ZAPISNIK
10. redne seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne, 18.03.2021 ob 16:00
uri, v Kulturni dvorani.
Prisotni: Danica Kramžar, Vincenc Sitar, Janoš Janc, Mojca Jekoš, Zdenka
Dernovšek, Ana Jelančič, Srečko Ocvirk, Zvone Košmerl, mag. Vlasta Marn,
Odsotni z opravičilom: Ivan Orešnik, Stanislava Žičkar, Martina Kolman.
PREDLOG DNEVNEGA REDA :
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
Potrditev zapisnika prejšnje seje;
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020;
Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021;
Razno.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Danica Kramžar po pooblastilu predsednika vodi odbor in odpre razpravo.
Povzetek razprave:
Predsedujoča ugotovi sklepčnost, dnevni red je z dvigom rok soglasno potrjen.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
Danica Kramžar odpre razpravo:
Direktor: Podano je bilo vprašanje v zvezi s širino pločnika. Projektna dokumentacija
za Šentjanž predvideva širino 1,5m.
Zapisnik 9. redne seje odbora za finance in proračun je soglasno z dvigom rok potrjen.

Ad 3
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020
Uvodno obrazložitev so podali:
Župan: Presežek na koncu leta je precejšen. Zaradi Covid dogajanja so se zadeve
odvijale po vsebini ne toliko časovno. Prenesena so bila sredstva iz Plinovoda Sevnica,

povišanje povprečnine. Lekarna Sevnica je nakazala del presežka v proračun Občine.
Presežek na koncu leta se prenese v rebalans in se porablja v skladu z njim.
Direktor: Vsi projekti so bili zaključeni, izpadla je hidravlična izboljšava, ki se prestavi
v leto 2021. Pri obveznih nalogah (vrtci, šolski prevozi, kultura,8) nekaj sredstev ostaja
zaradi Covid zaprtja. Proračun počasi narašča, kar je dober podatek. Struktura vseh
odhodkov je približno izenačena s preteklimi leti. Investicijskih odhodkov je okoli 5 mio,
obvezne naloge se povečujejo vsako leto. Poraba proračunske rezerve je raznolika:
akustično reševanje težav v telovadnici Šentjanž, dodatna sredstva v mrliški vežici
Studenec, odškodnine zaradi kategorizacije občinskih cest, vozilo za projekt Sopotnik,
začetna zaščitna oprema za Covid, odpravljanje posledic neurja 30.8.2020. Teh
sredstev je 1,5% proračuna. Nekaj več je bilo transfernih prihodkov s strani države na
račun Covida, mehki projekti na račun posavske ribe. Zadolževanje v višini 700.000
EUR za dograditev vrtca v Sevnici. Izplačilo dolga iz preteklih let 600.000 EUR za
razne investicije v preteklosti. Dokončna sanacija strojnice bazena, bibliobus v
sodelovanju z drugimi občinami, igrala in fitnes naprave v okviru participativnega
proračuna, ureditev športnih igrišč, reševalno vozilo za zdravstveni dom, nakup brivsko
– frizerskega salona, ureditev prostora trškega dvorca, dozidava vrtca v Sevnici.
Ureditev prostorov na Lisci iz projektov ribiškega sklada.
Mag. Marnova: Porabljenih je 17,5 mio EUR, rezultatov je veliko. Prenos sredstev je
namenski. S 1. marcem Občina Sevnica prehaja na enotni zakladniški račun države, s
tem se izogne plačilu negativnih obresti, vsem proračunskim uporabnikom vključno z
občino in njenimi podračuni se le ti preštevilčijo.
Od 1,9 mio presežka, je bilo 0,8 mio planiranih. 0,6 mio je bilo nakazanih od Plinovoda
Sevnica, 0,1 mio od Lekarne Sevnica. Indeksi so vedno visoko doseženi, najprej se
poskuša dobro planirati, nato med letom z rebalansi uskladiti proračun.
Danica Kramžar odpre razpravo: edino oddelek za finance ima 100% realizacijo, najem
in vračilo kredita. Zanimivo leto.
Vincenc Sitar: Verjetno bodo veliki apetiti po porabi denarja iz presežka.
Župan: Likvidnost je pomembna ob ključnih trenutkih. Lahko bi se trudili in povečali
porabo sredstev, vendar to ne bi bilo optimalno. Covid je razlog za takšno stanje.
Odbor se je seznanil s predlaganim gradivom zaključnega računa Občine
Sevnica za leto 2020 in ker nanj nima pripomb, predlaga Občinskemu svetu
Občine Sevnice, da ga sprejme.
Sklep je soglasno z dvigom rok potrjen.
Ad 4
Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021
Uvodno obrazložitev so podali:
Župan: Zaradi presežka, uskladitve pri nekaterih projektih je rebalans za leto 2021
nujen. Nakazilo Plinovoda in Lekarne Sevnica je namenski presežek. Lekarna je del

presežka iz preteklih let nakazala Občini Sevnica in je namenjen saniranju
kanalizacijskega sistema, prenovi območja in asfaltaciji parkirišča pred Lekarno oz.
Zdravstvenim domom Sevnica. Povečala se je povprečnina, 23. člen ZFO se spremeni
v nadomestilo za razvojno ogroženost. V preteklem letu je bila sprejeta strategija
šolstva, čemur se posveča več pozornosti. Tudi ceste, komunalna infrastruktura. Vseh
posledic Covid krize na gospodarstvo, davke,8 ni mogoče predvideti.
Direktor: Glavni razlog je presežek, ter sprememba 23. člena ZFO. Finančna
razbremenitev občine za zdravstveno zavarovanje občanov je 150.000 EUR v dobro
Občine. Uskladitev davčnih prihodkov. Oddelek za finance ima 100% realizacijo.
Presežek sredstev gre tudi na OPN, geodetske storitve, raztros pepela v Boštanju,
nadstrešek mrliške vežice v Sevnici, nakupi zemljišč, ureditev cest, mostov,
vzdrževanje vodovodov, dodatni vodni viri,8
Največ povečanj na oddelku za okolje in prostor ter oddelku za družbene dejavnosti,
zaradi razpisa kulturnih spomenikov, oprema starega frizerskega salona, projektna
dokumentacija za Slomškov dom, sanacija Glasbene šole, nakup opreme za vrtec,8
Mag. Marnova: Zaradi ukinitve 23. člena ZFO je sprememba pri kreditih, saj se le ti
ukinjajo in se uvaja nadomestilo za razvojno ogroženost.
Danica Kramžar odpre razpravo:
V razpravi so sodelovali: Mojca Jekoš, župan, direktor, Janoš Janc, Vincenc Sitar.
Mojca Jekoš: Glede stadiona bi bilo pametneje razmišljati o novi lokaciji, saj ta pomeni
metanje denarja stran.
Kje natančno naj bi bila lokacija na Radni. V tem času je kar nekaj sprememb, tudi
lokacija je bolj primerna, dostopna peš preko brvi.
Zaradi zamika izvedbe stadiona se investicija najbrž tudi draži.
Župan: Umeščanje stadiona je potekalo več let, prostor je bil izbran več kot 10 let
nazaj. V pripravljalni dokumentaciji je bilo predstavljeno, da gre za geološko kritično
lokacijo. Če bi bil teren kvaliteten, bi bil že pozidan. Tudi z bazenom je bila podobna
zgodba, danes je obnovljen. Stabilizacija terena ni bila uspešna, bilo je napovedano,
da bo zelo zahtevna. Preliminarna ocena je cca 1 mio EUR za ustrezno stabilizacijo s
primernimi varnostnimi faktorji. V urbanem okolju takšne površine skoraj ni. Pred leti
je bil predlog umestitve stadiona na Radni, vendar lastnik tega predloga ni sprejel.
Druge lokacije so se že v začetku pokazale težavne. Trenutna lokacija je funkcionalno
povezana z drugimi objekti in je v središču dogajanja. Že v prostorskem aktu je bila
ocena stabilizacije 2 mio EUR. Resne razprave o zamenjavi lokacije ni bilo, saj
možnosti izbire praktično ni. Športni objekti lepo živijo, če so del kraja.
Cena izvedbe leta 2022 je najbrž bistveno drugačna od leta 2012, teh ocen ne moremo
predvideti, niti nimamo vpliva, odvisno je od trga, ponudbe, povpraševanja, drugih
faktorjev,8 Za izvedbo stadiona ni dokončne vrednosti, saj naj bi se gradilo oziroma
dograjevalo po sklopih, ne more biti vsa infrastruktura narejena naenkrat. Standard
opreme še ni določen.

Direktor: Lokacija se je iskala dolgo časa, preigravanj je bilo veliko, nazadnje je bil
izbor takšen kot je, tudi z lastništvom je bilo veliko dela, vrednost stabilizacije je bila v
OPN-ju očitno realna.
Mojca Jekoš: S kakšnim namenom se kupujejo objekti v Tržišču?
Župan: Stara šivalnica in trgovina sta bili odkupljeni v času širitve šole. Gre za vrednosti
od 20 do 30.000 EUR, kar je nujna naložba za prenovo cestišč. Stavbe so predvidene
za rušenje.
Mojca Jekoš: Ob Savi proti HE Boštanj so klopce na boštanjski strani, ki so zaraščene
s travo. Okoli je pokošeno, le okolica klopc je zaraščena, da je nemogoče sedeti.
Župan: Investitor v hidroelektrarne je Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS),
investitor v infrastrukturo je INFRA v imenu ministrstva za okolje in prostor. Površine
ob Savi so last Republike Slovenije in imajo različne upravljavce. Po koncesijski
pogodbi mora površine vzdrževati INFRA in HESS. Sami pričakujejo, da bo
vzdrževanje ob Savi prevzela Občina, vendar teh nalog ne pokrivamo. Posledično je
kar nekaj odprtih vprašanj, tudi v zvezi s kolesarskimi stezami in pešpotmi, ki še niso
dokončane. V okviru Komunale večkrat pošljemo skupine, da takšne prostore uredijo
ne glede na pristojnost upravljanja. Tudi cesta ob hidroelektrarni ni kategorizirana kot
javna cesta.
Direktor: Košnjo izvaja najcenejši ponudnik. Vse gre preko javnih naročil. Traktor
pokosi kar lahko.
Mojca Jekoš: Na predstavitvi načrtov za gradnjo elektrarne Boštanj je bilo obljubljeno,
da bodo poskrbeli za okolico Save, kjer naj bi bili parki, sprehajalne, kolesarske steze,
čolnarna na koncu Boštanja. Kje tiči problem, da še vedno ni vseh poti zgrajenih.
Potrebno je pogledati pogodbo. Orehovo je urejeno, Boštanjska stran je zanemarjena.
Župan: Zapisi iz državnega prostorskega načrta so izpolnjeni. Ostale obljube, ki morda
niso bile zapisane so stvar interpretacije. Dostop do vode za čolnarje je izpolnjen,
ostalih obvez ni bilo. Pot ob Savi poteka po obeh straneh, boštanjska je asfaltirana,
mimo Orehovega je sprehajalna pot, ki je bila zgrajena kasneje kot elektrarna. Na
Orehovem je narejen pomol, ker je bil tako izkazan interes.
Janoš Janc: Veliko je bilo obljubljenega na račun izgradnje hidroelektrarn. Krško je
potegnilo veliko več.
Župan: Če primerjamo javno infrastrukturo v Boštanju in na Vrhovem, je razlika očitna.
Vsaka naslednja elektrarna je občini dajala več izkušenj, tako so lahko dosegali več.
Vincenc Sitar: Cesta Jeprjek – Zgornje Vodale v dolžini 300 metrov je zelo načeta in
potrebna obnove.
Župan: Velik kos te ceste se je že obnovil ostalo se vzame na znanje.

Danica Kramžar predlaga sklep:
Odbor za finance in proračun se je seznanil s predlaganim gradivom o rebalansu
A proračuna Občine Sevnica za leto 2021 in ker nanj nima pripomb, predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme.

Ad 5
Razno
Danica Kramžar odpre razpravo:
Razprave ni bilo.

Seja se zaključi ob 17:15 uri.

Zapisala:
Predsednik odbora za finance in proračun
Barbara Zalašček
Višja svetovalka za finance

Danica Kramžar po pooblastilu Ivana Orešnika

