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PREDLOG I. OBRAVNAVE ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE SEVNICA
ZA LETO 2017

Spoštovani!
Proračunsko gradivo, katerega obravnava Občinski svet, ima tri temeljne sestavine:
 splošni del, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb
ter račun financiranja;
 posebni del, ki ga sestavljajo finančni načrti posameznih proračunskih uporabnikov ter
 načrt razvojnih programov: to je strateški dokument razvojnih usmeritev lokalne
skupnosti, ki izkazuje načrtovane izdatke po posameznih projektih za prihodnja štiri leta.
Proračun občine se sprejema z odlokom, ki vsebuje zgoraj navedene bilance, definira področja,
ki so pomembna za izvrševanje proračuna oziroma njegovih postavk ter predpisuje načine in
postopke izvrševanja proračuna za posamezno leto. Postopek sprejemanja proračuna je
naveden v poslovniku. Ker je za učinkovitost dela občinske uprave prav tako pa tudi drugih
proračunskih uporabnikov smiselno proračun sprejeti pred pričetkom novega leta, poslovniške
določbe omogočajo združitev I. in II. obravnave odloka o proračunu za posamezno leto, odlok
se v Uradnem listu RS objavi pred novim letom in tako je možno vse postopke vezane na
izvrševanje proračuna polno izvajati s prvim delovnim dnem leta 2017. Vsi spremljajoči
dokumenti k odloku so opredeljeni v nadaljevanju tega uvoda, po uveljavitvi odloka (naslednji
dan po objavi) pa bodo javno dostopni na spletni strani Občine Sevnica http://www.obcinasevnica.si/informacije/obcinski-proracun-sevnica/obcinski-proracun-2017.
Pri pripravi in izvrševanju proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in
izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna
po naslednjih klasifikacijah:
 institucionalni,
 ekonomski,
 programski in
 funkcionalni.
Sistematična uporaba prvih treh klasifikacij je prikazana v posebnem delu proračuna
(institucionalna-proračunski uporabniki, ekonomska-konti in programska-drevesna struktura od
področja proračunske porabe do proračunske postavke), medtem ko funkcionalna klasifikacija
omogoča mednarodno primerjavo in v tem gradivu ni zajeta. Uporablja se namreč za namene
analiz; posamezni podprogrami se umeščajo v določene funkcionalne namene. Splošni del
proračuna zajema vse tri bilance po ekonomski klasifikaciji.
Ministrstvo za finance je pripravilo enotno aplikacijo za pripravo občinskih in državnega
proračuna t.i. AppraO. Obrazložitve vseh treh temeljnih sestavin so oblikovane v skupnem
dokumentu, v prilogi V, kjer so poudarjeni cilji in poslanstvo lokalne skupnosti oziroma njenega
ožjega dela na določenem področju. Skrbniki postavk so v tem delu obrazložili tudi posamezne

postavke in konte ter projekte v načrtu razvojnih programov. S takim pristopom oziroma
oblikovanjem proračunskih gradiv so le ta poenotena na nivoju vseh lokalnih skupnosti v državi,
kar omogoča Ministrstvu za finance analiziranje vseh državnih blagajn ter poročanje Evropski
uniji, zato je nujno proračun pripraviti v takšni strukturi. Ker se zavedamo da je gradivo z
obrazložitvami zelo kompleksno, vendar na njegovo strukturo nimamo mnogo vpliva, smo dodali
razčlenjevalni razvid predloga proračuna Občine Sevnica za leto 2017, ki je povsem numerični
del proračuna, a za razliko od formalno predpisanih oblik posameznih sestavin v enem
dokumentu prikaže odhodke po namenih in projektih. Torej vsebina vsake proračunske vrstice
je zapisana v prilogi V, medtem ko je numerični del predstavljen tako v splošnem in posebnem
delu proračuna, kot tudi v prilogi VIII, kjer so združeni vsi proračunski atributi: porabniki sredstev,
programi, konti-nameni porabe in projekti, celotno gradivo pa sledi Navodilom za pripravo
občinskih proračunov, ki ga je predpisalo Ministrstvo za finance. Navodilo je dosegljivo na
spletni strani MF.
Na oktobrski seji smo predstavili predlog, pomembne vsebinske spremembe v tem gradivu v
primerjavi s predlogom pa so sledeče. Na strani virov smo načrtovali več prihodkov iz naslova
zvišane povprečnine v višini 9.072 EUR. Namreč oktobra in še vse do priprave tega gradiva so
tekla pogajanja in če spomnimo, smo predlog oblikovali z ocenjeno višino povprečnine 522
EUR. Predstavniki občin so si sicer vseskozi prizadevali za bistveno višjo povprečnino – skladno
z veljavno zakonodajo bi le-ta morala biti v višini 652 EUR, a na koncu smo prejeli izračune na
podlagi povprečnine v višini 530 EUR za leto 2017. Zvišali pa smo tudi kapitalske prihodke, saj
pričakujemo višji izplen od prodaje stanovanj. Sorazmerno dvigu navedenih virov in glede na
vsebinsko izpostavljene zadeve v razpravi na predlog proračuna za leto 2017, smo v finančnih
načrtih Oddelka za okolje in prostor, Oddelka za družbene dejavnosti ter Oddelka za
gospodarstvo povišali oziroma na novo uvrstili v proračun: dodatna sredstva za kulturna in
športna društva, več sredstev za nakupe zemljišč ter za ureditve na Lisci. Posamezne
obrazložitve so skrbniki pripravili v prilogi V.
Predlog I. obravnave proračuna Občine Sevnica za leto 2017 je predložen v naslednji vsebini
in strukturi:
I.

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SEVNICA ZA LETO 2017

V 5. členu ZJF je določeno, da se proračun sprejme z odlokom, v katerem se uredijo tudi druga
vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna in jih določa ZJF. Odlok o proračunu občine
opredeljuje vsebine, ki jih določata ZJF in ZFO – 1A in morajo biti urejene v odloku o proračunu
občine. Nanašajo se na:
 določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela
proračuna;
 izvrševanje proračuna (pooblastila županu za prerazporejanje sredstev,
pooblastilo županu o višini dolga dolžnikov, ki ga lahko odpiše župan, določitev
nekaterih namenskih sredstev, višina proračunske rezerve, določitev namenov
in največjega obsega obveznosti, ki zahtevajo plačilo v naslednjih letih,
spreminjanje načrta razvojnih programov, določbe o načinu porabe sredstev
splošne proračunske rezervacije);
 obseg zadolževanja in poroštev občine in posrednih uporabnikov proračuna.
II.

PRORAČUN 2017 – SPLOŠNI DEL

Proračun je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja.
Na začetku so predstavljeni predvideni prihodki v celoti skladno z veljavnim kontnim načrtom.
Davčni in nedavčni prihodki so ocenjeni na osnovi projekcij preteklih let in možnih okvirov ob
upoštevanju veljavne zakonodaje. V nedavčnih prihodkih so med drugim upoštevane tudi

koncesijske dajatve, ki so odmerjene na osnovi pogodb in odločb pristojnih ministrstev in se v
določenih deležih praznijo tudi v občinski proračun. Prihodki od prodaje blaga in storitev se
nanašajo predvsem na prihodke krajevnih skupnosti, ki ponekod še same opravljajo komunalno
dejavnost, zato so ti prihodki sestavljeni iz prihodkov od grobnin, vodarine, najema mrliške
vežice ter najema večnamenskih domov. Kapitalski prihodki so planirani realno, skladno s
predvidenim načrtom prodaje nepremičnin v lasti Občine Sevnica. V nadaljevanju so nanizani
odhodki skladno z ekonomsko klasifikacijo.
V računu financiranja so predvidena odplačila glavnic dolgoročnih obveznosti iz naslova
zadolževanja v preteklih letih, kot je pogodbeno določeno z amortizacijskimi načrti. V letu 2017
se ne nameravamo zadolžiti pri banki, temveč se bomo zadolžili pri državnem proračunu
skladno s predvidenim povabilom k črpanju sredstev iz ZFO-1A.
Vse tri bilance v splošnem delu so pripravljene skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo.
III.

PRORAČUN 2017 – POSEBNI DEL

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov posameznih neposrednih proračunskih
uporabnikov in predstavlja odhodkovno stran proračuna skladno z institucionalno, programsko
ter ekonomsko klasifikacijo.
Institucionalna klasifikacija daje odgovore kdo porablja proračunska sredstva; v našem primeru,
ko nimamo enovite občinske uprave so to naslednji s Statutom ter Odlokom o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica določeni uporabniki (PU), oddelki občinske
uprave ter krajevne skupnosti, ki so samostojne pravne osebe:
 1000 Občinski svet,
 2000 Nadzorni odbor,
 3000 Župan,
 4001 Občinska uprava – Splošna služba,
 4002 Oddelek za finance,
 4003 Oddelek za okolje in prostor,
 4004 Oddelek za družbene dejavnosti,
 4005 Oddelek za gospodarske dejavnosti,
 5000 Krajevna skupnost Blanca,
 5001 Krajevna skupnost Boštanj,
 5002 Krajevna skupnost Krmelj,
 5003 Krajevna skupnost Loka,
 5004 Krajevna skupnost Primož,
 5005 Krajevna skupnost Sevnica,
 5006 Krajevna skupnost Studenec,
 5007 Krajevna skupnost Šentjanž,
 5008 Krajevna skupnost Tržišče
 5009 Krajevna skupnost Zabukovje in
 5010 Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.
Ekonomska klasifikacija (sistem skupin kontov, kontov in podkontov) nam daje odgovor kaj se
plačuje iz javnih sredstev.
Programska klasifikacija pove za kaj oziroma za katere programe se porabljajo javna sredstva.
Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma
nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni
izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program je splošni program, ki je
del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih
neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo

izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo
cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter
uspešnosti. Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni
izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno
določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega
programa.
Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot
izdatkov, to so:
 proračunska postavka,
 proračunska postavka – podskupina kontov in
 proračunska postavka – konto.
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del
aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega
neposrednega uporabnika. Proračunska postavka – podskupina kontov je del proračunske
postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela
izdatkov proračunske postavke.
Proračunska postavka – konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim
načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota
za izvrševanje proračuna. Proračunska postavka - podkonto je del postavke, ki v skladu s
predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je
temeljna enota za pripravo proračuna. Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni
porabe (proračunska postavka - podkonto), v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka
proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram:
 PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE (PPP)
 GLAVNI PROGRAM (GPR)
 PODPROGRAM (PPR)
 PRORAČUNSKE POSTAVKE (PP)
 PRORAČUNSKA POSTAVKA – KONTO
 PRORAČUNSKA POSTAVKA – PODKONTO
IV.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - NRP

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja
njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma
programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. Načrt razvojnih
programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v
štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko
planiranje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so
vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine,
ki naj bi izhajala iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Predlog NRP je usklajen
s posameznimi predlogi finančnih načrtov uporabnikov.
Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje
iz sredstev skladov kohezijske politike EU ter drugih evropskih virov, ki so namenjena za
posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter
določenih razvojnih programov države.
V NRP se izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja. NRP izkazuje
načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in
programe v prihodnjih štirih letih, ki so izdelani po:
 posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov;




letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih
let in
virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire
in druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji).

Glede na programsko klasifikacijo se NRP prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih
programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.
Glede na ekonomsko klasifikacijo se v NRP občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki
spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:
 42 – investicijski odhodki,
 43 – investicijski transferi in
 410 – tekoči transferi (subvencije ki lahko predstavljajo državne pomoči).
V.

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2017

To je najobsežnejša priloga proračuna, ki je pripravljena v že omenjenem programu AppraO. V
nadaljevanju povzemamo nekaj glavnih podatkov iz preteklih proračunov in jih primerjamo med
seboj. Proračun občine je pod vplivom nenehnih sprememb zakonodaje, kjer je zakonodajalec
že večkrat naložil lokalnim skupnostim nove naloge, za katere obenem ni zagotovil novega
namenskega vira oziroma je v večini primerov dodeljen vir premajhen za izvajanje nalog.
Največji oziroma najbolj variabilni del proračuna je na strani investicij, kjer je delež teh sredstev
v veliki meri odvisen od absorpcijske sposobnosti proračuna posameznega leta, lokalnih
infrastrukturnih potreb in vsebine ter višine državnih in evropskih razpisov. Te primerjave
pokažejo kako pomembno je spremljanje ciljev in vsebine posameznih faz projektov ter
projektov kot celota in ne indeksna primerjava planiranih in realiziranih zneskov.
Predstavljeni proračun zajema oziroma temelji na trenutno veljavnih pravnih podlagah, ki smo
jih predstavili že na prejšnji seji ob predstavitvi predloga proračuna ter na ravnokar uzakonjeni
povprečnini.
Proračun Občine Sevnica za leto 2017 je načrtovan premišljeno, skladno z zmožnostmi oziroma
realno pričakovanimi viri in seveda z vsemi v preteklosti prevzetimi kreditnimi in projektnimi
obveznostmi, ki jih je nujno izpolniti. Ob tem ohranjamo razvojno naravnanost v okviru možnega,
pri usklajevanju smo prisluhnili več zainteresiranim skupinam, proračunskim uporabnikom in
nenazadnje tudi vam, ki ste dodali pozitivno vrednost temu dokumentu s konstruktivno razpravo
ob predlogu. Seveda pa je izjemno pomembno razumeti kje so limiti vseh deležnikov tega
proračuna, da so obvezne zakonske naloge opravljene in v rokih plačane.
Prihodki proračuna občine za leto 2017 so predvideni v višini 15.768.071 EUR. Od vseh
planiranih prihodkov znašajo prihodki iz povprečnine 11.075.798 EUR (10.971.545 EUR dohodnina in 104.253 EUR finančna izravnava). Višina pripadajoče dohodnine izhaja iz izračuna
primerne porabe občine, ki temelji na dolžini občinskih cest, številu prebivalcev ter njihovi
starosti ter vsoti korekcijskih faktorjev, na katere pa nimamo direktnega vpliva. Vsekakor je
dohodnina v prvi vrsti odvisna tudi od v preteklem letu vplačane.
Krajevne skupnosti imajo v naši občini status samostojne pravne osebe, zato so njihovi finančni
načrti obravnavani ločeno in jih predhodno oblikujejo in potrdijo sveti krajevnih skupnosti.
Predsedniki svetov KS so v stalnem stiku z zaposlenimi v občinski upravi ter direktorjem in
županom, zato njihove investicijske programe ter lokalne potrebe posameznih krajev dobro
poznamo. Na tak način smo v predlaganih finančnih načrtih povezali programe in investicije
krajevnih skupnosti in občine s ciljem časovne uskladitve izvajanja, predvsem pa želimo doseči
optimizacijo in racionalizacijo izvedb investicij in ostalih aktivnosti. Župan je sprejel sklep o višini

kvote za krajevne skupnosti v letu 2016 izhajajoč iz pravilnika o financiranju in delovanju
krajevnih skupnosti, ki je oblikovana v višini 780.000 EUR.
Z naslednjimi grafikoni predstavljamo obseg posameznih proračunskih kategorij v letih
2013-2017.
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V letu 2017 se nam višina prihodkov počasi povečuje, kar je vzpodbudno, predvsem zato ker
gre nekoliko navzgor povprečnina, poleg tega pa rastejo prihodki od komunalnega prispevka.
Slednje pomeni povečano aktivnost investitorjev v naši občini, predvsem pravnih oseb, kar je
še posebej pozitivno in Občina to vzpodbuja.
GIBANJE TRANSFERNIH SREDSTEV DRŽAVNEGA PRORAČUNA RS IN SREDSTEV
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Trend transfernih prihodkov je tudi v porastu glede na lansko leto in upamo da bo nova finančna
perspektiva v letu 2017 in nadaljnih prinesla ugodne razpise za potrebe naše občine.
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Seveda je odhodkovna slika proračuna neposredno povezana z razpoložljivimi viri
posameznega proračunskega leta. Zato večkrat poudarjamo kako je pomemben vsebinski
pogled na posamezen proračun, ki pove koliko oziroma razkrije zadostnost sredstev za obvezne
naloge, kar med drugim pomeni tudi ohranjanje primerne kvalitete in kvantitete javnih storitev v
neposredni okolici oziroma sorazmerno na celotnem območju občine ter dodano vrednost s
posameznimi projekti, ki ne smejo biti merljivi zgolj po višini finančne konstrukcije.

GIBANJE INVESTICIJSKIH ODHODKOV IN INVESTICIJSKIH
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Iz pregleda zadnjih dveh grafikonov lahko sklenemo, da odhodki za obvezne naloge naglo
naraščajo, saj bo višina vseh odhodkov naslednje leto v primerjavi z letošnjim višja, naložbena
sredstva pa padajo. To je jasen kazalnik premajhne povprečnine. Vedno pri pripravi proračuna
in med letom primarno skrb namenjamo izvedbi in financiranju primarnih nalog. Ker se višajo
standardi za zagotavljanje le-teh, posledično tudi odhodki, se moramo odpovedati delu razvojnih
sredstev. Na to anomalijo opozarjamo Vlado RS in predstavnike ministrstev že leta. V letu 2017
se bo znesek povprečnine dvignil za 1,53 odstotka, a občine smo izračunale da bi za pokritje
obveznih nalog potrebovale 25 odstotni dvig. Problem pa je tudi v aktualni formuli za izračun
primerne porabe občine, ki dvig povprečnine za na primer iz 2016 na 2017 8 EUR na občana
ne obravnava absolutno, temveč ga povpreči na državo in njene finančne možnosti.

V naslednjem grafikonu je prikazana soodvisnost investicijskih sredstev ter transfernih sredstev
iz državnega proračuna ter kohezijskih sredstev in drugih sredstev EU.
INVESTICIJSKI ODHODKI V ODVISNOSTI OD TRANSFEROV IZ
DRŽAVNEGA PRORAČUNA TER SREDSTEV EU V LETIH 2013-2017
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Spodnji graf prikazuje povečanje razmerja med sofinancerskimi sredstvi države in Evropske
unije v primerjavi z investicijsko dejavnostjo posameznih proračunov v letošnjem in prejšnjih
letih. Slednje dokazuje, da so bili razpisi v prejšnji finančni perspektivi EU in razpisi državnih
virov v višini upravičenih stroškov ugodnejši od sedanjih. V proračunu se zadeva odraža tako,
da smo v preteklih letih za enako investicijsko učinkovitost potrebovali manj lastnih sredstev,
kot jih bomo v bodoče.
RAZMERJE MED INVESTICIJSKIMI ODHODKI TER
TRANSFERNIMI PRIHODKI RS IN EU V LETIH
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V proračunu smo skladno z 49. členom ZJF oblikovali proračunsko rezervo za nesreče. To je
nujno, saj mora občinski proračun v primeru urgentnih situacij zagotoviti in izplačati sredstva
skladno z zakonskim določilom, šele nato sme za presežek ocenjenih škod zaprositi za sredstva
državne rezerve.
Skladno z 42. členom ZJF smo oblikovali tudi splošno proračunsko rezervacijo, ki se sme med
letom uporabiti za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva.
Nominalni podatki iz bilance predloga I. obravnave za leto 2017:
PRIHODKI
DAVČNI PRIHODKI
NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI
ODHODKI
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI

15.768.071
11.905.591
2.253.292
199.500
1.409.688
15.327.762
4.284.903
7.054.861
3.661.712
326.286

Razliko med prihodki in odhodki predstavlja znesek, ki je planiran za poplačilo glavnic
preteklih kreditov in upošteva tudi novo zadolževanje pri proračunu RS v višini 475.214 EUR.
Naslednja dva grafikona prikazujeta strukturo prihodkov in odhodkov v letu 2017.
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Predlog proračuna oziroma proračunski okvir virov ter finančnih načrtov neposrednih
proračunskih uporabnikov proračuna Občine Sevnica za leto 2017 je bil predstavljen na prejšnji
seji Občinskega sveta v oktobru. Po predstavitvi je tekla proračunska razprava, kjer ste občinski
svetniki podali številne pobude, mnenja ter vprašanja, zato v nadaljevanju navajamo odgovore
in opredelitve strokovnih služb občinske uprave Občine Sevnica do razprave ob predlogu
proračuna za leto 2017.
pričeti aktivnosti za izgradnjo kulturnega doma v Sevnica
Občina Sevnica je v letu 2015 podpisala kupoprodajno pogodbo za odkup zemljišča in objektov
na območju, kjer je po Odloku o ureditvenem načrtu Sevnica–Stari center–centralne dejavnosti
URN 32 (območje Trga svobode) predvidena izgradnja kulturnega doma. Gre za stanovanjsko
hišo na naslovu Trg svobode 38, last Tasič, katere kupnina je bila dokončno plačana v letu
2016. V prihodnjem letu je predvidena rušitev predmetne stanovanjske hiše in ureditev območja.
pričeti s sanacijo zgradbe Osnovne šole Ane Gale
Občina Sevnica je v letu 2016 naročila in pridobila projekt sanacije prostorov in objekta kot
celote. Objekt je na osnovi projektantskih ugotovitev statično v dobri kondiciji. Zaradi

dotrajanosti stavbnega pohištva in boljšega ugodja v objektu projekt vsebuje zamenjavo oken
in vrat ter izolacijo podstrešja. Prav tako se načrtuje sanacija vseh sanitarij v objektu, izvesti je
potrebno tlakarska dela v prostorih (brušenje, lakiranje in ureditev neravnin) ter zamenjati
dotrajano vodovodno in elektro instalacijo. S strani sveta zavoda je bila podana tudi pobuda o
novogradnji šole, ki jo bo potrebno proučiti tako s stališča nadaljnjih programskih usmeritev šole
kot tudi s prostorskega stališča. Izvedba sanacije bo vključena v NRP za leto 2018.
pospešiti je potrebno izgradnjo atletskega stadiona
Občina Sevnica je za zagotovitev možnosti prostorskega načrtovanja in umeščanja v letih od
2007 do 2014 odkupila tri hektarje zemljišč z dvema stanovanjskima objektoma. Občina Sevnica
je pristopila k izdelavi OPPN za umestitev stadiona in spremljajočih objektov ob športnem domu
in bazenu, ki ga je Občinski svet Občine Sevnica v letu 2014 tudi potrdil. OPPN obravnava širše
območje obstoječega športno rekreativnega centra v mestu Sevnica, v sklopu katerega so
zgrajeni: kopališče, športna dvorana, skate park, zunanja športna igrišča, igrišči za tenis ter
spremljajoči infrastrukturni objekti. V območju OPPN se nahajajo objekti, ki se že uporabljajo za
dejavnost športa in rekreacije ter se načeloma ohranjajo v obsegu in dejavnosti. Zaradi
postopnega razvoja območja za športno-rekreacijske dejavnosti je z odlokom omogočena
faznost oziroma etapnost gradnje, ki bo vezana na razpoložljiva sredstva ter na občinski
program investiranja v športno in drugo infrastrukturo. V prvi fazi je načrtovana izgradnja
atletskega stadiona oziroma atletske steze. V osnutku proračuna za leto 2017 so predvidena
sredstva za projektno dokumentacijo (PGD, PZI in popisi del za izbor izvajalca) v znesku 40.000
EUR ter za začetek pripravljalnih del (stabilizacija terena) v vrednosti 150.000 EUR. Del
sredstev je namenjenih za nadzor investicije v vrednosti 3.000 EUR. Za izvedbo celotnega
projekta bo potrebno pridobiti druge vire, tudi s strani Atletske zveze Slovenije in Fundacije za
šport.
celovito je potrebno urediti prostor pri železniški postaji (ŽP) v Sevnici
Prvi pogoj za urejanje območja je sklenitev dogovora z vodstvom Slovenskih železnic za posege
na zemljiščih. Ti dogovori potekajo, v pripravi je tudi pobuda za sklenitev sporazuma med
Občino Sevnica in Slovenskimi železnicami, za sofinanciranje idejne zasnove za celovito
urejanje območja ŽP Sevnica. Predstavniki Občine Sevnica so se 17. 10. 2016 sestali s
predstavniki Slovenskih železnic d.o.o. Usklajeno je, da občina poda vlogo za odkup
nepremičnin za območje spomenika, in sicer parc. št. 1526/13, 1526/14, 1526/27 in 1526/28,
vse k.o. Sevnica. Slovenske železnice d.o.o. izvedejo potreben postopek (cenitev zemljišča,
priprava pogodbe). Dopis za odkup je bil posredovan, tako da se po izvedbi vseh postopkov
podpis pogodbe izvede v letu 2017. Po odkupu zemljišča je v letu 2017 skladno s predlogom
proračuna predvidena ureditev območja spomenika. Občina vloge za odkup zemljišč za
parkirišča ne odda, saj zadeva za prodajo ni v interesu Slovenskih železnic d.o.o. Občina bo
vlogo za odkup zemljišč, po katerih potekajo ceste, oddala z zamikom, in sicer zaradi potrebne
zagotovitve sredstev. Občina Sevnica je Slovenske železnice seznanila, da je v pripravi celostna
prometna strategija, v katero se vključuje predstavnik SŽ – infrastrukture. Zaradi celovitosti
urejanja območja občina poda pobudo za usklajeno naročilo idejnega projekta ureditve širšega
območja železniške postaje, ki obsega železniški promet, avtobusni promet, osebni promet,
kolesarski promet, pešpoti, parkirne površine z vsemi potrebnimi ureditvami. Slovenske
železnice podajo predlog ureditev železniškega dela, občina poda predlog za druge ureditve.
Občina pripravi predlog sporazuma o sofinanciranju.
opozorjeno je bilo na razpadajoče depandanse na Lisci
Občina Sevnica je od pridobitve objektov in zemljišč na območju turističnega območja Lisca
pričela z urejanjem Tončkovega doma in okolice. Pričeli smo tudi pogovore s Centrom šolskih
in obšolskih dejavnosti za ureditev dnevnih aktivnosti na Lisci ter ureditvi Tončkovega doma kot
centra. Pristopili smo tudi k pregledu depandans in naročili strokovno gradbeno mnenje. Po

izdelavi slednjega je ugotovljeno, da so depandanse na Lisci v stanju, ki ni primerno za ureditev,
zato bo potrebno zagotoviti sredstva za rušitev slednjih.
pospešiti potrebne aktivnosti za protipoplavno varnost v Šmarju
Formiran je nov organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, ki
prevzema investicijski del pristojnosti Agencije RS za okolje. Na sestanku z vodstvom maja letos
je bilo dogovorjeno, da se aktivnosti za protipoplavno ureditev Sevnične v Šmarju, na osnovi že
izdelane izvedbene dokumentacije in dogovorov z lastniki mejnih zemljišč iz leta 2009/2010,
nadaljujejo.
opredeliti dinamiko in način financiranja izgradnje parkirne hiše pri Zdravstvenem domu
Sevnica
Sprejet je Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev širšega območja Zdravstvenega doma
Sevnica. Načrt poleg nadgradnje prostorov nujne medicinske pomoči in preventivnega centra
zdravstvenega doma med drugim opredeljuje tudi možnosti nadaljnjih ureditev območja z
dodatnimi parkirnimi površinami, z možno umestitvijo garažne hiše, pa tudi druge ureditve. V
proračunskem letu 2017 so predvidene nadaljnje aktivnosti za realizacijo vsebin OPPN.
več sredstev je potrebno nameniti za področje kulture in športa, predvsem glavnim
nosilcem (npr: Športni zvezi Sevnica, da se lahko prijavi na razpis)
Občina za razvoj družbenih dejavnosti skrbi preko Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica; tudi z rednim vzdrževanjem in omogočanjem
dostopnosti do številnih javnih objektov, namenjenim tako mladinskim in športnim kot tudi
kulturnim dejavnostim. Podpora športnim društvom so redno vzdrževane športne površine, ki
se iz leta v leto povečujejo. Občina društvom preko zavoda KŠTM Sevnica, ki trži objekte,
financira 95 odstotkov najemnine uporabe športnega doma in športne dvorane v Sevnici. Ostala
javna športna infrastruktura je primerno vzdrževana in brezplačna.
Skladno s proračunskimi zmožnostmi se športne površine in možnosti vsako leto dopolnjujejo
in nadgrajujejo (nova igrišča, telovadnice pri šolah, fitnesi na prostem itd.), je pa zahtevno
standard povečevati v vseh segmentih naenkrat, tako z višanjem razpisnih sredstev kot
večanjem prostorskih kapacitet.
Športna zveza Sevnica je organizacijska oblika društva, ki združuje klube in društva z namenom
večjega povezovanja, organiziranja prireditev, izobraževanj, ligaških tekmovanj znotraj občine
ter pridobivanja sredstev na razpisih za izvajanje raznih programov na področju športa. V
pripravi je nov pravilnik, ki bo vključeval tudi delovanje športnih zvez. Pravilnik bo osnova in
podlaga za prijavo na razpis, kjer se bodo z Letnim programom športa (LPŠ) določila tudi
sredstva za namen delovanja športne zveze. Okvirna višina sredstev, ki bo določena v Letnem
programu športa, bo oblikovana na osnovi realnih potreb, ki jih bo Športna zveza dostavila pred
sprejetjem LPŠ (okviren finančni plan za leto 2017). Sredstva, ki jih bo Športna zveza Sevnica
pridobila na razpisu, pa bodo pridobljena pod enakimi pogoji, kot veljajo za vsa druga društva
in klube. Predlog, da se Športni zvezi Sevnica dodelijo direktna sredstva, ni v skladu z veljavno
zakonodajo.
pojasniti razloge za visok znesek za projektno dokumentacijo za atletski stadion
Občina Sevnica je za zagotovitev možnosti prostorskega načrtovanja in umeščanja v letih od
2007 do 2014 odkupila tri hektarje zemljišč z dvema stanovanjskima objektoma. Občina Sevnica
je pristopila k izdelavi OPPN umestitve stadiona in spremljajočih objektov ob športnem domu in
bazenu, ki ga je Občinski svet Občine Sevnica v letu 2014 tudi potrdil. OPPN obravnava širše
območje obstoječega športno rekreativnega centra v mestu Sevnica, v sklopu katerega so
zgrajeni: kopališče, športna dvorana, skate park, zunanja športna igrišča, igrišči za tenis ter
spremljajoči infrastrukturni objekti. V območju OPPN se nahajajo objekti, ki se že uporabljajo za
dejavnost športa in rekreacije ter se načeloma ohranjajo v obsegu in dejavnosti. Zaradi

postopnega razvoja območja za športno-rekreacijske dejavnosti je z odlokom omogočena
faznost oziroma etapnost gradnje, ki bo vezana na razpoložljiva sredstva ter na občinski
program investiranja v športno in drugo infrastrukturo. V prvi fazi je načrtovana izgradnja
atletskega stadiona oziroma atletske steze. V osnutku proračuna za leto 2017 so predvidena
sredstva za projektno dokumentacijo (PGD, PZI in popisi del za izbor izvajalca) v znesku 40.000
EUR ter za začetek pripravljalnih del (stabilizacija terena) v vrednosti 150.000 EUR. Del
sredstev je namenjenih za nadzor investicije v vrednosti 3.000 EUR. Za izvedbo celotnega
projekta bo potrebno pridobiti tudi druge vire, tako s strani Atletske zveze Slovenije kot
Fundacije za šport.
v Načrt razvojnih programov umestiti most na Logu do 2020
V predlogu NRP Proračuna Občine Sevnica za obdobje 2017–2020 je financiranje projekta
»Most Log« predvideno v letih 2018–2020. V NRP Proračuna Republike Slovenije za 2017–
2020 je projekt »most čez Savo na Logu« predviden za financiranje po 2020. Iz Predloga
Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki ga je Ministrstvo
za infrastrukturo objavilo julija letos, je priprava projekta »most čez Savo na Logu«, predvidena
za obdobje 2018–2021, izvedba pa po 2022.
v Boštanju naj se reši prostorska problematika izvajanja predšolske in šolske vzgoje
Z izvajanjem predšolske vzgoje kot enote Vrtca Ciciban Sevnica v Osnovni šoli Boštanj se je
zmanjšal prostor za izvajanje šolskega programa. Občina bo najprej pristopila k pripravi analize
števila otrok ter predvidevanj in ocene za naslednja leta. Skladno z izsledki analize in prostorsko
kapaciteto šole bo potrebno skupaj s šolo in vrtcem sprejeti odločitev, ki bo upoštevala vse
normative in bo v dobro otrok.
pojasniti višino planiranih sredstev za nakup računalnikov in licenčnih programov za
občinsko uprave
Iz konta nakup računalnikov Občina Sevnica namenja sredstva za nakup računalniške opreme,
od velikih računalnikov, serverjev, osebnih računalnikov, tiskalnikov, multifunkcijskih naprav do
druge računalniške opreme. V letu 2017 je načrtovana menjava 10 oziroma 11 let starih osebnih
računalnikov, menjava dotrajanih tiskalnikov ter nakup večjega računalnika – serverja za
arhiviranje e-dokumentov. Slednje je nujno potrebno, saj so sedaj arhivirani na novem
certificiranem sistemu – upravnem programu ODOS. Vsa posodobitev računalniške opreme in
nakupi novih serverjev izhaja na podlagi upoštevanja zakonskih zahtev glede e-arhiviranja
upravnih in finančnih dokumentov. Nakupi in plačila vzdrževanja licenčnih programov so
prikazani na ločenih kontih. Nakup licenčnega programa v letu 2017 ni planiran, tekoče
vzdrževanje licenčnih programov pa obsega plačilo vzdrževanj vseh licenčnih programov, od
PISO-ta, Terra-Gis-a, programa Pro-vrtec, finančnega programa Cadis, Tax-fin-lexa, upravnega
programa Odos, e-bonitet, Auto-cada, sistema evidenc NUSZ ter drugih. Sredstva se
povečujejo, saj se z nakupi novih licenčnih programov zagotovi tudi njegovo vzdrževanje.
kje bodo nove sanitarije pri tržnici, ribja tržnica in njihova vrednost
Občina Sevnica želi urediti sanitarije (rekonstrukcija in izvedba investicijsko – vzdrževalnih del)
v obstoječem objektu na parcelni številki 493/14, k.o. Sevnica v mestu Sevnica – na lokaciji med
Tuš drogerijo in sadjarjem. V prostoru je predvidena ureditev javnih sanitarij, ločenih za moške
in za ženske, pa tudi sanitarij za gibalno ovirane osebe. Objekt se priključi na električno omrežje
in na javno vodovodno omrežje. Objekt bo ogrevan z električnimi grelnimi telesi. Prezračevanje
objekta bo prisilno z ventilatorji na zunanji steni objekta. Izvede se kompletna notranja obdelava
s predelnimi stenami, toplotno izolacijo, novimi tlaki. Vsa oprema se vgradi iz inoxa. V proračunu
je za navedeno predvidenih 20.000 EUR.

Občina Sevnica bo kot vodilni partner prijavila na razpis Lokalne akcijske skupine Posavje
posavski projekt »Najboljša riba je posavska riba« v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo, vključenega v mehanizem CLLD. V okviru projekta je ena izmed aktivnosti predvidena
gradnja – nadkritje tržnega prostora ter izvedba zunanjega pokritega stopnišča, ki bo omogočalo
povezavo med zgornjim nivojem (JP 594222) ter spodnjim nivojem (dostopnim iz regionalne
ceste R3 679/3909). Posledično pa se zaradi povezave delno ruši obstoječi oporni zid zaradi
gradnje zunanjega stopnišča. V okviru investicije je načrtovano pridobiti tudi mobilni tipski
kontejner namenjen prodaji rib, vključno z opremo in vsemi ostalimi potrebnimi elementi za
delovanje prostora kot prodajalna rib. Predvidena je priključitev na elektro omrežje, vodovod in
kanalizacijo. Navedena gradnja je skladna z OPPN za ureditev območja Zdravstvenega doma
Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča (Uradni list RS št. 95/14 in 15/15), ki
opredeljuje, da se obstoječe parkirišče na parceli 493/28 k.o. Sevnica preuredi v tržnico
Sevnica. Celotna vrednost projekta »Najboljša riba je posavska riba«, v katerem poleg Občine
Sevnica sodelujejo tudi posavski partnerji, je 287.000 EUR z DDV, Občina Sevnica bo v projektu
prijavila aktivnosti v letih 2017, 2018 in 2019 za 185.000 EUR z DDV, od tega zneska pa za
zgoraj opisano investicijo 120.000 EUR z DDV.
pojasniti razloge za visoko planirana sredstva za kolesarnice,
V predlogu proračuna za leto 2017 je bilo v obrazložitvah na postavki 13411 Parkirišča
obrazložena predvidena poraba sredstev: za izdelavo projektne dokumentacije za vzpostavitev
parkirišča pri novi OŠ Krmelj (10.000 EUR), postavitev kolesarnice pri OŠ Boštanj (8.000 EUR),
ureditev parkirišča na Glavnem trgu v Sevnici (20.000 EUR) in izdelavo projektne dokumentacije
za postavitev kolesarnice na območju Železniške postaje Sevnica (2.000 EUR).
preveč sredstev se namenja javni razsvetljavi
Sredstva za javno razsvetljavo so razdeljena na tri postavke:
• Tokovina za javno razsvetljavo (120.000 EUR): Sredstva so namenjena plačilu stroškov
za dobavo električne energije za javno razsvetljavo na celotnem območju občine
Sevnica. Število svetil vsako leto narašča, vendar strošek reguliramo zniževanjem cene
za električno energijo na osnovi skupnega javnega naročila za dobavo električne
energije in zniževanjem porabe električne energije obstoječe javne razsvetljave.
• Redno vzdrževanje javne razsvetljave (30.000 EUR): Strošek, namenjen za vzdrževanje
naprav javne razsvetljave na osnovi koncesijske pogodbe. Stroška ni mogoče natančno
planirati, vendar ostaja na ravni predlogov proračunov preteklih let.
• Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave (50.000 EUR): Sredstva so namenjena za
obnovo in dograjevanje javne razsvetljave ter zamenjavo najbolj potratnih svetil.
V naslednjem letu predvidevamo postopno vgrajevanje redukcijskih naprav za ugašanje javne
razsvetljave v nočnem času ob lokalnih cestah in javnih poteh, z namenom varčevanja pri plačilu
električne energije. Sredstva za plačilo električne energije in vzdrževanje javne razsvetljave
ostajajo na ravni proračunov preteklih let. Sredstva pa so v celoti povečana zaradi dograditve
javne razsvetljave od krožišča Lidl do HE Boštanj (25.000 EUR).
pojasniti razloge za višanje sredstev pri proračunskem uporabniku Splošna služba
Višina sredstev za delovanje splošne službe se iz leta v leto spreminja. Med razlogi so
spremembe na področju plač, zagotavljanje določenih storitev in sredstev za delovanje
krajevnih skupnosti (od pisarniškega materiala, pošte, upravnega poslovanja, prevzema
poslovnih prostorov – npr. nekdanje pošte, prostori starih šol), nakupa novih objektov (bivši
Clann, bivalna enota na Kvedrovi …), številnih novih ureditev (javni WC, prostor za vrtičke itd.,
kar se odraža na novih odjemnih mestih za elektriko, strošku komunalnih storitev …) Povečanje
sredstev v splošni službi je razbrati tudi pri vzdrževanju objektov, tako pri tekočih kot
investicijskih stroških, saj Občina Sevnica delno ali v celoti ureja tudi objekte, s katerimi

upravljajo krajevne skupnosti (upravni prostori, mrliške vežice), v letu 2017 pa načrtuje v sklad
neprofitnih stanovanj dodati tri stanovanja, ki bodo urejena s sredstvi iz kontov splošne službe.
Vse več se iz naslova teh kontov nudi tudi pomoč pri organizaciji raznih prireditev številnim
društvom, pri nakupu opreme, tudi športne, plačajo pa se tudi nepredvideni stroški, kot so razna
nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč pri gradnjah, plačila upravnih taks, plačilo
storitev za strokovna svetovanja za različna področja dela občinske uprave.
urediti parkirni režim pri Osnovni šoli Boštanj
Nakup manjkajočih zemljišč pri OŠ Boštanj je eden od pogojev dokončne ureditev parkirnih
prostorov. Del okolice je urejen, aktivnosti za nadaljnje pridobivanje zemljišč so še v teku.
nadaljevati izgradnjo pločnikov na manjkajočih odsekih v Dolenjem Boštanju na cesti
G1-5
V izdelavi je več projektnih dokumentacij za povezovalne poti po desnem bregu Save, ki skupaj
pokrivajo odsek G1-5 od rondoja v Dolenjem Boštanju do obstoječe vzdrževalne poti pred
Logom ter za pločnik na odseku ob R1-215, od Hoferja do mostu čez Mirno (pri žagi) v Dolenjem
Boštanju.
v proračun uvrstiti sanacijo plazu na cesti Boštanj–Jablanica
V sklopu investicijskega vzdrževanja lokalnih cest bo v letu 2017 delež sredstev namenjenih
tudi za ureditev cestišča navedene lokalne ceste. To pomeni sanacijo manjših usadov cestišča.
Celovita sanacija plazu pa je uvrščena v NRP Občine Sevnica za leto 2018.
pripraviti analizo porabe proračunskih sredstev v zadnjih štirih letih za posameznega
prebivalca v posamezni krajevni skupnosti
Sredstva, namenjena delovanju krajevnih skupnosti, tudi v letu 2017 ostajajo v enaki kvoti
oziroma višini kot doslej. Razdelijo se skladno s Pravilnikom o nalogah, delovanju in financiranju
krajevnih skupnosti v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 103/11). Vsak svet krajevne skupnosti prejeta
sredstva v finančnem načrtu porazdeli glede na lastne potrebe, razvojne projekte in investicije.
Prav tako se proračunska sredstva skrbno namenjajo za kakovostno izvajanje obveznih nalog,
za zagotavljanje šolske, športne, komunalne infrastrukture, pri vsem tem pa je vodilo nujnost
posamezne potrebe oziroma projekta. Dodati je potrebno, da projekti večinoma niso zgolj
enoletni; potekajo od ideje in usklajevanja do pridobitve projektne dokumentacije, nato pa do
izgradnje in kakovostne primopredaje. Vse navedeno je razlog, da tovrstne analize porabe
proračunskih sredstev v zadnjih štirih letih za posameznega prebivalca po posameznih krajevnih
skupnostih doslej nismo pripravljali. Smo pa po podani pobudi pristopili k pripravi.
pojasniti porabo sredstev za vzdrževanje gozdnih poti
Vzdrževalna dela na gozdnih cestah se izvajajo na podlagi letne pogodbe med Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije in Občino Sevnica. Letno
pogodbo, ki določa tudi višino finančnih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, pripravi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Znesek pogodbenih sredstev temelji na
izračunu pristojbine za gozdna zemljišča, ki jo morajo plačati vsi lastniki gozdnih zemljišč. Ker
gre za namenska sredstva, se morajo le-ta porabiti za vzdrževanje gozdnih cest, kamor spada
vzpostavljanje novih cestnih povezav, ohranjanje dobrega stanja gozdnih cest in preprečevanje
zmanjševanja prevoznosti: vzdrževanje vozišča, koritnic in bankin, vzdrževanje drugih naprav
za odvodnjavanje ter manjša popravila naprav in objektov cestnega telesa. Glede na prioriteto
poškodovanosti gozdnih cest Zavod za gozdove Slovenije pripravi odseke gozdnih cest s popisi
del, ki jih nato posreduje Občini Sevnica. Občina Sevnica izvede razpis za izbor izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah. Sledi izvedba del in na koncu prevzem navedenih del s

strani Zavoda za gozdove Slovenije. Pri prevzemu se pripravi kolavdacijski zapisnik, ki je
osnova za izstavitev računa izvajalca gradbenih del Občini Sevnica.
natančno opredeliti aktivnosti in investicije na Lisci v prihodnjem letu
Občina Sevnica je lastnica Tončkovega doma zadnji dve leti. Na objektu prej dlje časa ni bilo
investicijskih vlaganj in ureditev, zato občina kot lastnica vseskozi opravlja ureditve za dvig
obstoječega standarda – četudi so ta vlaganja v finančnem deležu višja od prejete najemnine.
Velik interes je namreč privabljati čim več obiskovalcev in pomagati najemniku pri njegovi
dejavnosti, tudi za namen dolgoročnega nadaljnjega razvoja Lisce kot širšega območja.
Občina Sevnica v letu 2017 načrtuje iz konta investicijsko vzdrževanje na Lisci (konto v sklopu
Oddelka za gospodarske dejavnosti) urediti dodatne sanitarije v prvi in drugi etaži, urediti
večnamenski prostor v kletni etaži ter dokončati ureditev hodnika in stopnišča iz kletne etaže v
pritličje. Na kontih splošne službe so zagotovljena tudi sredstva za nakup odej za vse postelje
(v preteklih dveh letih so bile zamenjane že vzmetnice, blazine, prevleke za vzmetnice …).
V proračunu za leto 2017 je za območje Lisce predvidena pridobitev projektne dokumentacije
in v nadaljevanju ureditev parkirišča za avtodome na parcelni številki 1351 - del, k.o. Podgorje.
Za pridobitev evropskih sredstev bo Občina Sevnica kot vodilni partner prijavila na razpis
Lokalne akcijske skupine Posavje posavski projekt Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje v
okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, vključenega v mehanizem CLLD.
Celotna vrednost projekta, v katerem poleg Občine Sevnica sodelujejo tudi posavski partnerji,
je 122.000 EUR z DDV, od tega bo Občina Sevnica v projektu prijavila aktivnosti v letih 2017,
2018 in 2019 za 57.000 EUR z DDV. Občina Sevnica bo kot nosilni partner zagotovila tudi
vodenje projekta in pomoč partnerjem pri izvajanju projekta, pripravi zahtevkov, pripravi in
izvedbi aktivnosti.
V okviru projekta je glavni namen privabiti posavske šole, da Lisco obiščejo v okviru dni
dejavnosti. Glavne aktivnosti so ureditev 2-kilometrske krožne Jurkove travniške in gozdne učne
poti na vrhu Lisce, nabava potrebne učne opreme, ureditev zunanjega prostora za učne
dejavnosti, priprava vsebine na Jurkovi učni poti za voden ogled, izdelava brošure ter izvedba
še preostalih potrebnih ureditev. S posodobitvijo obstoječe ponudbe na Lisci in z dodatnimi
inovativnimi vsebinami, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju Lisce, se bo širil dober vpliv v
Posavje. V sodelovanju s posavskimi osnovnimi šolami se z ozaveščanjem in z različnimi
dejavnostmi krepi zdrav odnos do hrane, narave in okolja.
Lisca lahko služi tudi kot center za izvajanje raznih strokovno-izobraževalnih obarvanih
dejavnosti, med drugim se ponaša z raznovrstno botaniko, pestro fauno ter daje zanimive in
privlačne možnosti za raziskovanje na področju astronomije, zvezdoslovja in radioamaterstva.
Na Lisci bi na podlagi vseh teh možnosti v poletnem času izvedli raziskovalni tabor v smislu
spodbude sodelovanja s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). K sodelovanju bi
povabili študente različnih strok in njihove strokovne mentorje, tudi z namenom projektno
usmerjene priprave nadaljnjega razvoja Lisce kot širšega območja.
urediti neskladnost pri planiranih sredstvih za kulturo po posameznih krajevnih
skupnostih, saj so planirana nesorazmerno glede na število delujočih društev
Krajevne skupnosti v Občini Sevnica so samostojne pravne osebe, ki v svojih finančnih načrtih
planirajo sredstva za delovanje društev glede na svoje zmožnosti in potrebe društev v
posamezni krajevni skupnosti. Društva – kulturna, mladinska, turistična, športna, s področij
zdravstva in sociale –, ki delujejo na območju občine Sevnica, se financirajo iz številnih virov.
Nekatera uspešno pridobijo sredstva na vsakoletnih razpisih Občine Sevnica, na podlagi razpisa
ali vloge pri posamezni krajevni skupnosti, za prireditve še posebnega pomena se jim nameni
sredstva iz kontov transferom društvom. Delovanje društev lokalna skupnost podpira z različnih
naslovov, tako iz postavk proračuna Občine Sevnica kot preko sredstev krajevnih skupnosti.

Del sredstev oziroma pomoč pri delovanju pa je društvom nuden preko Javnega zavoda Zavod
za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.
Krajevne skupnosti poleg vsega navedenega svoja sredstva namenjajo tudi društvom z območja
skupnosti za posamezne, enkratne oziroma individualne večje projekte (nabava gasilskih vozil,
notranje in zunanje ureditve prostorov za delovanje društev, večje nabave opreme itd.). Tudi
zato bi bila tovrstna primerjava težko izvedljiva.
podan je bil predlog, da se naj arhiv Občine Sevnica preseli v prostore Vrtnarjeve vile ob
Gradu Sevnica, ker predlagatelj meni, da je vila prazna
Občina Sevnica vseskozi ureja prostore za arhive, tako v prostorih Občine Sevnica, Upravne
enote Sevnica kot tudi Javnega zavoda KŠTM Sevnica. V objektu na Kvedrovi 8 je občina v letu
2016 zagotovila novo urejene prostore za arhiv KŠTM Sevnica, saj je bilo potrebno dosedanji
prostor izprazniti zaradi statične neustreznosti. Občina Sevnica in Upravna enota Sevnica se
zaradi zakonodaje, ki določa vse več trajno arhivskega gradiva, in to kljub elektronskemu
arhiviranju, srečujeta s prostorsko problematiko po ureditvi dodatnih prostorov. Zaradi
navedenega je bil dokupljen tudi objekt bivšega Clanna v Loki. V slednjem tako v letu 2017 z
manjšimi vlaganji predvidevamo urediti ustrezne prostore za arhiv. V predvideni arhiv
predvidevamo preseliti arhivski gradivo z oznako trajno arhivsko ter številno projektno
dokumentacijo. Vrtnarjeva vila ob Gradu Sevnica ni prazna. Po celoviti ureditvi objekta slednji
danes služi predvsem za dodatne turistično-promocijske namene.
navesti podatek o predvideni višini proračunskih sredstev v letu 2017, namenjenih novim
projektom
V proračunu Občine Sevnica se razpoložljivost razvojnih sredstev že nekaj let giblje med dvema
in tremi milijoni evrov. Lastnim sredstvom skušamo dodati sredstva državnih in evropskih
razpisov, a je predvsem slednjih zelo malo. Pravzaprav pa niti niso vsa sredstva posameznega
proračuna, ki jih bilančno vidimo na kontih skupine 42 (investicijski odhodki) namenjena novim
projektom, saj ima večina v proračun uvrščenih projektov korenine že v preteklih proračunih,
bodisi v nakupu in pripravi zemljišč, pridobivanju dokumentacije, izdelavi prostorske
dokumentacije in podobno. Skladno z veljavno zakonodajo župan Občinskemu svetu vedno
predloži bilančno usklajen proračun v vsaki fazi njegove obravnave. V uvodu k predlogu
proračuna za leto 2017 smo izpostavili nekatere načrtovane projekte. K gradivu I. obravnave
Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 je priložen tudi dolgoročni dokument, iz
katerega je razviden nabor projektov za leto 2017 po programski klasifikaciji, ter njihova večletna
dinamika financiranja.
opraviti analizo ali so na območju občine še kakšna gospodinjstva brez elektrike
Po pridobitvi podatkov s strani Centra za socialno delo Sevnica, Elektra Celje d.d. in Komunale
Sevnica ter ostalih virov, ni gospodinjstev brez elektrike.
več sredstev nameniti za avtobusne postaje in javno razsvetljavo na Bregu
Javna razsvetljava na Bregu je zgrajena, vendar del javne razsvetljave, ki je bila grajena ob
državni cesti, s strani krajevne skupnosti še ni predana na občino. Ta preko koncesionarja kljub
temu skrbi za vzdrževanje. Po končani rušitvi objekta Breg 18 je potrebno vejo javne
razsvetljave razširiti z ustreznim številom svetil.
izgraditi pločnike in sanirati cesto od Loke do Brega
Posamezne ureditve iz tega sklopa je, s stališča investicijskih možnosti, smiselno obravnavati
ločeno;
• V NRP Proračuna RS za 2017-2020 je projekt »ureditev Loka-Račica« predviden za začetek
financiranja v letu 2020. Obstoječa dokumentacija je na ravni idejnega projekta.

• Izdelan je PZI za rekonstrukcijo regionalne ceste na odseku Breg-Šentjur, ki je investicijsko
zelo obsežen.
• V izdelavi je izvedbena dokumentacija za odsek ločene povezovalne poti od Šentjurja do ŽP
Breg, namenjene pešcem in kolesarjem. Za izvedbo omenjene povezovalne poti so v
proračunu za leto 2017 namenjena sredstva.
v Loki pri Zidanem Mostu adaptirati stavbe, v lasti Občine Sevnica (kulturni dom, Clann,
gasilski dom, telovadnica, knjižnica naj se preuredi v stanovanje)
V proračunu za leto 2017 je na kontu investicijsko vzdrževanje stavb v lasti Občine Sevnica
poleg drugih ureditev predvidena tudi adaptacija objektov v Loki pri Zidanem mostu, in sicer
izvedba fasade ter zamenjava oken na kulturnem domu Loka, drugi del sanacije okolice in del
ureditve objekta Clann.
Na področju družbenih dejavnosti je v letu 2017 predvidena tudi ureditev knjižnice v šoli. Občina
vsako leto nudi pomoč številnim gasilskim društvom, tako za delovanje, razne prireditve, nakupe
vozil in opreme, kot tudi za urejenost njihovih objektov.
odkupiti sušilnico in graščino ob cesti v Loki pri Zidanem Mostu
Odkup sušilnice in graščine ob cesti v Loki je opredeljena v Načrtom ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica v letu 2017, ravno tako je odkup predviden na kontu nakup
zemljišč. V letu 2017 bomo pričeli s postopki.
zagotoviti ustrezno vodooskrbo iz vodovoda Jelša in Radež
Investicija izgradnje vodovoda Radež je zaključena, nanj je sedaj priključeno 8 gospodinjstev,
vodovod Jelša je tudi zgrajen in je trenutno v fazi testiranja. Priključevanje ostalih zainteresiranih
bo potekalo v skladu z načrtom širitve in prevzema v upravljanje vodovodnih sistemov v KS
Loka.
urediti javno razsvetljavo v centru Loke pri Zidanem Mostu od sadjarstva do križišča
V letošnjem letu smo že dogradili in obnovili del javne razsvetljave od avtobusne postaje do
šole, za večjo varnost otrok na poti v šolo v zimskem času. Za ureditve v središču kraja Loka je
potrebno pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
sanirati lokalno cesto Loka–Žirovnica–Zavrate
Občina Sevnica bo v sklopu rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2017 pristopila k sanaciji
udrtin na lokalni cesti Loka–Žirovnica–Zavrate.
preplastiti cesto od rudskega mostu do Razborja
Gre za lokalno cesto, ki se je na podlagi Odloka o kategorizaciji Občinskih cest v Občini Sevnica
v letu 2015 prekategorizirala iz javne poti v lokalno cesto, kar pomeni, da je vzdrževanje
navedene ceste od leta 2015 v pristojnosti Občine Sevnica, in ne več krajevne skupnosti.
Občina Sevnica je navedeno občinsko cesto uvrstila v NRP Občine Sevnica za leto 2018.
sanirati cesto Črni potok–Križ
Občina Sevnica je navedeno občinsko cesto uvrstila v NRP Občine Sevnica za leto 2018.
pristopiti k reševanju problematike pomanjkanja parkirnih mest v starem mestnem jedru
Sevnice

V izdelavi je projektna dokumentacija za ureditev prometa na Glavnem trgu v Sevnici, ki bo
omogočila uvedbo časovno omejenega oz. plačljivega režima parkiranja. Razmišljamo tudi o
pridobitvi dodatnih parkirnih površin na območju pod železnico.
urediti javno razsvetljavo za naselje Pod Vrtačo in do železniškega prehoda
V izdelavi je projektna dokumentacija za izvedbo javne razsvetljave za območje naselja Pod
Vrtačo ob državni cesti. V postopku je pridobivanje soglasij.
v Načrt razvojnih programov za leto 2018 umestiti ureditev okolice Osnovne šole Milana
Majcna Šentjanž
Občina Sevnica je zaključila investicijo izgradnje nove telovadnice pri OŠ Milana Majcna
Šentjanž, ki nudi kakovostne pogoje za izvajanje športne vzgoje. Za izvajanje zunanjih športnih
aktivnosti je v naslednjem letu načrtovano izdelati vso potrebno dokumentacijo za ureditev
zunanjih športnih površin in prometne ureditve s parkirišči. Izvedba tega projekta bo umeščena
v NRP za leto 2018. Za leto 2017 je načrtovana prenova kurilnice.
pojasniti, na kateri postavki in kontu so sredstva za preplastitev igrišča v Krmelju in
asfaltacijo dovozne poti šoli
Občina Sevnica planira preplastitev igrišča v Krmelju v letu 2017, in sicer iz proračunske
postavke 18421 – objekti prostočasnih dejavnosti iz področja športa, kjer so planirana sredstva
(30.000 EUR) za vzdrževanje športne opreme in objektov, ki so v upravljanju občine, krajevnih
skupnosti in ostalih organizacij.
nadaljujejo se naj aktivnosti za nadaljnje urejanje športnega parka v Krmelju
Za širše območje športnega parka v Krmelju je bila izdelana študija glede odvajanja zaledne
vode iz rudniške deponije, ki je bila predstavljena na seji sveta KS Krmelj. Študija je nakazala
možnost odvajanja omenjenih zalednih vod mimo območja športnega parka. Aktivnosti za
zagotovitev ustreznega odvajanja zalednih voda se bodo nadaljevale v letu 2017.
pripraviti strategijo za graščino v Krmelju (stanovanjska problematika)
Odbor za Stanovanjske zadeve je na svoji seji dne 18. 3. 2009 sprejel naslednje stališče:
Za objekta Krmelj 88 in Krmelj 20 se pripravi finančno ovrednoten plan prenove, za objekte, ki
bi se prodali, pa je potrebno ohraniti namembnost tudi v bodoče (stanovanja). Po končanju
denacionalizacijskega postopka se izvede javna dražba za prodajo objektov Krmelj 54a, 56 in
38. Kupnina, pridobljena od prodaje teh objektov, se nameni za prenovo objektov Krmelj 20 in
88.
Dosedanje aktivnosti: Dne 25. 11. 2009 je bila pripravljena ponudba za izdelavo elaborata
ekonomske upravičenosti prenove večstanovanjskih stavb, in sicer Krmelj 20 (graščina), Krmelj
88 (nova hiša) in Krmelj 38 (stara hiša). V ponudbi so bili zajeti: posnetek obstoječega stanja,
predlog sanacije in prenove objekta ter popisi del s pred izmerami za predvidena dela sanacije.
Ocenjena vrednost prenove objekta Krmelj 20 je bila takrat 572.575 EUR (500 EUR/m2).
Prenova »denacionaliziranih stanovanj« je bila v NRP uvrščena v letu 2008. Predvidena višina
sredstev je znašala okrog 85.000 EUR. Sredstva so predvidena tudi v NRP za leto 2018.
Občina Sevnica je v skladu z sklepom oz. pobudo odbora za stanovanjske zadeve pristopila k
prodaji objektov Krmelj 56, Krmelj 54a in Krmelj 38. Zainteresiranih kupcev ni bilo, kljub
nekaterim povpraševanjem. Občina Sevnica je z SSRS opravila tudi razgovor glede možnosti
sofinanciranja z sredstvi javnega sklada, ki ni odobril tovrstnega financiranja. V letu 2013 je bila
zato izvedena rušitev objekta Krmelj 56, za objekta Krmelj 54a pa je bil izveden sestanek glede
morebitne preselitve obstoječih najemnikov, ki so to možnost zavrnili.

Bodoče aktivnosti: V objektu Graščine – Krmelj 20 se nahaja skupno 17 stanovanj in bivši
poslovni prostor, v katerem je trenutno muzej. S KS Krmelj je potrebno ponovno uskladiti
prioritete za ureditev objektov v Krmelju. Izdelati je potrebno projekt(e) prenove za posamezne
objekte glede na usklajene prioritete. Potrebno je zagotoviti sredstva za prenovo po posameznih
fazah.
pojasniti ključ delitve stanovanjskih sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje
Občina Sevnica ima s podjetjem Terca d.o.o. pogodbo o upravljanju stanovanj v lasti Občine
Sevnica. V pogodbi so poleg sredstev za upravljanje, sredstev za rezervni sklad, sredstev za
zavarovanje objektov, zajeti tudi stroški tekočega vzdrževanja za stanovanja, ki se nahajajo
predvsem v večstanovanjskih objektih na področju Sevnice, Krmelja, Tržišča, nekaj stanovanj
pa je tudi na Blanci in v Boštanju. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so zagotovljena na
kontih Splošne službe in se uporabljajo predvsem za investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v
lasti Občine Sevnica in niso v t.i. stanovanjskem fondu, v katerem je trenutno 142 stanovanj.
Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v obsegu trenutnih sredstev omogoča osnovno tekoče
vzdrževanje (zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva, talnih oblog, popravila vodovodnih,
elektro in drugih instalacij po posameznih stanovanjih in skupnih napravah, soudeležba pri
plačilu stroškov na skupnih napravah, kot so strehe, hodniki, stopnišča, fasade, dvigala,
funkcionalna zemljišča pri objektih in podobno) ter plačila v okviru rezervnega sklada v skladu
z 41. členom Stanovanjskim zakonom za stanovanja v lasti Občine Sevnica, ki se nahajajo v
večstanovanjskih objektih. Tekoče vzdrževanje in upravljanje se izvaja na osnovi letnega
programa vzdrževanja, ki ga pripravita lastnik in upravnik za vsako tekoče leto.
sanirati zidani most na relaciji Krmelj–Gabrijele
Za ureditev križišča v Krmelju – odcep v industrijsko cono in LC proti Gabrijelam, kamor je
vključena tudi rekonstrukcija obeh mostov čez Hinjo, je izdelana idejna zasnova. Ocenjena
vrednost investicije je 350.000 EUR. Občina Sevnica bo v sklopu rednega vzdrževanja lokalnih
cest pristopila k sanaciji poškodovanega obzidja zidanega mostu na relaciji Krmelj–Gabrijele.
Celovita rekonstrukcija mostu je načrtovana v NRP v letu 2018 in naprej.
sanirati lokalno cesto od Lekarne pod Svetim Rokom na Drožanjski cesti do mostu na
odseku za Žabjek
Občina Sevnica je navedeno občinsko cesto uvrstila v NRP Občine Sevnica za leto 2018. Del
ureditev pa bo izveden v okviru vzdrževanja cest.
pripraviti spisek prioritet za porabo sredstev za naravne nesreče
Občino Sevnica zaradi njene geografske lokacije skoraj vsako leto prizadenejo naravne
nesreče. Močno neurje z dežjem smo tako zabeležili v letih 2010, 2012 in 2014. V letu 2013
smo bili deležni snegoloma, v letu 2014 pa žledoloma. V letu 2016 so nas zaradi močnih padavin
prizadeli plazovi. Vse te naravne nesreče so pustile veliko materialno škodo na občinski javni
infrastrukturi. Zaradi velikih obsežnosti naravnih nesreč je pristojnost občine, da poskrbi za
sanacijo javne infrastrukture, ki jo uporabljamo vsi občani. Poizkuša se zagotoviti normalna
prevoznost vseh cestišč oziroma uporaba javne infrastrukture. Skladno z zakonom o odpravi
posledic naravnih nesreč, mora občina zagotavljati 1,5 % prihodkov letnega proračuna,(kar
znaša slabih 180.000 EUR) za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so: potres, poplave,
zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, žled, intervencije v primerih požarov, odprava posledic
na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov. Razpoložljivih sredstev
je žal veliko manj od izkazanih potreb na terenu. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
(Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14)
v 17. členu pravi, da se občini dodelijo sredstva za odpravo posledic nesreč, v kolikor jo le-ta
prizadene in izpolnjuje ostale določene pogoje. Ta pomoč se dodeli kot poseben transfer z
državne ravni za obnovo stvari in objektov v njeni lasti. Žal so tudi državna sredstva za

zmanjševanje posledic naravnih nesreč omejena, tako da ne zadoščajo potrebam za sanacijo
škode v RS. Vsa škoda, ki je bila zabeležena v letih 2010, 2012, 2013, 2014 in 2016, je bila
evidentirana in vnesena v državni program Ajda, kamor se beležijo naravne nesreče. Glede na
to vneseno škodo v program Ajda obstaja spisek vseh zabeleženih škodnih dogodkov na
območju občine Sevnica. Kot navedeno zgoraj, je seznam prioritet za sanacijo zelo širok in
nedoločen, saj se nikoli ne ve, kaj bodo prinesle razmere v naravi. Plan sanacij plazov oz.
mostov ali drugih naravnih nesreč je zelo težko definirati. Prioritetno izvajamo sanacije tam, kjer
je nesreča povzročila neprevoznost cestišča (ali poškodbe mostu) do takšne stopnje, da
prevoznost ni omogočena. Nadalje se upoštevajo še ostali dejavniki, kot so gostota prometa,
krajevne poselitve, število uporabnikov poškodovane ceste, ali po cesti poteka šolski promet,
ali je možno vzpostaviti obvoz itd. Vsekakor pa bo Občina Sevnica tudi v prihodnje izvajala vse
aktivnosti, da bi zagotovila normalno prevoznost celotne javne infrastrukture na območju občine.
zastavljeno je bilo vprašanje, ali je se načrtuje rušitev hiše pri zdravstveni postaji v
Krmelju
Objekt na naslovu Krmelj 55, v katerem so bila urejena stanovanja, nekatera v lasti Občine
Sevnica, nekatera od podjetja Lisca Sevnica, je v zelo slabem stanju. Občina Sevnica je zato v
letu 2016 izvedla odkup predmetnih stanovanj od podjetja Lisca ter celoten objekt skladno z
dogovori z Zdravstvenim domom Sevnica predala v upravljanje javnemu zavodu. Slednji je
izkazal interes po rušitvi dotrajanega objekta ter dograditev na predmetnem zemljišču prostor
za dodatno ordinacijo in izgradnjo nadstreška. Zdravstveni dom Sevnica kot investitor je 6. 10.
2016 pridobil gradbeno dovoljenje za odstranitev stanovanjskega objekta ter gradnjo dveh
nezahtevnih objektov – parkirišča in garažne stavbe. Objekt je že odstranjen.
predlagana je izgradnja pločnikov v Rovišču
Za gradnjo pločnikov oz. pešpoti v Rovišču je letos dokončana projektna dokumentacija. Skupna
projektantsko ocenjena vrednost investicije je 335.544,24 EUR in možna je etapna gradnja. V
letu 2017 je predvideno pridobivanje zemljišč. V predlogu NRP Proračuna Občine Sevnica za
2017–2020 je financiranje projekta predvideno v letih 2018–2020.
sanirati cesto čez vas Ponikve ter razširiti cesto Zavratec–Hubajnica
Občina Sevnica je v letu 2016 izvedla določena vzdrževalna dela v naselju Ponikve z razširitvijo
cestišča. Manjša vzdrževalna dela so predvidena tudi v letu 2017. V sklopu rednega
vzdrževanja lokalnih cest je v letu 2017 predvidena tudi manjša razširitev ceste z obsekom
vejevja na relaciji Zavratec–Mala Hubajnica.
urediti spodnji del Tržišča, jedro Tržišča ter povezati kanalizacijo v čistilno napravo pri
osnovni šoli
V izdelavi je projektna dokumentacija za prometno ureditev v Tržišču – spodnji del. Prednostno
je dokončana projektna dokumentacija za gradnjo parkirišča na mestu stare pošte, za kar je že
pridobljeno gradbeno dovoljenje. V predlogu NRP Proračuna Občine Sevnica za 2017–2020 je
financiranje projekta predvideno v letih 2018–2020.
Občina Sevnica fazno pristopa k ureditvi spodnjega dela Tržišča – jedra Tržišča. V letu 2016 je
bila odkupljen objekt bivše Pošte Tržišče, katerega rušitev je že bila izvedena. V letu 2017 je
predviden tudi odkup objekta – skladišča Kmečke zadruge Sevnica z.o.o., skladno z Načrtom
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica v letu 2017 ter proračunskimi
zmožnostmi. Sledi rušitev objekta ter nadaljnja celovita ureditve jedra Tržišče ob novozgrajeni
osnovni šoli Tržišče.

sanirati udrtine na lokalni cesti Telče–Slančji vrh ter cesto Slančji Vrh–Krsinji vrh
Občina Sevnica bo v sklopu rednega vzdrževanja lokalnih cest in v sklopu odprave posledic
naravnih nesreč v letu 2017 izvedla nujno potrebne sanacije udrtin na lokalni cesti Telče–Slančji
vrh ter Slančji Vrh–Krsinji vrh.
pojasniti, ali obstaja ocena stanja občinski cest in prioritet za sanacijo s strani strokovnih
služb
Občina Sevnica skupaj z vzdrževalcem občinskih cest vsako leto izvaja preglede stanja
občinskih cest. Na podlagi stanja cestišč se izdela tudi Načrt razvojnih programov Občine
Sevnica, ki je sestavni del sprejetega proračuna Občine Sevnica za tekoče leto. Odločitev o
prioriteti sanacije posameznih cestišč pa je odvisna od več dejavnikov, kot so stanje na terenu,
zagotovljena finančna sredstva, namenskost proračunskega obdobja, namenskost
za
komunalno infrastrukturo (šole, vrtce, ceste) itd.
pojasniti, ali je ob planirani ureditvi lokalne ceste Poklek–Podvrh predvidena tudi
sanacija ceste skozi Trnovec
V sklopu ureditve lokalne ceste Poklek–Podvrh sanacija plazov na tej cesti skozi kraj Trnovec
ni predvidena. Načrtovana je v sklopu odprave posledic naravnih nesreč. Vendar, kot navedeno
zgoraj, je natančno načrtovanje projektov, ki bodo izvedeni v sklopu odprave posledic naravnih
nesreč, nemogoče v celoti načrtovati. Pričenja se obdobje večjih padavin, kar lahko prinese
pojav novih plazov, ki bodo onemogočili prevoznost cestišča, lahko pride do poškodb na
mostovih, lahko pride do žledoloma, snegoloma itd. Vsekakor bo Občina Sevnica skrbela za
normalno prevoznost vseh občinskih cest, tudi predmetne, sanacija pa je odvisna od
razpoložljivih sredstev, po pridobitvi strokovnih mnenj o načinu sanacije, saj gre po izkušnjah z
ostalimi preteklimi sanacijami na tem območju za geološko izjemno zahteven teren.
pojasniti, kdaj bo dokončana sanacija ceste v Lončarjevem Dolu
Končna sanacija ceste skozi Lončarjev Dol je neizogibno povezana s protipoplavnimi ureditvami
in soglasjem upravljavca vodotoka. V letu 2008 je bila izdelana projektna dokumentacija za
celovito ureditev središča naselja, ki vključuje tudi potrebne protipoplavne ureditve, vendar je
projekt investicijsko obsežen, pretežno ravno na račun protipoplavnih ureditev. Upravljavcu
potoka smo posredovali pobudo za izvedbo ureditev v manjšem obsegu, predvsem na cestnem
delu z gradnjo dodatnega razbremenilnega prepusta v smeri Žurkovega dola.
__________________________________________
Vsa delovna telesa so obravnavala resorne vsebine predlaganih proračunskih dokumentov,
Nadzorni odbor smo seznanili z načrtovanimi programi, Odbor za finance pa je podrobno
pregledal celotno vsebino dokumentov ter bil s strani župana in njegovih sodelavcev seznanjen
z vsebino postavk oziroma programov.
Krajevne skupnosti imajo v naši lokalni skupnosti status samostojne pravne osebe, zato so
njihovi finančni načrti obravnavani ločeno. Predloge finančnih načrtov pripravijo krajevne
skupnosti same na podlagi izhodišč proračuna ter kvot iz že omenjenega sklepa župana, nato
z njimi seznanijo člane svetov krajevnih skupnosti. Tehnično pomoč pri pripravi jim nudimo v
občinski upravi. Finančne načrte dokončno potrdi Občinski svet s sprejetjem odloka o proračunu
kot celote vseh finančnih načrtov.
Občinskemu svetu Občine Sevnica posredujemo gradivo k predlogu I. obravnave Odloka
o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 in predlagamo da ga sprejme.
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