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ZAPISNIK
4. redne seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne, 12.9.2019 ob 15:30
uri, v sejni sobi I Občine Sevnica.
Prisotni: Ivan Orešnik, Danica Kramžar, Vincenc Sitar, Stanislava Žičkar, Mojca Jekoš,
Zdenka Drnovšek, Janoš Janc, Ana Jelančič, Srečko Ocvirk, Zvone Košmerl, mag.
Vlasta Marn, Barbara Zalašček
Odsotni: Martina Kolman (opravičila)
PREDLOG DNEVNEGA REDA :
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
Potrditev zapisnika 3. redne seje Odbora za finance in proračun,
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2019,
Razno.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Ivan Orešnik odpre razpravo.
Povzetek razprave:
Predsedujoči ugotovi sklepčnost, dnevni red je z dvigom rok soglasno potrjen.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Odbora za finance in proračun
Ivan Orešnik odpre razpravo:
Povzetek razprave:
Zapisnik 3. redne seje odbora za finance in proračun je soglasno z dvigom rok potrjen.

Ad 3
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2019
Uvodno obrazložitev poda mag. Marnova:
Letošnji proračun je bil enkrat rebalansiran, potrjen na Občinskem Svetu, višina se ni
bistveno spremenila. Izvršen je bil z indeksom 45. v prvem polletju ni bilo nobenih
posebnosti. Vsi projekti se izvajajo skladno z dinamiko, razen zapletov pri stadionu,
katere vsebinsko bo več govora na Občinskem Svetu. Za sanacijo bazenske školjke
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pričakujemo denar. Za CLLD projekte so zahtevki dani, denar bo predvidoma
novembra, decembra.

Ivan Orešnik odpre razpravo:
V razpravi so sodelovali: mag. Vlasta Marn, župan, Ivan Orešnik, Janoš Janc, Vincenc
Sitar, Stanislava Žičkar, Mojca Jekoš
Povzetek razprave:
Vincenc Sitar sprašuje kako je s stadionom. Janoš Janc predlaga, da ga je potrebno
sanirati do konca.
Glede stadiona bo posebna točka dnevnega reda na Občinskem Svetu.
Ivan Orešnik predlaga sklep:
Odbor za finance in proračun se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna
Občine Sevnica v prvem polletju leta 2019 in predlaga Občinskemu Svetu Občine
Sevnica, da ga sprejme.
Sklep je soglasno z dvigom rok potrjen.
Ad 4
Razno

Ivan Orešnik odpre razpravo:
V razpravi so sodelovali: mag. Vlasta Marn, Ivan Orešnik, direktor, župan, Stanislava
Žičkar, Mojca Jekoš, Janoš Janc
Povzetek razprave:
Mag. Marnova predstavi rezultate participativnega proračuna. Komisija je svoje delo
opravila in zadeva je zaključena. Tudi na Občinskem Svetu bo seznanitev. Predsedniki
krajevnih skupnosti so bili o rezultatih že obveščeni. Pozitivnih pobud je za 70.000 EUR
in so umeščene v proračun za leto 2020. Nobene pobude ni bilo iz krajevne skupnosti
Šentjanž in Krmelj, ostale so pobude podale.
Prispela sta župan in direktor ob 15:45 uri, opravičita se za zamudo ter pojasnita, da
sta imela službene obveznosti.
Ivan Orešnik sprašuje koliko je razpoložljivega denarja. Mag. Marnova pojasni, da je
bilo razpoložljivih sredstev 120.000 EUR, razpisana kvota denarja za šest območij. Za
vsako območje je maksimalno 20.000 EUR, ter posamezna pobuda, ne sme presegati
6.000 EUR. Prispelo je 35 pobud. Razdeljenega denarja je 70.000. Prvo območje KS
Blanca, Brezovo in Studenec je razdeljenih 20.000 EUR, KS Sevnica 18.000 EUR, KS
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Boštanj 20.000 EUR, KS Tržišče in Šentjanž ni bilo pobude. KS Tržišče in Primož
12.000 EUR, KS Loka razdeljeno nič.
V prvem območju Blanca, Studenec je bila pobuda za asfaltiranje vaške ceste.
Komisija ugotovi, da gre za javno pot v pristojnosti krajevne skupnosti. KS Dolnje
Brezovo bo dobila objemke z držali in komplete zastav na drogovih javne razsvetljave,
postavitev dveh hidrantov na relaciji most čez Blanščico do Blance. Zvočna izolacija
pokrovov na jaških na državni cesti čez Dolnje Brezovo je pozitivna, vendar se jo v
izvajanje preda Komunali v sklopu javnega vzdrževanja. Atletska pobuda na Blanci je
dobila negativen odgovor, saj se na tem območju postopno urejajo nakupi zemljišč,
priprava terena itd. Postavila se bo parkovna oprema pri Savi, proti Blanci in proti
Gornjem Brezovem. Izgradnja pločnika ne pride v poštev, saj je naložba večja od 6.000
EUR, vendar gre v NRP Občine Sevnica. Na Pokleku so vložili tri pobude, kjer želijo
mladi poleg gasilskega doma tudi igrišče, igrala, prostor za druženje, urejena
zemljišča, sekanje grmovij in parcele za gradnjo. Pobude prepoznane za pozitivne,
vendar jih komisija ne more vključiti v participativni proračun, pač pa se vključijo v
nadaljnje občinske proračune. Vaški mladinski prostor Arto, pobuda je, da se na
podstrešju uredi prostor za druženje mladine. Namenja se 6.000 EUR za ureditev
prostora v skladu z dogovorom kaj konkretno se nabavi. Sadno drevje ob Savi, komisija
je bila mnenja, da ne, saj je primernejše parkovno drevje. Nakupovanje brez odvečne
embalaže na »refuzo«, mnenje komisije, da to sodi v pristojnost trgovin in trgovcev.
Na tržnici se prodaja lokalno pridelana hrana. Obnovitev Martinovega znamenja na
trgu je bila sprejeta kot pozitivna. Občina Sevnica pridobiva konzervatorski načrt in v
sklopu tega ugotovi, katera dela se bodo opravila. Med trgovino Lidl in reko Savo je
strma brežina, za katero je bil podan predlog, da se asfaltira. Občina Sevnica v tem
primeru ne more posegati v tujo pristojnost.
Župan in direktor pojasnita delovanje participativnega proračuna in kar nekaj občin v
Sloveniji se je odločilo za takšno potezo neposrednega sodelovanja pri koriščenju
proračuna. Kar nekaj projektov se bo izpeljalo na podlagi pobud. Zadovoljstvo je
obojestransko. Na ta način se formalno lahko zbirajo pobude, da ni napadov preko
socialnih omrežij. Nekje četrtina občin se je odločila, da izvede participativni proračun.
V ta namen gre 70.000 EUR znotraj integralnega proračuna, torej jih 50.000 ne ostaja
neporabljenih, gre za druge proračunske namene. Občina Krško je zelo medijsko
pristopila k participativnemu proračunu, tudi Brežice imajo razpis. Na ta način se odpre
javna komunikacija med Občino in družbenim skupinam. Kar nekaj pobud gre med
proračunske postavke kot so redno vzdrževanje itd.
Občina Sevnica ureja te projekte, ne more biti prijavitelj, saj koordinira različne izvedbe
na javnih površinah, objektih, naleti na neurejena lastništva, katera je potrebno urediti,
oziroma pridobiti soglasja. Participativni proračun je naloga izvedbe občinske uprave,
razporedi se med proračunske postavke in konte po vsebini izvedbe oz. skladno s
programsko klasifikacijo. Občina jih bo izvajala s pomočjo inštitucij kot so Komunala in
krajevne skupnosti. Ljudje, ki so vpeti v dogajanje se trudijo tudi sami kaj postoriti v
kraju.
Ivan Orešnik sprašuje, kje 70.000 EUR zmanjšuje proračun. Župan: Zmanjša se
integralni proračun za toliko sredstev, kljub temu, da se še ne ve kakšna bo
povprečnina za naslednje leto.
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Stanislava Žičkar sprašuje, zakaj se zmanjšujejo sredstva krajevnim skupnostim.
Župan: V preteklem letu je bila kvota 800.000 EUR, za leto 2020 je predvidenih
750.000 EUR. Zmanjšanje gre na račun prevzetih nalog na občinski proračun. V
zadnjih nekaj letih se postopno prevzema zavarovanja stavb, opreme, cest, tudi
vzdrževanje objektov in prostora. Krajevne skupnosti se fokusirajo na javne poti,
društva in prireditve. Tudi pri upravljanju javnih poti je potrebno priti do primerne
rešitve, da jo upravlja primeren koncesionar, ne krajevna skupnost. Po zakonu o
cestah mora biti določen upravljavec. Policija zahteva pravila o zaporah tudi na javnih
poteh.
Že nekaj časa se opaža trend dvigovanja cen na gradbenem, projektantskem področju,
kot tudi pri drugih storitvah kot so prevozi osnovnošolskih otrok, cena je za 100.000
EUR višja od prejšnjega razpisa in izhaja iz obvezne naloge. Cene so nepredvidljivo
visoke za projekte, ki so se v preteklosti že izvajali za manj denarja, zato je smiselno
počakati na bolj primerne cene. Lahko pa se situacija tekom leta močno spremeni.
Direktor: Nekaj projektov je bilo potrebno ponoviti, saj ni prispela nobena ponudba, ali
pa je bila izvedbena vrednost krepko višja od projektantske. Za določene manjše
projekte se ne dobi izvajalca.
Ivan Orešnik ponovno predlaga, da funkcionalna zemljišča okoli blokov urejajo lastniki
sami, ne iz javnih sredstev. Določene občine jih vračajo brezplačno lastnikom, v
Ljubljani parkirišča prodajajo.
Mojca Jekoš opozori na cvetočo ambrozijo ob Savi in ob cestiščih. Janoš Janc
pripomni, da bi jo morala Komunala pokositi na vseh cestah kjer raste vsaj dvakrat
letno.
Direktor, župan: Komunala izvaja košnjo na teh površinah, vendar ne utegne vsega
pokositi istočasno. Ambrozija je pereč problem, katerega je zaradi trdoživosti rastline
težko popolnoma zatreti. Z mehansko obdelavo se jo da omejiti. Rastlina je alergena
in zato tako težavna. Utopično je pričakovati, da lahko rastlino popolnoma zatremo,
potrebno jo je omejiti. Obvestili bomo Komunalo, Infro, Slovenske železnice, Direkcijo
naj pregledujejo in ustrezno ukrepajo.

Seja se zaključi ob 16:30 uri.

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

Ivan Orešnik
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