ZAPISNIK
9. redne seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne, 14.12.2020 ob 15:30
uri, v Kulturni dvorani.
Prisotni: Ivan Orešnik, Danica Kramžar, Stanislava Žičkar, Zdenka Dernovšek, Ana
Jelančič, Srečko Ocvirk, Zvone Košmerl, mag. Vlasta Marn,
Odsotni: Martina Kolman, Vincenc Sitar, Mojca Jekoš, Janoš Janc, Zvone Košmerl,
Barbara Zalašček
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Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika prejšnje seje
Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2021
Razno
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Predsednik vse pozdravi in odpre sejo.
Povzetek razprave:
Predsednik ugotovi sklepčnost, dnevni red je z dvigom rok soglasno potrjen.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Odbora za finance in proračun
Predsednik odpre razpravo:
Zapisnik 8. redne seje odbora za finance in proračun je soglasno z dvigom rok potrjen.
Ad 3
Predlog odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021
Uvodno obrazložitev so podali:
Župan: Proračun za leto 2021 ima poudarek na šolskem delu, kjer sledimo pred kratkim
sprejeti strategiji. Temu področju tesno sledita sociala ter predšolska vzgoja, kjer bomo
v Boštanju vzpostavili nove kapacitete za predšolske otroke. Pomembno je tudi
opremljanje poslovnih con, za kar imamo sredstva načrtovana na Oddelku za
gospodarstvo. Takoj po novem letu bo sklenjena pogodba za nakup prostorov
Mercatorja, ki bodo služili za programe Zdravstvenega doma Sevnica ter Rdečega
križa. V teku so spremembe in uveljavljanje mnogo prostorskih aktov, ki bodo
pomembno začrtali spremembe in napredek v prostoru. V letošnjem letu smo prvič
pričeli z zaračunavanjem nezazidanega stavbnega zemljišča v sistemu NUSZ, čeprav
nas je k temu zakonodaja terjala že več let. Kljub številnim pritožbam, ki so bile

neutemeljene, je čutiti spremembe v zagonu trga nepremičnin. Zakon o finančni
razbremenitvi občin je sprejet, vendar v tem proračunu še ni upoštevan, saj je bil
sprejeman vzporedno z nastajanjem našega proračuna. V vezi z njegovimi učinki ni
izračunov, v občinske proračune bo prehajal postopoma in ga bomo upoštevali pri
rebalansu 2021.V načrt razvojnih programov smo uvrstili več projektov kot je možno
glede na naše vire, a je smiselno vanj uvrstiti večino potreb in biti pri tem nekoliko
drzen ter s tem pripravljen na prihajajoče zunanje vire.
Mag. Marnova: V proračunu ne načrtujemo zadolževanja. Tudi v tem dokumentu
naveden državni kredit ne bo črpan, saj se skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi
občin t.i. 23. člen Zakona o financiranju občin ukine, 6 odstotkov primerne porabe občin
pa se nam dodeli z neposrednimi nakazili po dvanajstinah.
Danica Kramžar: Ali torej to pomeni da ne bo več državnih kreditov?
Mag. Marnova: Tako je. V preteklosti pridobljeni državni krediti bodo skladno s
pogodbami morali biti poplačani, v bodoče pa ne bo več razpisa, niti povratnega dela,
temveč bo vse nepovratni del namenjen uravnoteženju razvitosti občin. Po
dvanajstinah bomo prejemali nakazila.
Ivan Orešnik: Kaj bo z rekonstrukcijo ceste Šentjanž – Glino?
Župan: Ta investicija je v domeni Republike Slovenije. Naš del so pločniki ter javna
razsvetljava, kot je zapisano v sporazumu. Letos smo končno pridobili izvajalca za
prestavitev kapelice, kar bo dokončano naslednje leto. S tem bomo svoje obveznosti
iz sporazuma izpolnili.
Ivan Orešnik: Je v projektni dokumentaciji res predvidena širina pločnika 1,8 m?
Župan: Investicija teče skladno s projektno dokumentacijo, širino pločnikov bomo
preverili.
Odbor se je seznanil s predlaganim gradivom Odloka o proračunu Občine
Sevnica za leto 2021 in predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme.
Sklep je soglasno z dvigom rok potrjen.
Ad 4
Razno
Razprave ni bilo.
Seja se zaključi ob 16:15 uri.
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