ZAPISNIK
2. redne seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne, 11.4.2019 ob 15:30 uri, v
sejni sobi I Občine Sevnica.
Prisotni:, Danica Kramžar, Vincenc Sitar, Stanislava Žičkar, Mojca Jekoš, Martina
Kolman, Janoš Janc, Zdenka Drnovšek, Srečko Ocvirk, Zvone Košmerl, mag. Vlasta Marn
Odsotni: Ivan Orešnik, Ana Jelančič (oba opravičila)
PREDLOG DNEVNEGA REDA :
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
Potrditev zapisnika 1. redne seje Odbora za finance in proračun,
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2018,
Participativni proračun za leto 2020,
Razno.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Po pooblastilu predsednika Ivana Orešnika, sejo vodi Danica Kramžar.
Danica Kramžar odpre razpravo.
Povzetek razprave:
Predsedujoča ugotovi sklepčnost, dnevni red je z dvigom rok soglasno potrjen.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Odbora za finance in proračun
Danica Kramžar odpre razpravo:
Povzetek razprave:
Zapisnik 1. redne seje odbora za finance in proračun je soglasno z dvigom rok potrjen.

Ad 3
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2018
Danica Kramžar odpre razpravo:

V razpravi so sodelovali: župan, direktor, mag. Vlasta Marn, Vincenc Sitar, Janoš Janc,
Mojca Jekoš
Povzetek razprave:
Župan: Zaključni račun zajema vse podatke občine kot tudi krajevnih skupnosti. Nekoliko
je nižji proračun od lanskega leta. Vsi ključni projekti so bili izvedeni tako, kot so bili
načrtovani. Proračun je prilagojen programski shemi razpisov iz različnih državnih in
evropskih programov. Vidni so trendi, značilni za javno upravo, občine, naraščajo stroški
na zakonskih nalogah. Želimo si več investicijskih nalog, ker je bolj viden razvoj in
napredek občine.
Direktor: Proračun se razlikuje glede na razpisne prioritete vsakega posameznega
proračunskega leta. Projekti so realizirani z minimalnimi odkloni, kateri so obrazloženi.
Proračun se začne z makroekonomskimi izhodišči države in zakonskimi nalogami, katere
občine moramo upoštevati. Izvajanje proračuna je prilagojeno okolju v katerem živimo,
tako pri obveznih kot pri investicijskih nalogah. Nobeden posredni in neposredni
proračunski uporabnik ni imel finančnih težav tekom leta. Sredstev pridobljenih s strani
razpisa je relativno malo. Plačila potekajo v skladu z valutnimi roki. Napisane so
posamezne obrazložitve zaradi morebitnih premikov ali sprememb pri investicijah.
Naročeni so revizorji za revidiranje dela Zaključnega računa. Stanje zadolženosti je nekaj
manj kot 200 EUR na prebivalca. Krediti na leti ravni znašajo okoli 800.000 EUR letne
anuitete. Na področju civilne zaščite so bili nabavljeni agregati, potopne črpalke za vsak
sektor posebej. Nakup novega vozila za javne površine. Veliko je bilo aktivnosti na cestah,
sanacija Kladnikove ceste, Radna – Konjsko, Grahovica, Krakovo – Cirje, ureditev križišča
v Velikem Cirniku, Mrzla planina – Stranje,…, avtobusna postajališča na 6 lokacijah.
Vzdrževanje javne razsvetljave (2000 svetilk). Gradnja širokopasovnega omrežja v
Mladetičah. Izgradnja akademskega omrežja za vse javne zavode in šole. Izgradnja
kanalizacije v Kladnikovi ulici, Boštanju, Savska ulica, Radna, delno na Studencu, Krmelj
– Hinjce, Dolnje Brezovo. 22 upravičencev je dobilo subvencijo za male čistilne naprave.
Komunalno opremljanje soseske Sv. Križ. kjer prvi objekti že stojijo. Vršili so se odkupi
zemljišč za potrebe širitve cest, parkirišč,…
Mag. Vlasta Marn: Stanje na računi 31.12.2018 je znašalo 361.000 EUR, skupaj s
krajevnimi skupnostmi še dodatnih 50.000 EUR. Zadolževanje je potekalo v skladu s
planom, in sicer 1,8 mio EUR. Še vedno je negativna obrestna mera, kar pomeni, da
moramo za stanje na računu plačevati negativne obresti. Poslovne banke ne želijo
deponirati našega denarja. Povprečnina še vedno ne pokriva vseh stroškov zakonske
narave.
Vincenc Sitar sprašuje glede gradnje stadiona. Kakšni so načrti za prihodnje, glede na
vse zaplete in velike stroške gradnje oziroma sanacije.
Župan: Ureditev oziroma stabilizacija terena za gradnjo stadiona v letu 2018 zajema okoli
380.000 EUR, na podlagi občinskega podrobnega prostorskega načrta in na podlagi
projektov statika in geomehanika. Teren je zelo zahteven. Rešitev z drenažo in kamnito
zložbo na enem delu očitno ni zdržala. Narejene so bile dodatne vrtine. V proračunu je
predvideno projektiranje 400m steze in igrišče ter izvedba strojnice in ureditev bazenske
školjke. Prvotno načrtovano pilotno steno bo potrebno tudi narediti in dodatno sanirati

določen del. Objekt je zelo pričakovan in zaželen, o tem se že dolgo govori. Lokacija je
bila izbrana iz med več potencialnih. Lokacija ima bistvene prednosti, bližina mesta,
športni dom, bazen a tudi geološko zahteven teren.
Vključenost otrok v vrtec je bila pred desetimi leti 60%, danes je 85% ob malenkostnem
povišanju rodnosti. To pomeni, da se je bistveno povišal strošek sofinanciranja otrok v
vrtec kot tudi zagotavljanje primernih prostorov. Nekaj mest običajno primanjkuje, odpira
se oddelek tudi v Loki. Jasno je, da je potrebno določene kapacitete dograditi.
Direktor: Nacionalni trend je 90% vključenost v vrtec, kar pomeni dodatne kapacitete
prostorov vrtca. Predvideva se lokacija v Boštanju.
Glede sanacije stadiona je dejstvo, da je voda od nekdaj tam, vendar je odločitev padla
že pred leti in bila potrjena. Zadeva se bo uredila, potreben je tudi čas.
Janoš Janc doda, da je potrebno vztrajati in izpeljati stadion do konca. Kako je z boni za
novorojenčke, kdaj se prenehajo in dodelijo finančna sredstva.
Župan: potrebno je določiti datum prenehanja bonov in nadaljevanje z denarno nagrado
oziroma nakazilom denarja. Namen je bil, da se boni porabijo v Sevnici.
Mojca Jekoš: V Boštanju – (Pugelj) se postopno dela kanalizacija, kdaj se bo možno
priklopiti, glede na težave pri vdiranju terena.
Krajani Zapuž so predlagali ureditev desne strani ceste ob reki Mirni, za pešce, kolesarje
ali morebiten obvoz. Trenutno je makadamska in zanemarjena.
Župan: Izvajalca Komunalo Sevnica bo potrebno obvestiti o težavah. Sklicali bodo
sestanek in dali jasna navodila o nadaljevanju. Sevnica in Boštanj imata eno čistilno
napravo na Logu. Ministrstvo za kmetijstvo je agromelioracije ločilo na Boštanj, Sevnico
in Log. Pri evropskih sredstvih so upravičene zgolj tiste, ki imajo nad 2000 prebivalcev,
kar pomeni, da Log in Boštanj odpadeta. Na razpisu lahko sodeluje le Sevnica. V Boštanju
se projekt izvaja iz vira kanalščine, ni tako celovit kot v Sevnici.
Direktor: Dokler proračun ni sprejet se ne sme izvajati, ne javlja se na razpise, ne izvajajo
se določene aktivnosti.
Stanislava Žičkar poudari, da smo krajani lahko veseli toliko transferov, kaj pomeni
145.000 EUR zdravstvenega zavarovanja. Kdo je do tega upravičen.
Župan: Pogoji so določeni z zakonom, seznam posreduje Center za socialno delo, občina
preveri seznam in poravna znesek, ki je določen s strani Centra in o tem poroča na FURS.
Direktor prebere dikcijo o upravičencih.

Danica Kramžar predlaga sklep:
Odbor za finance in proračun se je seznanil z Zaključnim računom proračuna
Občine Sevnica za leto 2018 in ker nanj nima pripomb, predlaga Občinskemu svetu,
da ga sprejme.
Sklep je soglasno z dvigom rok potrjen.

Ad 4
Participativni proračun za leto 2020
Predsedujoča Danica Kramžar odpre razpravo:
V razpravi so sodelovali: župan, direktor, mag. Vlasta Marn, Zdenka Dernovšek,
Stanislava Žičkar, Janoš Janc, Mojca Jekoš
Povzetek razprave:
Župan: Način sodelovanja krajanov v občini je lahko zelo različen. Najvišji organ
odločanja je Občinski svet, svetniki lahko podajo predloge. Tudi člani sveta Krajevne
skupnosti participirajo s predlogi. Del pobud prihaja preko civilne družbe. Komuniciranje
na družbenih omrežjih ne dobiva uradne note. Je pobuda občanom, da podajo svoje
predloge, sobivam, soodločam, sodelujem. Pobude bodo elektronsko vodene. Zakonsko
obvezne naloge ostajajo nespremenjene in potekajo v skladu s predpisano zakonodajo.
Komisija bo pregledala vloge ter ocenila smiselnost izvedbe. Pobude in predlogi, ki ne
bodo iz pristojnosti občin se ne bodo upoštevale. Demokratične pravice do volitev, se
ljudje slabo poslužujejo, participativni proračun je tudi način sodelovanja.
Mag. Vlasta Marn poudari, da si prizadevajo poenostaviti način prijave. Objava bo na
spletni strani Občine in tiskani obrazci na sedežu. Informacija bo podana v Grajskih
novicah. Obrazec je enostaven za vnos. Lahko se odda tudi v imenu skupine ljudi. Na
razpolago je 120.000 EUR, ki bodo vključena v proračun za 2020 v programske
klasifikacije, ki so ustrezne namenu uporabe. Paziti moramo na pristojnosti, kaj smemo in
kaj ne.
Zdenka Dernovšek poda dvom o višini 5.000 EUR, saj z takšno vsoto ni možno urediti
igrišča.
Župan: Namen je urejati manjše potrebne izboljšave, večje pridejo v poštev drugje in so
najprej vključene v NRP – načrt razvojnih programov. Večina pobud prihaja preko svetov
krajevnih skupnosti, Občinskega sveta. Pobud preko »info« računa je zelo malo. Pri
prenovi spletne strani bo zemljevid občine, kjer se bo lahko s klikom označilo želeno
lokacijo, pripeloo slike, tako je informiranost in ažurnost veliko večja.
Direktor: Večji projekti kot so igrišče so najprej vključeni v NRP, nato se izvede razpis,
saj gre običajno za večje vrednosti, o njih odločajo svetniki itd. Pri participativnem
proračunu gre za manjše izboljšave, manjše vrednosti, ki so ravno tako potrebne in
koristne.

Stanislava Žičkar sprašuje kako pogosto se bodo dnevna opažanja ljudi spremljala.
Glede obrazca, ki je sicer pregleden, pa na koncu navedba predvidenega zneska ni
najboljša poizvedba, saj ljudje ne znajo predvidet takšnega stroška, to je lahko le opcija,
ne pa nujno.
Župan: Marsikatere podrobnosti, postopkovnik izvajanja je potrebno še doreči. Če
določene okvare ovirajo varnost je potrebno nemudoma ukrepati vendar so za to pristojne
tudi druge službe. Sicer naj bi se te zadeve spremljale dnevno. Pogovori potekajo z
občinami, ki imajo izkušnje na teh področjih.
Janoš Janc pove, da bi znalo biti veliko projektov na katere je potrebno odreagirati
oziroma postaviti prioritete.
Mojca Jekoš opomni, da je pri uvozu na most skozi Mirno pri žagi v Boštanju, težko
opaziti most, kljub temu, da si domačin. Vincenc Sitar predlaga rešitev luči na sončno
energijo, ki deluje na senzor.
Danica Kramžar pove, da se je odbor seznanil z načinom izvajanja Participativnega
proračuna.
Ad 5
Razno
Danica Kramžar odpre razpravo:
Razprave ni.

Seja se zaključi ob 17:00 uri.

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

po pooblastilu Danica Kramžar

