ODBOR ZA KMETIJSTVO

Številka:
Datum:

011-0010/2011
11.01.2012

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

ZADEVA: STALIŠČE ODBORA ZA KMETIJSTVO

Odbor za kmetijstvo je na svoji 5. seji dne, 11.01.2012, obravnaval predlog Rebalansa A
Občine Sevnica za leto 2012 za področje kmetijstva in sprejel stališče, da se predlog v
navedeni obliki posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Pri proračunski postavki 14405 projekt Posavska špajza se uskladi konto in usklajeni zneski
investicije vnesejo še v NRP za leto 2012, 2013 in 2014.
Lep pozdrav,

Predsednik
Odbora za kmetijstvo
Božidar Beci

Dostavljeno:
- naslovu,
- v zadevo

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

Številka:
Datum:

011-0009/2011
11.01.2012

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

ZADEVA: STALIŠČE ODBORA ZA GOSPODARSTVO

Odbor za gospodarstvo je na svoji 6. seji dne, 11.01.2012, obravnaval predlog Rebalansa A
Občine Sevnica za leto 2012 za področje gospodarstva in turizma in sprejel stališče, da se
predlog v navedeni obliki posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Pri proračunski postavki 14405 projekt Posavska špajza se uskladi konto in usklajeni zneski
investicije vnesejo še v NRP za leto 2012, 2013 in 2014.
Lep pozdrav,
Predsednik
Odbora za gospodarstvo
Drago Krošelj

Dostavljeno:
- naslovu,
- v zadevo

Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo
Številka:
Datum:

011-0007/2012
12. 1. 2012

OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA

Zadeva:

Stališče odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo – Rebalans A
proračuna Občine Sevnica za leto 2012 – področje komunalne dejavnosti
in infrastrukture.

Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo je, 12. 1. 2012, obravnaval rebalans A
proračuna Občine Sevnica za leto 2012, za področje komunalne dejavnosti in infrastrukture
ter ga predlagal Občinskemu svetu Občine Sevnica v obravnavo in sprejem.

S spoštovanjem,
Predsednik odbora za
komunalno dejavnost in infrastrukturo
Jože Županc

Vročiti:
- naslovu
- v spis

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
Odbor za vodooskrbo in kanalizacijo
Številka: 011-0009/2012
Datum: 12.01.2012

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

ZADEVA:

Stališče Odbora za vodooskrbo in kanalizacijo k predlogu rebalansa A
proračuna Občine Sevnica za leto 2012 – postavke vodooskrbe in
kanalizacije

Odbor za vodooskrbo in kanalizacijo je na svoji 5. redni seji v četrtek, 12.01.2012 obravnaval
predlog rebalansa A proračuna Občine Sevnica za leto 2012 – postavke vodooskrbe in
kanalizacije, ter po obravnavi sprejel naslednje stališče:

-

Odbor za vodooskrbo in kanalizacijo je obravnaval predlog Rebalansa A
PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2012 – postavke vodooskrbe in
kanalizacije in se strinja s predlagano višino sredstev, ter predlaga
Občinskemu svetu, da zaradi nemotenega izvajanja proračunskih obveznosti
rebalans A sprejme po skrajšanem postopku.

Janez PODLESNIK
predsednik odbora

VROČITI:
- naslovu
- Oddelku za finance Občine Sevnica
VLOŽITI:
- v zadevo

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
Odbor za varstvo in urejanje okolja
Številka: 011-0002/2012
Datum: 12.01.2012

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

ZADEVA:

Stališče Odbora za varstvo in urejanje okolja k predlogu rebalansa A
proračuna Občine Sevnica za leto 2012 - prostorske postavke

Odbor za varstvo in urejanje okolja je na svoji 8. redni seji v četrtek, 12.01.2012 obravnaval
predlog rebalansa A proračuna Občine Sevnica za leto 2012 – prostorske postavke, ter po
obravnavi sprejel naslednje stališče:

-

Odbor za varstvo in urejanje okolja je obravnaval predlog Rebalansa A
PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2012 – prostorske postavke in se
strinja s predlagano višino sredstev, ter predlaga Občinskemu svetu, da
zaradi nemotenega izvajanja proračunskih obveznosti rebalans A sprejme po
skrajšanem postopku.

Gregor SIMONČIČ
predsednik Odbora za varstvo
in urejanje okolja

VROČITI:
- naslovu
- Oddelku za finance Občine Sevnica
VLOŽITI:
- v zadevo

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Številka: 011-0010/2012
Datum: 04.01.2012

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

ZADEVA:

Stališče Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu k predlogu
rebalansa A proračuna Občine Sevnica za leto 2012

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bil na korespondenčni seji v sredo,
04.01.2012, seznanjen s predlogom rebalansa A proračuna Občine Sevnica za leto 2012 –
postavke za delovanje SPV, ter po seznanitvi sprejel naslednje stališče:
-

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bil seznanjen s predlogom
Rebalansa A PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2012 – postavke za
delovanje SPV, se strinja s predlagano višino sredstev, ter predlaga
Občinskemu svetu, da se sprejme po skrajšanem postopku.

Janez Podlesnik
predsednik Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu

VROČITI:
- naslovu
- Oddelku za finance Občine Sevnica
VLOŽITI:
- v zadevo

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
Odbor za stanovanjske zadeve
Številka: 011-0001/2012
Datum: 12.01.2012

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

ZADEVA:

Stališče Odbora za stanovanjske zadeve k predlogu rebalansa A
proračuna Občine Sevnica za leto 2012 - stanovanjske zadeve

Odbor za stanovanjske zadeve je na svoji 5. korespondenčni seji v sredo, 11.01.2012
obravnaval predlog rebalansa A proračuna Občine Sevnica za leto 2012 – stanovanjske
zadeve, ter po obravnavi sprejel naslednje stališče:

-

Odbor za stanovanjske zadeve je obravnaval predlog Rebalansa A
PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2012 – stanovanjske zadeve in se
strinja s predlagano višino sredstev, ter predlaga Občinskemu svetu, da se
zaradi nemotenega izvajanja proračunskih obveznosti sprejme po skrajšanem
postopku.

Rado KOSTREVC
predsednik Odbora za
stanovanjske zadeve

VROČITI:
- naslovu
- Oddelku za finance Občine Sevnica
VLOŽITI:
- v zadevo

Številka: 410-0037/2011
Datum: 28.12.2011

Zadeva:

SKLEP O VIŠINI KVOTE ZA FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
V LETU 2012

Na podlagi 6. člena Pravilnika o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v
občini Sevnica (Uradni list RS št. 103/2011) izdajam sledeči sklep:
Skladno s Pravilnikom o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v
občini Sevnica se v proračunu Občine Sevnica za leto 2012 nameni 850.000 EUR.

Utemeljitev sklepa:
Občinski svet Občine Sevnica je na svoji 9. redni seji sprejel Pravilnik o nalogah, delovanju in
financiranju krajevnih skupnosti iz katerega izhaja obveza vsakoletnega definiranja kvote
transfernih sredstev za financiranje krajevnih skupnosti. V času proračunskega usklajevanja
smo dosegli dogovor s predsedniki krajevnih skupnosti o vsebini pravilnika, kjer so kriteriji za
delitev ter naloge krajevnih skupnosti. Navedena kvota je definirana na podlagi zakonskih
nalog krajevnih skupnosti in proračunskih zmožnosti v prihajajočem letu.
V letu 2012 se bo prvič po sprejetju pravilnika vzdrževanje javnih površin vršilo na nov,
racionalnejši način, stroške za vzdrževanje vseh javnih površin v občini pa bo plačevala
Občina Sevnica in ne več parcialno krajevne skupnosti. V preteklih letih smo za izvajanje teh
del iz sredstev krajevnih skupnosti, JP Komunale d.o.o. in predvsem s proračunskimi sredstvi
Občine Sevnice nabavili pretežni del potrebnih strojev in orodij za izvajanje te službe ter
vzpostavili mrežo izvajalcev teh del. Zato bo v bodoče JP Komunala d.o.o. organizirala delo
javnih delavcev ter svoje mobilne ekipe tako za redno vzdrževanje javnih površin kot tudi za
ureditev površin ob posameznih krajevnih in občinskih dogodkih.
Pomembna novost, ki vpliva tako na vsebino kot tudi na racionalizacijo dela je tudi
prezaposlitev tajnikov krajevnih skupnosti. Zaradi uskladitve z zakonodajo smo v tem delu
popravili tudi statut. Cilj je doseči pravilno in zakonito pisarniško poslovanje, zato občinska
uprava prevzema tako zaposlena kot upravno poslovanje vseh krajevnih skupnosti v naši
občini.
Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica

Vročiti:
 V prilogo Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2012
 v zbirko dokumentarnega gradiva

