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi; 

- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov;

- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest.

Kazalci:

- število obnovljenih cest in novozgrajenih cest.

0201 ČUDEN MARKO 314.400 €

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 314.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za novogradnje, rekonstrukcije  in adaptacije občinskih cest in ostale javne infrastrukture. Del 
sredstev je namenjenih za projektno dokumentacijo in nadzor. Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje
pločnikov ob občinskih cestah. 
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13029003 Urejanje cestnega prometa 175.810 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za namestitev in obnovo prometne signalizacije in prometnih znakov ter obnovo talnih oznak
na občinskih kategoriziranih cestah. Prometno signalizacijo prilagajamo standardom, ki veljajo za prometne znake. 

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;

- Zakon o izvrševanju proračunov; 

- Zakon o javnem naročanju; 

- Zakon o cestah;

- Zakon o varnosti cestnega prometa;

- Odlok o občinskih cestah; 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne 
varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, pripravo občinskih predpisov s področja 
kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko 
vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, 
neprometnih znakov in obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije; 

- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije;

- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč; 

- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanja. 

Kazalci:

- število vzdrževanih semaforjev.

0201 ČUDEN MARKO 175.810 €

13023002 Prometna signalizacija in oprema 9.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za namestitev in obnovo prometne signalizacije in prometnih znakov ter obnova talnih oznak
na občinskih kategoriziranih cestah. Prometno signalizacijo prlagajamo standardom, ki veljajo za prometne znake. 

13023003 Subvencije javnega potniškega prometa 166.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena subvencioniranju mestnega potniškega prometa na progi 6B Notranje Gorice - Črnuče in 19B 
Jezero - Tomačevo. 

13029004 Cestna razsvetljava 161.500 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje javne razsvetljave in vzdrževanje semaforjev. Sredstva namenjena za
stroške električne energije. Večji del  sredstev je namenjenih novogradnji javne razsvetljave ob ulicah, kjer še ni javne 
razsvetljave in za zamenjavo starih luči. 

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;

- Zakon o izvrševanju proračunov; 



9

- Zakon o javnem naročanju; 

- Zakon o cestah;

- Zakon o varnosti cestnega prometa;

- Odlok o občinskih cestah; 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest; 

- Odlok o javni razsvetljavi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo, 

- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega

onesnaževanja okolja,

- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti. 

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. 

Kazalci:

- število zamenjanih žarnic in zamenjanih oz. vzdrževanih drogov javne razsvetljave;

- poraba tokovine (kw);

- novozgrajena javna razsvetljava.

0201 ČUDEN MARKO 161.500 €

13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika 161.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje javne razsvetljave in vzdrževanje semaforjev. Del sredstev je namenjen
za stroške električne energije in del sredstev je namenjenih novogradnji in zamenjavi starih svetilk. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.272.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z 
odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smernicami državnega operativnega 
programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. 
Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

- Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč; 

- Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav; 

- Kanalizacija KS Rakitna.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.272.000 €

Opis glavnega programa

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z 
odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smernicami državnega operativnega 
programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. 
Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja 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. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki bosta prispevali k
zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali 
zmanjšujejo obremenjevanje okolja. 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001, Zbiranje in ravnanje z odpadki, 4000 Občinska uprava 

15029002, Ravnanje z odpadno vodo, 4000 Občinska uprava 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 45.700 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje odlagališč,  sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov. 
Gre za izgradnjo in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture
na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;

- Zakon o izvrševanju proračunov; 

- Zakon o javnem naročanju; 

- Zakon o varstvu okolja;

- Zakon o gospodarskih javnih službah;

- Zakon o vodah:

- Zakon o ohranjanju narave;

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smernicami državnega operativnega 
programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. 
Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseči je potrebno okoljske standarde na področju ravnanja z odpadki. Slediti je potrebno operativnemu programu in 
pričeti skladno z operativnim programom izvajanje javne službe na regijskem nivoju. Sredstva se bodo vlagala v 
RCERO projekt, ki je z operativnim programom predvidena dolgoročna strategija za odstranjevanje odpadkov z 
našega področja. 

0201 ČUDEN MARKO 45.700 €

15021001 Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč 45.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za čistilne akcije in čiščenje ekoloških otokov ter čiščenje drugih javnih površin po občini 
Brezovica (čiščenje opravlja JKP Brezovica). 
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.226.300 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice v naseljih Žabnica, na
Lazih in zahodnem delu KS Brezovica. Projekt bo sofinanciran s strani EU.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;

- Zakon o izvrševanju proračunov; 

- Zakon o javnem naročanju; 

- Zakon o vodah:

- Zakon o ohranjanju narave;

- Zakon o gospodarskih javnih službah;

- Zakona o varstvu okolja;

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode; 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja; 

- Odlok o gospodarskih javnih službah;

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode; 

- Odlok o programu opremljanja;

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda do leta 2018 želimo vzpostaviti pogoje za povečanje 
kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z dogradnjo sistema odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti 
obratovanja in kakovosti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje 
nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov.

Kazalci:

- delež gospodinjstev priključenih na CČN. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S premišljenimi investicijskimi vložki zagotoviti čim večjo priključenost prebivalcev občine na javno kanalizacijo. 

0201 ČUDEN MARKO 3.226.300 €

15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav 3.204.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice v naseljih Žabnica, na
Lazih in zahodnem delu KS Brezovica. Projekt bo sofinanciran s strani EU.

15022009 Kanalizacija KS Rakitna 21.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nadaljevanje kanalizacije v KS Rakitna - II. faze.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST 324.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje 
poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica; 

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj občine je trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine, ki omogoča ohranjanje podobe naselij, 
krajine, naravne in kulturne dediščine ter zagotavlja učinkovito komunalno opremljanje območij. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

- Izdelava sprememb in dopolnitev OPN Občine Brezovica; 

- Izdelava strokovnih  podlag s področja prostorskega planiranja; 

- Izdelava OPPN na območju Občine Brezovica. 

1603 Komunalna dejavnost 304.550 €

Opis glavnega programa

Sredstva so namenjena za obnovo in rekonstrukcijo vodovodnega sistema po predlogu JKP Brezovica in za projektno
dokumentacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Brezovica. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji so zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem
občine skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v občini in izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo, 16039004 Praznično urejanje naselij, 4000 Občinska uprava 

16039001 Oskrba z vodo 299.550 €

Opis podprograma

Sredstva so  namenjena za obnovo in rekonstrukcijo vodovodnega sistema po predlogu JKP Brezovica pri sočasni 
gradnji kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;

- Zakon o izvrševanju proračuna; 

- Zakon o javnem naročanju; 

- Zakon o gospodarskih javnih službah;

- Zakona o varstvu okolja;

- Uredba o oskrbi s pitno vodo;

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja; 

- Odlok o gospodarskih javnih službah;

- Odlok o oskrbi s pitno vodo;

- Odlok o programu opremljanja;

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem 
področju Občine Brezovica. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Oskrba naselij z vodo.
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0201 ČUDEN MARKO 299.550 €

16031001 Oskrba naselij z vodo 299.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so  namenjena za obnovo in rekonstrukcijo vodovodnega sistema po predlogu JKP Brezovica pri sočasni 
gradnji kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice.

16039004 Praznično urejanje naselij 5.000 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za praznično okrasitev po občini Brezovica. 

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;

- Zakon o izvrševanju proračuna; 

- Zakon o javnem naročanju. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti praznično okrasitev naselij po občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Okrasitev naselij med prazniki.

0201 ČUDEN MARKO 5.000 €

16034001 Praznična okrasitev naselij 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za praznično okrasitev po občini Brezovica. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna 20.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 
vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Brezovica) za 
namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči 
zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za 
infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov 
upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, ...) ter 
sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo 
realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno 
upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi
katerega je izredno težko natančno načrtovati stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč, 4000 Občinska uprava in 

- 16069002 Nakup zemljišč, 4000 Občinska uprava. 
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16069001 Urejanje občinskih zemljišč 20.000 €

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, 
geodetske zadeve, idr.)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin; 

- Zakon o javnih financah;

- Stvarnopravni zakonik;

- Obligacijski zakonik;

- Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;

- Zakon o denacionalizaciji;

- Zako o graditvi objektov (ZGO-1);

- Gradbeni zakon (GZ);

- Zakon o prostorskem načrtovanju; 

- Zakon o urejanju prostora;

- Zakon o javnem naročanju;  

- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev, 
z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in časovni okvir, 
na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, obsegajo izvedbo letnega načrta razpolaganja s stvarnim 
premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, 
kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo, 
zaradi navedenega je izredno težko natančno določiti stroške in časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v 
skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za posamezno leto. 

05 IVANKA STRAŽIŠAR 20.000 €

16061001 Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena goedetskim postopkom v postopku razpolaganja zemljišč oz. urejanju dejanskih 
stanj v naravi. Sem sodijo mejno ugotovitveni postopki oz. obnova meja, parcelacije in izravnave meja.
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III. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV

4000 Občinska uprava 4 . 0 0 0 . 0 0 0 €

13021002 Zimska služba 5.000 €

0201 ČUDEN MARKO 5.000 €

OB008-20-0026 Nakup opreme za zimsko službo
5 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za zamenjavo izrabljene opreme za zimsko službo.

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 310.000 €

0201 ČUDEN MARKO 310.000 €

OB008-20-0030 Sanacija poškodb cest v Občini 
Brezovica 5 0 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za sanacijo poškodovanega asfaltnega vozišča po občini Brezovica. 

OB008-20-0031 Asfaltiranje občinskih cest3 5 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za asfaltiranje makadamskih cest v občini Brezovica. 

OB008-21-0002 Obnova Občinskih cest v letu 
2021 2 2 5 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za izgradnjo pločnikov ob občinskih cestah v občini Brezovica. 

13023002 Prometna signalizacija in oprema 7.000 €

0201 ČUDEN MARKO 7.000 €

OB008-19-0026 Nakup prometne signalizacije in
druge opreme 7 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za nakup nove prometne signalizacije in usmerjevalnih tabel.
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13023003 Subvencije javnega potniškega prometa 165.000 €

0201 ČUDEN MARKO 165.000 €

OB008-18-0009 Subvencioniranje cen javnega
potniškega prevoza 1 6 5 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Subvencioniranje cen javnega potniškega prometa omogoča občanom občine Brezovica cenejše vozovnice za javni 
potniški promet.

13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika 50.000 €

0201 ČUDEN MARKO 50.000 €

OB008-20-0032 Obnova in adaptacija javne
razsvetljave 5 0 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za dokončanje že začetih investicij na področju javne razsvetljave ter menjavi starih uličnih 
svetilk.

15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav 3.180.000 €

0201 ČUDEN MARKO 3.180.000 €

OB008-17-0027 Subvencioniranje cene za
kanalizacijo 2 0 0 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Po sklepu Občinskega sveta občine Brezovica so sredstva zagotovljena za subvencioniranje cene za kanalizacijo. 

OB008-18-0012 Izgradnja kanalizacije naselje
Postaja 5 5 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za nadaljevanje investicije izgradnje kanalizacije na Cesti na postajo. Nadaljuje se izgradnja
kanalizacije po stranskih ulicah.

OB008-18-0013 Izgradnja kanalizacije v
aglomeraciji Vnanje Gorice 2 . 9 2 5 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice v naseljih Žabnica, na
Lazih in zahodnem delu KS Brezovica. Projekt bo sofinanciran s strani EU.
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15022009 Kanalizacija KS Rakitna 20.000 €

0201 ČUDEN MARKO 20.000 €

OB008-16-0040 Kanalizacijsko omrežje Rakitna
- II. faza 2 0 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za nadaljevanje pridobivanja projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja
na Rakitni - II. faza.

16031001 Oskrba naselij z vodo 263.000 €

0201 ČUDEN MARKO 263.000 €

OB008-20-0033 Obnova vodovoda v Občini 
Brezovica 2 6 3 . 0 0 0 €

Obrazložitve vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za zamenjavo vodovodnih cevi pri sočasni gradnji pločnika na državni cesti proti Jezeru. 











TABELA NEIZVEDENIH INVESTICIJ KOMUNALNI ODBOR Datum:

Zap. Št. Ime investicije Kraj Ocenjena vrednost investicije Oznaka v NRP
Datum prvič predvidene 

izvedbe
Vpisal

opomba

1

Hodnik za pešce ob R3-642 Vrhnika-Podpeč-Ig-Ljubljana, na odseku 

1146 Vrhnika-Podpeč (od km 11,970 do km 12,350) Goričica

Uprava Občine 

Brezovica nadaljevanje GD do obst.ploč.

2

Hodnik za pešce ob R3-642/1146 Vrhnika-Podpeč-Ig-Ljubljana (od 

km 13,500 do km 14,430) Prevalje

Uprava Občine 

Brezovica Prevalje - ŽP Preserje

3

Hodnik za pešce ob R3-642/1146 Vrhnika-Podpeč-Ig-Ljubljana (od 

km 14,300 do km 14,800) Kamnik pod Krimom

Uprava Občine 

Brezovica ŽP Preserje - križišče pri Rudlu

4

Hodnik za pešce ob R3-642/1146 Vrhnika-Podpeč-Ig-Ljubljana (od 

km 15,500 do km 16,600) Podpeč

Uprava Občine 

Brezovica (skozi naselje Podpeč od Jereba do krožišča)

5

Rekonstrukcija regionalne ceste R3-642/1147 Podpeč-Jezero-Ig od 

km 0+114 do km 1+483 z ureditvijo hodnikov za pešce Jezero 1.213.180,65 € 2013

Uprava Občine 

Brezovica

1. faza 480.208,62 €

2. faza 499.772,02 €

3. faza 233.200,01 €

(sofinanciranje z DRI)

6 Hodnik za pešce ob R3-643/1436 (od km 0,000 do km 0,600) Podpeč

Uprava Občine 

Brezovica Apnenica - konec naselja Podpeč

7 Hodnik za pešce ob R3-643/1436 (od km 1,200 do km 2,300) Preserje

Uprava Občine 

Brezovica Lužnik - konec naselja Preserje

8

Prometne ureditve z ukrepi za umirjanje prometa skozi naselje 

Rakitna na cesti R3-643 / odsek 1436 Podpeč – Rakitna (od km 

10+750 do km 11+200) in odsek 1362 Rakitna Cerknica (od km 

0+000 do km 0+750) Rakitna 2008

Uprava Občine 

Brezovica

9

Ureditev obračališča za bus in parkirišča Rakitna s priključkom na R3 

643/1362 Rakitna - Cerknica Rakitna 60.000,00 € 2009

Uprava Občine 

Brezovica

Urediti je potrebno še priključek JP na R3 642 z grbino. Vrednost 

skupaj z AP, ki je že izvedeno 93.457,98 € 

10

Ureditev železniškega postajališča in parkirnega prostora za osebna 

vozila ob R3-742/4806, pri kraju Vnanje Gorice Vnanje Gorice 250.000,00 € 2011

Uprava Občine 

Brezovica

11 Obvoznica Notranjih in Vnanjih Goric

Notranje in Vnanje 

Gorice OB008-17-0047

Uprava Občine 

Brezovica

12

Izvennivojsko križanje regionalne ceste in železniške proge v Vnanjih 

Goricah Vnanje Gorice OB008-17-0048

Uprava Občine 

Brezovica

13

Ureditev ceste in pločnika na cesti LC 022071 Kamnik R3 642-

Preserje (od km 0+280 do km 0+525) P15-P27 Preserje 30.695,36 € 2009

Uprava Občine 

Brezovica (pri OŠ Preserje)

14

Ureditev ceste in pločnika na cesti LC 022071 Kamnik R3 642-

Preserje od P1-P16 (od križišča z R3-643, do OŠ Preserje) Preserje 60.000,00 € 2012

Uprava Občine 

Brezovica

15 Pločnik ob Novi poti Vnanje Gorice Vnanje Gorice OB008-18-0003

Uprava Občine 

Brezovica

16 Hodnik za pešce ob LC 212312 Lipe - Jezero Jezero

Uprava Občine 

Brezovica nadaljevanje

17 Pločnik ob LC Cesta na Log I. (od km 0+000 do km 1+000) Notranje Gorice

Uprava Občine 

Brezovica

18

Ureditev priključka JP št. 523285 Lazi V na LC 022071 Kamnik R3-642 

Preesrje in avtobusnega postajališča Kamnik pod Krimom 31.288,79 € 2012

Uprava Občine 

Brezovica

19 Asfaltiranje JP Čez Grape Kamnik pod Krimom

Uprava Občine 

Brezovica

20 Ureditev uvoza in mostička v Žabnici Žabnica

Uprava Občine 

Brezovica

21 Mostovi Rakitna Rakitna 34.339,34 € OB008-14-0011

Uprava Občine 

Brezovica Manjka še odbojna ograja
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22 Usmerjevalne table Občine Brezovica občina Brezovica OB008-19-0025

Uprava Občine 

Brezovica

23 Prometne ureditve z ukrepi za umirjanje prometa na JP Jezero II. Jezero

Uprava Občine 

Brezovica

24 Ureditev JP 523572 Rakitna

Uprava Občine 

Brezovica

25 Kolesarska pot Podpeč – Notranje Gorice Podpeč - Notranje Gorice

Uprava Občine 

Brezovica

26 Projekt za kolesarske poti v občini Brezovica občina Brezovica

Uprava Občine 

Brezovica

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


