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Zadeva:

ODLOK O REBALANSU B PRORAČUNA OBČINE SEVNICA
ZA LETO 2018 – AMANDMAJA

Spoštovani!
Po redakcijskem zaključku gradiva za rebalans B 2018, sta bila objavljena dva razpisa, za katera
menimo da je vsebina razpisov nam oziroma našim javnim zavodom naklonjena ter finančen
izplen soliden, saj z relativno malim vložkom javnega zavoda oziroma Občine, rešimo aktualni
težavi. V enem primeru gre za sanacijo male telovadnice v Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica,
v drugem pa za nakup urgentnega vozila za izvajanje nujnega zdravstvenega varstva v
Zdravstvenem domu v Sevnici. Za sanacijo male telovadnice zagotavlja lasten vir k razpisnim
sredstvom v višini 71.385,48 Občina Sevnica, za nakup urgentnega vozila pa lasten vir v višini
8.394,83 EUR zagotovi Zdravstveni dom Sevnica. Ker pa je za oba projekta prijavitelj Občina
Sevnica, gre denarni tok preko proračuna z namenskim vplačilom navedene višine s strani
javnega zavoda v občinski proračun.
Opis in utemeljitev nabave urgentnega vozila za izvajanje nujnega zdravstvenega varstva:
Občina Sevnica bo skupaj z Zdravstvenim domom Sevnica prijavila predmetno investicijo na
Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki
Sloveniji za leto 2018, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje. Investicija
obsega nabavo motornega vozila oblike SUV (vozilo urgentnega zdravnika) ter vključuje tudi
nadgradnjo navedenega vozila.
Nadgradnja vozila v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči vključuje:
 reanimacijsko opremo z nujnimi zdravili, infuzijskimi tekočinami in kisikom,
 PULZ OKSIMETER PM10 COVIDIEN, TERMOMETER DIG.TEL.Z GIBLJ.KONICO
GERATH, GLUKOMETER IN VRATNE OPORNICE TER SANITETNA OPREMA,
 FREDEASY defibrilator (polavtomatski bifazini defibrilator) in Manualna defibrilacija
za FredEasy,
 Električni aspirator proizvajalca,
 MERILNIK KRVNEGA TLAKA OMRON HEM-907 z manšetami,
 Pulzni CO-oksimeter MASIMO RAD-57.
V Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) je
opredeljeno vozilo urgentnega zdravnika (VUZ) kot vozilo, ki se uporablja za prevoz zdravnika
in zdravstvenega delavca ter mora imeti najmanj naslednjo dodatno medicinsko opremo:
 defibrilator,
 pulzni oksimeter, glukometer, termometer,
 napravo za merjenje krvnega tlaka,
 reanimacijsko opremo z nujnimi zdravili, infuzijskimi tekočinami in kisikom,
 vratne opornice in sanitetno opremo za oskrbo poškodb

Predvideno je sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna v višini 15.990,16 EUR. Občina
Sevnica mora zagotoviti sredstva v višini 8.394,83 EUR (transfer ZD Sevnica). Zdravstveni dom
bo v letu 2019 vložil v nadgradnjo vozila 13.465,12 EUR.
Skladno z navedenim predlagamo Občinskemu svetu Občine Sevnica amandma s sledečo
vsebino:
V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina prihodkov na kontu
714199 – drugi izredni nedavčni prihodki tako, da v rebalansu B 2018 znaša 135.790,17 EUR
(zvišanje za 8.394,83 EUR namenskih transfernih sredstev ZD Sevnica).
V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina prihodkov na kontu
740001 – prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije tako, da v rebalansu B 2018
znaša 597.629,16 EUR (zvišanje za 15.990,16 EUR iz razpisa).
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti, se na
PP 17411 nakup osnovnih sredstev za nujno zdravstveno varstvo doda nov projekt OB110-180015, z nazivom NABAVA MOTORNEGA VOZILA OBLIKE SUV, kontom 420104 nakup
reševalnih vozil v vrednosti 24.384,99 EUR ter kontom 420804 načrti in druga projektna
dokumentacija v vrednosti 732 EUR.
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 3000 Župan, se na PP 23410 splošna
proračunska rezervacija, na kontu 409000 splošna proračunska rezervacija, zmanjša znesek,
tako da v rebalansu B 2018 znaša 153.961,24 EUR (zmanjšanje za 732 EUR za zagotovitev
lastnega vira za DIIP-načrti in druga projektna dokumentacija).
S tem je amandma uravnotežen.
Opis in utemeljitev projekta ureditve male telovadnice v OŠ Sevnica:
Občina Sevnica je prijavila projekt Ureditev male telovadnice v OŠ Sevnica na Javni razpis za
sofinanciranje investicij v obnovo vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah
ter obnovo atletskih tekališč v letu 2018.
V sklopu projekta je predvidena ureditev male telovadnice, ki bo namenjena za potrebe športne
vzgoje v OŠ Sava Kladnika in za izvedbo rekreacij članov športnih društev. Športna oprema v
telovadnici je zastarela. Mala telovadnica, ki je predmet investicije je velika 240 m2. V
telovadnici se nahaja razna športna oprema, ki je stara 40 in več let. Določena oprema tako ni
več primerna za izvedbo športne vzgoje osnovnošolcev in jo je potrebno zamenjati.
Z izvedbo projekta bomo dosegli naslednje splošne cilje investicije:







Posodobitev opreme v mali telovadnici in njeno učinkovito rabo skladno z
Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014-2023.
Zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje za izvedbo športne vzgoje za vse učence
osnovne šole in člane športnih društev.
Zagotoviti telesni razvoj in razvoj gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti učencev.
Omogočiti osvajanje in nadgradnjo športnih znanj.
Seznanjanje učencev s teoretičnimi vsebinami iz področja športne vzgoje
Oblikovanje in razvoj stališč, navad ter načinov ravnanja in prijetno doživljanje
športa v času športne vzgoje.

Ocena stroškov po tekočih cenah znaša 114.294,48 EUR (z DDV-jem). Občina bo investicijo
financirala iz dveh virov. Glavnino sredstev v višini 71.385,48 EUR bo zagotovila iz proračuna
občine. Iz javnega razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v obnovo vgradne
športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah ter obnovo atletskih tekališč v letu 2018 pa
se bo zagotovilo 42.909,00 EUR.
Skladno z navedenim predlagamo Občinskemu svetu Občine amandma s sledečo vsebino:
V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina prihodkov na kontu
740001 – prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije tako, da v rebalansu B 2018
znaša 640.538,16 EUR (zvišanje za 42.909 EUR iz razpisa).
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti, se na
PP 19414 gradnja in vzdrževanje osnovnih šol doda nov projekt OB110-18-0014 z nazivom
UREDITEV MALE TELOVADNICE V OŠ SEVNICA, kontom 420402 rekonstrukcije in
adaptacije v vrednosti 114.294,48 EUR ter kontom 420804 načrti in druga projektna
dokumentacija v vrednosti 1.098 EUR.
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti, se na
PP 19413 investicijski transferi šolam, na projektu OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM
ŠOLAM, na kontu 432300 investicijski transferi javnim zavodom zmanjša znesek, tako da v
rebalansu B 2018 znaša 156.086 EUR (zmanjšanje za 10.000 EUR za zagotovitev dela
lastnega vira).
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti, se na
PP 18421 objekti prostočasnih dejavnosti iz področja športa, na projektu OB110-16-0038
SANACIJA BAZENA, na kontu 420402 rekonstrukcije in adaptacije, zmanjša znesek, tako da v
rebalansu B 2018 znaša 330.000 EUR (zmanjšanje za 50.000 EUR za zagotovitev dela
lastnega vira).
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 3000 Župan, se na PP 23410 splošna
proračunska rezervacija, na kontu 409000 splošna proračunska rezervacija, zmanjša znesek,
tako, da v rebalansu B 2018 znaša 141.477,76 EUR (zmanjšanje za 11.385,48 EUR za
zagotovitev dela lastnega vira ter 1.098 EUR za DIIP-načrti in druga projektna dokumentacija).
S tem je amandma uravnotežen.
_____________________________________________________________________
Občinskemu svetu predlagamo sledeča sklepa:
1. Amandma – uvrstitev projekta nabave vozila za ZD Sevnica
V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina
prihodkov na kontu 714199 – drugi izredni nedavčni prihodki tako, da v rebalansu
B 2018 znaša 135.790,17 EUR (zvišanje za 8.394,83 EUR namenskih transfernih
sredstev ZD Sevnica).
V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina
prihodkov na kontu 740001 – prejeta sredstva iz državnega proračuna za
investicije tako, da v rebalansu B 2018 znaša 597.629,16 EUR (zvišanje za
15.990,16 EUR iz razpisa).
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene
dejavnosti, se na PP 17411 nakup osnovnih sredstev za nujno zdravstveno varstvo
doda nov projekt OB110-18-0015, z nazivom NABAVA MOTORNEGA VOZILA

OBLIKE SUV, kontom 420104 nakup reševalnih vozil v vrednosti 24.384,99 EUR ter
kontom 420804 načrti in druga projektna dokumentacija v vrednosti 732 EUR.
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 3000 Župan, se na PP 23410
splošna proračunska rezervacija, na kontu 409000 splošna proračunska
rezervacija, zmanjša znesek, tako da v rebalansu B 2018 znaša 153.961,24 EUR
(zmanjšanje za 732 EUR za zagotovitev lastnega vira za DIIP-načrti in druga
projektna dokumentacija).
S tem je amandma uravnotežen.
2. Amandma – uvrstitev projekta sanacije male telovadnice v OŠ Sevnica
V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina
prihodkov na kontu 740001 – prejeta sredstva iz državnega proračuna za
investicije tako, da v rebalansu B 2018 znaša 640.538,16 EUR (zvišanje za 42.909
EUR iz razpisa).
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene
dejavnosti, se na PP 19414 gradnja in vzdrževanje osnovnih šol doda nov projekt
OB110-18-0014 z nazivom UREDITEV MALE TELOVADNICE V OŠ SEVNICA,
kontom 420402 rekonstrukcije in adaptacije v vrednosti 114.294,48 EUR ter
kontom 420804 načrti in druga projektna dokumentacija v vrednosti 1.098 EUR.
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene
dejavnosti, se na PP 19413 investicijski transferi šolam, na projektu OB110-100023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM, na kontu 432300 investicijski transferi
javnim zavodom zmanjša znesek, tako da v rebalansu B 2018 znaša 156.086 EUR
(zmanjšanje za 10.000 EUR za zagotovitev dela lastnega vira).
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene
dejavnosti, se na PP 18421 objekti prostočasnih dejavnosti iz področja športa, na
projektu OB110-16-0038 SANACIJA BAZENA, na kontu 420402 rekonstrukcije in
adaptacije, zmanjša znesek, tako da v rebalansu B 2018 znaša 330.000 EUR
(zmanjšanje za 50.000 EUR za zagotovitev dela lastnega vira).
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 3000 Župan, se na PP 23410
splošna proračunska rezervacija, na kontu 409000 splošna proračunska
rezervacija, zmanjša znesek, tako, da v rebalansu B 2018 znaša 141.477,76 EUR
(zmanjšanje za 11.385,48 EUR za zagotovitev dela lastnega vira ter 1.098 EUR za
DIIP-načrti in druga projektna dokumentacija).
S tem je amandma uravnotežen.
Pripravila:
mag. Vlasta MARN
Vodja oddelka za finance
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