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Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
Potrditev zapisnika 7. redne seje Odbora za finance in proračun,
Polletno poročilo Občine Sevnica za leto 2020,
Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2020
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 7. redne seje Odbora za finance in proračun
Danica Kramžar odpre razpravo:
Direktor pojasni vprašanje iz prejšnjega odbora, ki ga je postavila Mojca Jekoš.
Komunala Sevnica je podala poročilo o izvedbi rekonstrukcije stare kanalizacije, ki je
bila zgrajena v krajevni skupnosti Boštanj. Skupna dolžina izvedbe je 414,88 m.
Narejena je v skladu s popisom, v nadaljevanju se bodo dodatno priključevali objekti
oziroma uporabniki. V prvi fazi je vključenih 16 stanovanjskih objektov.
Zapisnik 7. redne seje odbora za finance in proračun je soglasno z dvigom rok potrjen.

Ad 3
Polletno poročilo Občine Sevnica za leto 2020
Uvodno obrazložitev so podali:

Župan: V sredini marca je bila proglašena epidemija, ki je nekoliko spremenila potek
izvajanja proračuna, ta je do takrat potekal tekoče. Delovni proces se je za dva tedna
skoraj zaustavil. V tem času je vlada pripravljala ukrepe za zmanjšanje posledic, z
velikim poudarkom na gospodarstvu. Nekoliko se je popravila povprečnina, hkrati so
se cene na gradbenem trgu po epidemiji tudi umirile. Praviloma se v prvem polletju ne
dosega 50% realizacija. Sledilo se je vsem projektom, stanje je stabilno, tekoče, sledi
se ciljem.
Direktor: Polletno poročilo je potrebno predložiti Občinskemu svetu, sestavljen je iz
vseh proračunskih uporabnikov. Proračun v prvem polletju nima odprtih zapadlih
obveznosti. Poslovanje je potekalo nemoteno, tudi v bodoče se ne pričakujejo velike
finančne posledice. Letošnje leto v proračunu ni bilo nobenega presežka, nekaj težav
se je rešilo s kratkoročnim financiranjem. Davčni prihodki dosegajo 50% ob polletju,
investicijski so dosti nižji, kar je normalno. Indeksi so pri nadzornem odboru, županovih
postavkah nekoliko nižji, stanje s Covidom jih je upočasnilo.
Mag. Marnova: Proračun je potekal nemoteno, zaradi Covida so bili vzpostavljeni 8
dnevni plačilni roki. Na začetku leta je bilo na računu 363 EUR, torej brez presežka iz
preteklega leta. Do začetka junija, ko je prišla povprečnina je bilo kar nekaj finančnih
težav. Z likvidnostnim kreditom se je zagotavljala tekoča likvidnost, vse se je plačevalo
skladno z valutnimi roki. Interventno se je nabavljala zaščitna oprema.
Razprava ni potekala.
Odbor se je seznanil s predstavljenim polletnim poročilom 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 2020
Uvodno obrazložitev so podali:
Župan: Rebalans proračuna je reden postopek uskladitve proračuna z novimi dejstvi.
Spremenjena je povprečnina, ki proračunu prinaša približno 700.000 EUR. Izločen je
projekt »mreža socialnih storitev«, saj mu ne sledimo. Na družbenih dejavnostih
poteka razprava na šolskih in predšolskih objektih o njihovi strategiji razvoja.
Direktor: Trije ključni razlogi: povprečnina, Covid ukrepi, Nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča tudi za nezazidana zemljišča. Prav pri tem je bilo kar nekaj
pritožb, ki se rešujejo. Prihodek okrog 9.000 EUR za obnovo nekaterih gozdnih cest.
Odstopili smo od projekta socialne mreže, zaradi neugodnih pogojev. Namen je bil
ureditev večnamenske sobe v stavbi pri bazenu, vendar bi jo lahko uporabljal samo
eden uporabnik. Iz lastnih sredstev se bo prekrila streha na celotni stavbi pri bazenu.
Pri splošni službi se povečuje proračunska rezervacija za 40% zaradi Covid ukrepov.
Za zavod Sopotnik se bo nabavil avtomobil. V teku je kar nekaj obnov oz. investicijsko
vzdrževanje občinskih objektov. V Tržišču se bo postavil žarni zid na pokopališču.
Nekaj več sredstev je namenjenih za asfaltacije. Kupuje se parkovna oprema, na željo

društev, krajanov. Za vsako cesto je potrebno imeti papirno dokumentacijo, ki tudi
stane. Investicijsko se vzdržuje tudi javna razsvetljava. Menjava varčnih žarnic.
Obnovitev vodovodov in kanalizacije je stalnica in vedno aktualna. Pri hidravličnih
izboljšavah je vedno več zahtev o študijah s strani evropskih sredstev. Kulturniki si
želijo ohraniti prostore frizerskega salona v stari Sevnici. Sofinanciranje pri nakupu
reševalnega vozila v ZD Sevnica.
Mag. Marnova: Kredit ni spremenjen, se je že črpal. Uskladitve so pri dolgoročnem
zadolževanju iz 23. člena ZFO. Zaradi spremembe povprečnine so tudi tukaj zneski
drugačni. Iz izkušenj finančnega poslovanja prve polovice leta je padla odločitev o
načrtovanju presežka v znesku 200.000 EUR. To omogoča dosti lažje poslovanje tudi
glede negotove prihodnosti zaradi Covida.
Danica Kramžar odpre razpravo:
Povzetek razprave:
V razpravi so sodelovali: župan, direktor, Mag. Marnova, Danica Kramžar, Mojca
Jekoš, Janoš Janc.

Župan: Presežek je namenjen decembrskim plačam izplačanim v januarju v vrtcu,
kštm-ju,A
Danica Kramžar: Iz proračuna je razvidno, da je veliko investicij. Vedno je dobro imeti
nekaj rezerve na računu zaradi nepredvidljivih dogodkov in 8 dnevnega plačilnega
roka.
Kako je s škodo na občinskih objektih po toči in neurju 30.8.2020. Ali škoda poseže v
rebalans ali je krita iz zavarovanja.
Župan: Omenjena toča je bila prisotna v Šentjanžu, Loki, Bregu, na Lisci. Poškodovane
so bile šole, gasilski dom na Bregu, Tončkov dom na Lisci. Javni objekti so zavarovani,
tudi za to škodo. Potekal bo popis po toči na terenu pri posameznikih, sledil bo vnos
vlog v aplikacijo Ajda. Intervencija je bila zelo intenzivna. V nedeljo, na dan toče je bilo
aktiviranih 150 gasilcev, v ponedeljek 50, torek sredo okrog 30 interventnih gasilcev.
Prisotna so bila tudi dvigala. Znesek intervencije se ne zaračunava, saj je krit iz
delovanja gasilske zveze in nakup materiala za gasilska društva. Prva ocena okoli 3
mio EUR je zelo nizka. Samo na kmetijskih rastlinah je 1,1 mio EUR škode.
Poškodovanih je ogromno streh. Vlada je sprejela sklep o popisu škode v katerem
piše, da predmeti, ki se lahko zavarujejo niso predmet popisa. Država subvencionira
zavarovalno premijo na kmetijski proizvodnji. Nekaj težav je bilo na cestni infrastrukturi
zaradi podrtega drevja.
Direktor: Poskrbljeno bo za brezplačni odvoz azbestnih kritin in kosovni odvoz drugega
materiala. Na obisku je bila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, do takrat
je bilo že veliko pospravljenega. Poškodovane so bile poljščine, objekti in avtomobili.

Mojca Jekoš: Nezavarovani pridelki niso upravičeni do povračila škode. Nekatera
zavarovanja so zelo visoka in posledično se za njih ne odločajo. Nekateri tudi hiš
nimajo zavarovanih, kaj to pomeni za njih, so upravičeni do pomoči?
Župan: Omenjeno problematiko smo izpostavili pri ministrici, kmetijskih službah,
takšen je sistem. Težko rečemo, kakšne pomoči s strani države bodo deležni. Sami
smo poskrbeli za humanitarno pomoč, veliko pomoči se izvede med sosedi. Občina je
neposredno odgovorna za intervencijski del. Zavarovalnice so relativno hitro ukrepale.
Cenitev avtomobilov je potekalo v Loki. V takšnih primerih se pokaže korektnost
zavarovalnice.
Direktor: Občinska uprava mora poskrbeti za popis po naravni nesreči v skladu z
veljavnim protokolom, ne ve se, kakšen bo končni rezultat omenjenega popisa.
Odločbe ne izdaja Občina, samo operativno izvede popis. Priznati moramo, da že
nekaj časa nismo imeli tako hude naravne nesreče, kot je bila letošnja toča.
Janoš Janc: Praksa je takšna, da so samo veliki kmetje upravičeni do pomoči, majhni
pa do te pomoči niso upravičeni. Subvencija za vino zaradi Covida je dosegljiva tistim
proizvajalcem, ki pridelajo več kot 3.000 litrov vina. Vso škodo na objektih in avtih, si
bodo ljudje morali kriti sami.
Ali si Občina Sevnica nadeja kaj denarja iz kvote 12 mrd EUR? Kakšne možnosti ima
kulturna dvorana.
Župan: Črpanje tovrstnih sredstev je velik izziv. Trije projekti: Nadvoz nad Savsko
cesto, sanacija kanalizacije v Sevnici in izboljšanje vodovodnih sistemov. Digitalizacija
gospodarstva in prebivalstva. Težava je zagotavljanje lastnega deleža. Čistilne
naprave pod 2.000 populacijskih enot niso potrjene. Gre v smeri večjih projektov nad
1 mio vrednosti. Projektna dokumentacija za takšen projekt je velik strošek, še posebej
če se potem ne realizira.
Ministrstva med seboj niso poenotena. Želimo najti programe, da ljudje ohranjajo svoje
zdravje, za to se potrebuje prostor za izvajanje.

Danica Kramžar predlaga sklep:
Odbor za finance in proračun se je seznanil s predlaganim gradivom o rebalansu
A proračuna Občine Sevnica za leto 2020 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 16:20 uri.

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

Danica Kramžar po pooblastilu Ivana Orešnika

