ZAPISNIK
11. redne seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne, 2.9.2021 ob 16:00
uri, v Športnem domu.
Prisotni: Danica Kramžar, Vincenc Sitar, Janoš Janc, Mojca Jekoš, Martina Kolman,
Stanislava Žičkar, Srečko Ocvirk, Zvone Košmerl, mag. Vlasta Marn,
Odsotni z opravičilom: Ivan Orešnik, Ana Jelančič, Zdenka Dernovšek.
PREDLOG DNEVNEGA REDA :
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
Potrditev zapisnika prejšnje seje;
Poročilo o poslovanju Občine Sevnica v prvem polletju leta 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:

Zapisnik 10. redne seje odbora za finance in proračun je soglasno z dvigom rok potrjen.

Ad 3
Poročilo o poslovanju Občine Sevnica v prvem polletju leta 2021
Uvodno obrazložitev so podali: Župan, Mag. Marnova,
Župan: Prva polovica leta je bila zaznamovana s »Corono«, v drugi so stvari potekale
bolj načrtovano. Večjih odstopanj ni bilo na družbenih dejavnostih. Investicijske
aktivnosti potekajo v skladu z načrtom. S strani kohezijskih skladov, so do sedaj
podpisane dve od treh pogodb. Na investicijskem delu je opaziti močno dinamiko
sprememb glede cen. V prvi polovici leta so bile cene stabilne, v drugi polovici pa se
te cene zelo spreminjajo. Gradbeništvo je najbolj na udaru glede povišanja cen.

Ponudbe prihajajo od prej pričakovanih pet, sedaj le ena ali dve, ki bistveno odstopata
od projektantske ocene. S strani države sredstva prihajajo tekoče. Prvo polletje je za
vse partnerje Občine, predvsem javne zavode potekalo stabilno in tekoče.
Mag. Marnova: Prva polovica leta je potekala brez likvidnostnih težav, s 1.3. smo prešli
na zakladnico države, sprememba na vseh računih proračunskih uporabnikov in
podračunih Občine. S tem smo se izognili plačevanju negativnih obresti na stanje na
računih, ki jih je zaračunavala Banka Slovenije. Redno prihajajo Covid dodatki s strani
ministrstev. Dodatni rebalans v letošnjem letu ne bo potreben.
Danica Kramžar odpira razpravo:
V razpravi so sodelovali: Stanislava Žičkar, Danica Kramžar, Župan, Mag. Marnova,
Mojca Jekoš, Janoš Janc, Vincenc Sitar, Martina Kolman.
Stanislava Žičkar: Projektna dokumentacija za povezovalno pot med Logom in
Boštanjem v vrednosti 36.000 EUR. Želja ljudi je, da se to izpelje.
Pohvale Občini za sofinanciranje malih čistilnih naprav, fizičnih priključkov. Vsakdo
lahko pridobi subvencijo.
Župan: Kolesarska steza Radna – Log ima lahko praktično rešitev, vendar je ureditev
na zemljišču cestne in vodne direkcije. Občina mora pridobiti soglasje in imeti projekt
ureditve, stroški so zelo visoki, želja je prenesti stroške na njih. Tako velikih stroškov
ne moremo sprejemati. V kolikor ima gospodinjstvo MČN, ne plačuje več takse za
obremenjevanje vode. Ta je namenski vir za izboljšanje odpadnih voda. Za obnovitev
kanalizacijskih sistemov so namenjena kohezijska sredstva. Več kot je očiščenih
odpadnih vod manj je takse, posledično namenskega vira.
Janoš Janc: Na Artu je bila predvidena čistilna naprava, ki je še ni, kaj se bo naredilo,
kako bo ta težava rešena?
Smiselno je razmišljati o začasni lokaciji tretjega oddelka vrtca na Studencu.
Župan: Predpisi o gradnjah čistilnih naprav, agromelioracijah so s strani ministrstva,
pobuda s strani Občine je bila podana. Na Artu bi bilo bolj smiselno graditi posamezne
MČN, kot skupno, vendar je odločevalec ministrstvo. Kohezijska sredstva je mogoče
koristiti zgolj za območja, ki jih opredeli ministrstvo, za ostale se koristijo proračunska
sredstva.
Mojca Jekoš: Kaj je vzrok, da Boštanj ni vključen? Kam Sevnica odvaža komunalno
blato o katerem je toliko govora zadnje čase?
Župan: Čistilna naprava Log je zgrajena kot skupna čistilna naprava za Sevnico,
Boštanj in Log. Agromelioracijska območja je opredelilo ministrstvo za okolje in prostor,
ločeno je določil Sevnico in Boštanj. Čistilna naprava mora dosegati 2.000
populacijskih enot, ki jih Boštanj ne dosega. Občina ni mogla doseči dogovora, da se
Sevnica in Boštanj za voljo tega združita. Zaradi gradnje centralne čistilne naprave,
se je tudi v Boštanju zgradila primarna kanalizacija.

Komunalno blato se vozi v Cerod Novo mesto, kjer je regijsko odlagališče, za Posavje,
Dolenjsko in Belo krajino. Smo 5% lastnik, glede na število prebivalcev v občini. Teh
težav pri nas ni. Drugače je z industrijskimi čistilnimi napravami to je Dolnje Brezovo,
zaradi tamkajšnje industrije, ga Cerod ne sprejema, ampak ga je potrebo voziti na
sežig, ki je še dražji. Gošče iz MČN, greznic na vpoklic izčrpa komunalno podjetje, ki
vsebino pelje na CČN in jo tam prečisti. Cena odvoženega komunalnega blata se je iz
40 EUR na tono povečala na 180 EUR na tono. Tudi odpadki imajo svojo ceno.
Danica Kramžar: Kako je z izvedbo čistilnih naprav?
Župan: Za območja nad 2.000 populacijskih enot je obvezno potrebno imeti čistilno
napravo. Stremimo k temu, da bi dosegli skupno agromelioracijo Sevnica, Boštanj in
Log. Predpis, da bodo morale imeti vse hiše čistilno napravo se je dopolnil tudi na tri
prekatno greznico. Predvideva se uredba o izvajanju javne službe za odvažanje
grezničnih gošč na dve leti. Sta dva načina, in sicer na klic posameznika na dve leti,
nato plača odvoz ali pa mesečni prispevek k položnici in praznitev na dve leti. Zaenkrat
pokliče posameznik po potrebi.
Vodenje registra glede uporabe malih čistilnih naprav, greznic, vodovodnih
sistemov,B je pomembno iz vidika zaračunavanja storitev uporabnikom. Komunalne
storitve morajo biti redno in kvalitetno opravljene.
Danica Kramžar: Ali ima brezplačen vrtec za drugega otroka vpliv na proračun in vpis
v vrtec?
Omenjena so bila povišanja gradbenih del. Cesta Šentjanž – Glino, je že bil objavljen
razpis?
Župan: Razliko plačila za vrtec za drugega otroka, ki bi ga sicer poravnal starš, poravna
država, tako ni neposrednega vpliva na proračun Občine. Glede vpisa v vrtec, se ta
povečuje, tudi stopnja vpisa otrok narašča in je trenutno okoli 86%. Pričakovanja so,
da se otroci vključujejo v vrtec skozi vse leto, kar posledično pomeni rezervacijo
prostora, vzgojiteljic, itd. Vrtec v Panorami se predvidoma odpira v začetku oktobra.
Martina Kolman: Se financiranje prekine, če gre otrok v vrtec v drugo občino?
Župan: Zakon tega ne predvideva. Občina Krško dodatno sofinancira predšolsko
vzgojo iz jedrske rente. Sofinanciranje predšolskega varstva teče v skladu z zakonom.
Trenutno je v naših vrtcih več otrok iz drugih občin kot pa naših otrok, ki so vključeni v
vrtce po drugih občinah. Več kot je lokacij vrtcev, več nesorazmerij je prisotnih.
Cene gradbenih del se povišujejo, glede razpisa Šentjanž – Glino nimam trenutnega
podatka.
Danica Kramžar predlaga sklep:
Odbor za finance in proračun se je seznanil s Poročilom o polletnem poslovanju
Občine Sevnica za leto 2021 in ker nanj nima pripomb, predlaga Občinskemu
svetu, da ga sprejme.

Ad 4
Razno
Danica Kramžar odpre razpravo:
Razprave ni bilo.

Seja se zaključi ob 16:30 uri.

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

Danica Kramžar po pooblastilu Ivana Orešnika

