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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 6. redne seje Odbora za finance in proračun
Ivan Orešnik odpre razpravo:
Mojca Jekoš postavi vprašanje v zvezi z garancijo OŠ Šentjanž, glede na to, da
izvajalca ni več, da bi lahko opravil napake.
Župan: Bančna garancija kljub nedelujočemu izvajalcu je, lahko se uveljavlja pri
podizvajalcih, v kolikor gre za reklamacije. Proces poteka.
Zapisnik 6. redne seje odbora za finance in proračun je soglasno z dvigom rok potrjen.

Ad 3
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2019
Uvodno obrazložitev so podali:

Župan: Zaključni račun vsebuje vse kar predvideva metodologijo na način kot je
zahtevan. Nekoliko je manjši od plana. Gre za nekoliko manjše prihodke pri
posameznih postavkah. Na odhodkovni strani so bili izvedeni in realizirani projekti po
planu. Rast cen je bila prisotna, to se je poznalo tudi pri izvedbi projektov.
Direktor: Tekom leta je bil eden rebalans, zaradi uravnoteženja proračuna. Bila so
minimalna odstopanja, sicer je proračun uspešno zaključen. Sestavljen je v skladu z
zakonodajo, zato je vsebina precej obsežna, da je zadoščeno vsem tehničnim
vsebinam, ki se ponavljajo. Poravnane so bile obveznosti do dobaviteljev v skladu z
valutnimi roki. Transferni prihodki s strani države postajajo bolj skromni, odhodki se
povečujejo. Dolgoročnega zadolževanja ni bilo.
Mag. Marnova: Na TRR-ju je ostalo 363 EUR. V letu 2019 je beležen presežek
odhodkov nad prihodki zaradi višjega stanja na začetku leta. Bodoči rebalans je lahko
iz naslova povečane povprečnine. Drugih presežkov ni bilo. Razpisi rahlo zamujajo
zaradi nastale situacije.
Ivan Orešnik odpre razpravo:
Povzetek razprave:
V razpravi so sodelovali: župan, direktor, Mag. Marnova, Mojca Jekoš, Ivan Orešnik
Mojca Jekoš: Rekonstrukcija kanalizacije Boštanj – Pugelj je bilo planirano 52.500
EUR. Posebej se je zgradila ena veja na katero se je priključila ena hiša. Skupaj so
priklopili štiri hiše za toliko denarja. Ostali niso bili vključeni. Vrednost posameznega
priklopa je nekaj manj kot 13.000 EUR.
Cesta na Puglu je nedotaknjena. Reševalo se je samo štiri hiše.
Krajani želimo podrobnejši elaborat, sicer bo podana revizija projekta.
Pred 18 leti je bilo to območje prekopano v lastni režiji in položene so bile cevi. Težava
se pojavi pri posamezniku zaradi zamašitve cevi, sicer delujejo. Pričakovali smo
priključitev celotnih odplak v novo zgrajen sistem, vendar to se ni zgodilo. Nič se ni
popravilo.
Župan: Komunala prevzema v upravljanje kanalizacijo v Boštanju, ki je stara med 30
in 60 let. Sanacija ne seže samo na območje Pugla, ampak tudi nižje do kanala na
polju oziroma do glavnega voda, ki je kar nekaj metrov oddaljen. Podrobneje se lahko
pogleda specifikacijo opravljenih del na tem delu.
V Boštanju ni pregleda nad obstoječim stanjem, saj je zelo stihijsko zgrajena
kanalizacija, za katere ne obstaja posnetkov. Gradnja in obnova kanalizacije ni gradnja
in obnova cest, kot je pričakovanje ljudi nasploh.
Do naslednje seje bo pripravljeno in podano poročilo.
Direktor: Omenjena tematika je primerna za obravnavo na odboru za okolje in prostor.
Predlog predsedniku odbora, da se tema prenese na naslednjo sejo, do katere se

pripravi podrobno poročilo. V proračunu je zadeva realizirana v skladu s popisom del
in nalog s strani Komunale.
Ivan Orešnik: Razumeti je, da uporaba denarja ni racionalna.
Mojca Jekoš: Za gozdne ceste je namenjenih 50.000 EUR, kdo nadzira njihovo
izvedbo.
Nekateri občani so pridobili kantice za odpadno olje, vendar ne vsi.
Kaj so odškodnine za služnostne poti in komu so namenjene.
Župan: Za gozdne ceste se namenja denar s sklepom ministrstva. Plan pripravi Zavod
za gozdove. Vključeni so revirni gozdarji, ki podajo poročilo o opravljenih delih. Občina
ne pripravlja planov, pripravi izbor izvajalcev oziroma opravi razpis. Kilometrov gozdnih
cest je veliko.
»Olje nekoliko drugače« je projekt, ki ga je vodila Komunala Sevnica. Kantice je delila
Komunala Sevnica na podlagi njihovih obvestil in interesa.
Občina Sevnica je v preteklih desetletjih podedovala veliko neurejenih zemljišč.
Tekoče zadeve se urejajo v skladu z vsemi pravili, zatečene zadeve pa na pobude
občanov ali novih dejstev. Odškodnine se pojavljajo predvsem pri novih projektih.
Nekateri vodovodni rezervoarji so na zasebnih zemljiščih, postopno se urejajo. Na teh
področjih je veliko birokratskih premikov, delo notarjev, geodetov itd.
Mag. Marnova doda, da se lahko kantice s strani občanov prevzamejo na Zbirnem
centru.
Direktor: Gozdne ceste so transfer države v proračun občin.
Ivan Orešnik predlaga sklep 1:
Odbor se je seznanil z zaključnim računom proračuna Občine Sevnica za leto
2019 in ker nanj nima pripomb, predlaga Občinskemu Svetu Občine Sevnice, da
ga sprejme.
Sklep je potrjen s šestimi glasovi za, eden se vzdrži.
Sklep 2:
Občinska uprava do naslednje seje pripravi
rekonstrukciji kanalizacije Boštanj – Pugelj.
Sklep je soglasno z dvigom rok potrjen.
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Ad 4
Razno
Ivan Orešnik odpre razpravo:
V razpravi so sodelovali: Mag. Marnova, župan, Vincenc Sitar
Mag. Marnova: Participativni proračun je bil v lanskem letu zelo pozitivno sprejet, tudi
letos je v pripravi. Pobude so bile podane tudi iz Mirnske doline, za razliko od lanskega
leta. Tehnika izvedbe in kvote so enake lanskim.
Župan poda delovno poročilo v zvezi s COVID – 19.
Štab Civilne zaščite se je sestal še pred začetkom razglašene epidemije 13.3.2020. V
letu 2018 je bil obnovljen načrt za razglasitev pandemije. Sodelovale so vse službe:
občina, zdravstveni dom, lekarna, komunala, policija, upravna enota, gasilci. Preko
občinske FB strani se je obveščalo občane, trikrat so bili gospodinjstvom poslani letaki.
Ugotovilo se je, da so najbolj rizični domovi za starejše. V začetku je bila tudi pri nas
težava s pomanjkanjem zaščitne opreme. Na pomoč so priskočila podjetja, ki
dobavljajo zaščitno opremo. Težave so se pojavile po zaprtju šol, saj vsi otroci nimajo
primerne računalniške opreme in internetne povezave. Za opremo je skrbel šolski
sklad, občina je pristopila k pomoči nudenja internetne povezave. Lokalni ponudniki so
nudili priklope med krizo. Pomoč na domu je potekala. S strani Rdečega križa se je
javilo precej starejših prostovoljcev iz rizičnih skupin. ZD je pridobil COVID točko za
testiranje v notranjih prostorih. Na drugih zdravstvenih področjih je nastalo kar nekaj
škode zaradi nedelovanja zdravstvenega sistema. V upravi so se izdelovale maske, ki
jih je gasilska služba delila po občini. Nekaj zaščitne opreme je bilo razdeljene med
gostince in druge podjetnike. Komunikacijski kanal je potekal do vseh podjetnikov, ki
delujejo v manjšem obsegu, da so bili informirani v zvezi z nastalo situacijo. Delovni
časi trgovin so bili objavljeni na FB strani. Z rednim delom je občinska uprava začela
po treh tednih od razglasitve epidemije. Stranke so se najprej najavile po telefonu,
sedaj lahko pridejo, vendar posamično. Na gradbiščih je delo potekalo. Razpisi za
dodelitev sredstev za pomoč društvom so bili zadržani za nekaj tednov, kar je bilo
pričakovano. Stroškov občine zaradi COVID – 19 je v rangu do 30.000 EUR, do sedaj.
Posredni stroški bodo nastajali čez čas.
Vincenc Sitar pohvali delo domov za ostarele.

Seja se zaključi ob 16:07 uri.
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