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Spoštovani!
Predlog proračuna oziroma proračunski okvir virov ter finančnih načrtov neposrednih
proračunskih uporabnikov proračuna Občine Sevnica za leto 2015 je bil sistematično in v luči
javnofinančnih razmer v katerih nastaja predstavljen na prejšnji seji v januarju. Po predstavitvi
je tekla proračunska razprava, kjer ste občinski svetniki podali številne pobude, mnenja ter
vprašanja, zato v nadaljevanju navajamo odgovore in opredelitve strokovnih služb občinske
uprave Občine Sevnica do sklepa:
•

Sanacija mostu Grahovica

V letu 2010 je bil pripravljen projekt za izvedbo (PZI) za rekonstrukcijo mostu. Projektantska
ocena vrednosti potrebnih del znaša 50.222,26 evrov (brez DDV). Omenjeni projekt
rekonstrukcije mostu je bil pripravljen kot nadaljevanje rekonstrukcije cest na področju Boštanja.
Sanacija mostu Grahovica je ena izmed prednostnih nalog v naslednjih letih.
•

Sanacija lokalne ceste od OŠ Boštanj do Kogovška, ki je v slabem stanju in na
posameznih delih brez pločnika

V sklopu investicijskega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2015 bo nekaj sredstev namenjenih
tudi za ureditev dela lokalne ceste. Za izgradnjo pločnika je potrebno v prvi fazi odkupiti
zemljišča. Projektna dokumentacija za izgradnjo dela pločnika je že izdelana in opravljeni so bili
prvi razgovori z lastniki za odkup zemljišč na tem območju.
Pripravlja pa se tudi izvedbena dokumentacija za ureditev občinskih cest v Dolenjem Boštanju,
ki vključuje tudi predmetni odsek in kjer je predvidena: obnova oz. rekonstrukcija vozišča,
preureditev oz. zaščita obstoječega odvodnjavanja na obravnavanih pododsekih občinskih cest,
prometno-tehnična preureditev križišč in gradnja enostranskih pločnikov šir. 1,5 m (z lok. zoženji
na 1,2 m) na manjkajočih odsekih. V predlogu Proračuna Občine Sevnica za leto 2015 so
predvidena sredstva za začetek gradnje pločnika na odseku v Obrtni coni v Dolenjem Boštanju.

•

Sanacija ceste Simončič–Lindič v Dolenjem Boštanju

Odsek ceste je kategoriziran kot javna pot, ki jo redno in investicijsko vzdržuje Krajevna
skupnost Boštanj. V letih 2011/2012 je Občina odkupila zemljišča za razširitev vozišča.
Opravljena je bila razširitev vozišča, ki jo je potrebno še zaključiti. S strani Občine Sevnica je
bilo vloženih kar nekaj sredstev za razširitev javne poti in odkup potrebnih zemljišč za razširitev.
Pripravlja se izvedbena dokumentacija za ureditev občinskih cest v Dolenjem Boštanju, ki
vključuje tudi predmetni odsek in kjer je predvidena: obnova oz. rekonstrukcija vozišča,
preureditev oz. zaščita obstoječega odvodnjavanja na obravnavanih pododsekih občinskih cest,
prometno-tehnična preureditev križišč in gradnja enostranskih pločnikov šir. 1,5 m (z lok. zoženji
na 1,2 m) na manjkajočih odsekih.
•

Kakšni bodo prihranki na objektih, ki so bili v letu 2014 energetsko sanirani

Občina Sevnica je v letu 2014 sanirala štiri objekte, in sicer: Osnovno šolo Sava Kladnika
Sevnica z enoto vrtca Kekec, Podružnično šolo Studenec, Športno dvorano Sevnica ter
Zdravstveni dom Sevnica. Prihranke, ki so bili izračunani na osnovi prejšnjega in zdajšnjega
stanja, bo potrebno dokazovati v naslednjih letih in poročati Ministrstvu za infrastrukturo. Za leto
2014 je bilo že potrebno poročati o prihrankih. Glede na to, da so bile investicije zaključene v
drugi polovici leta, bodo realni prihranki vidni v letu 2015. Vsekakor bo potrebno, da bodo
upravljavci upoštevali navodila izvajalcev glede uporabe energetsko saniranih objektov, kot so
pravilno zračenje, pravilna uporaba termostatskih ventilov, uporaba zasenčitev.

•

Ureditev Kvedrove ceste z območjem spomenika NOB

V letu 2010 je bil pripravljen projekt za izvedbo (PZI) za ureditev lokalne zbirne ceste na odseku
Kvedrove ulice, AP-ŽP in v tem sklopu je predvidena tudi ureditev parkirišč pri železniški postaji.
Investicija je predvidena v Načrtu razvojnih programov Občine Sevnica za 2016–2018.
Ministrstvu za promet in Slovenskimi železnicami je bila predstavljena celotna ureditev
Kvedrove ceste, ki zajema celovito ureditev parkiranja na tem območju, ureditev spomenika in
ureditev avtobusne postaje. Opravljen je bil tudi razgovor z avtorjem spomenika NOB in
urbanistom Bracom Mušičem ter z Zavodom za varstvo kulturne dediščine o načinu urejanja
spomenika. Celotno zemljišče za območje urejanja je v lasti Slovenskih železnic. Opravljeni so
bili že razgovori s Slovenskimi železnicami, da bi izvedli brezplačni prenos zemljišč za izgradnjo
javne infrastrukture.
•

Nadaljevanje urejanja sistema parkiranja z ureditvijo modrih con

V predlogu proračuna Občine Sevnica za leto 2015 je predvidena postavitev parkomata in
uvedba območja kratkotrajnega parkiranja od trgovine Izidor do trgovine Modiana.
•

Ureditev območja ob reki Savi (posipanje z drobnim peskom, celotna povezava
poti, postavitev WC, odstranitev naplavin in ambrozije)

Območje ob Savi je veliko. Pristopili smo že k vzdrževanju in urejanju, ureditve sledijo načinu
uporabe omenjenega območja. V sklopu urejanja javnih površin bo Občina Sevnica pristopila
tudi k ureditvi večnamenskih poti ob reki Savi na območju mesta Sevnica, nasutje in utrjevanje
z drobnim peskom itd. Na širšem območju drevoreda je predvidena postavitev WC-ja.
Odstranitev naplavin ter odstranjevanje ambrozije pa je v pristojnosti vzdrževalca
akumulacijskega bazena, to sta podjetji HESS d.o.o in Infra d.o.o., na kar jih bomo še posebej
obvestili.

•

Nadaljevanje urejanja Športnega parka Krmelj

Na področju urbanizma je bila v septembru 2014 naročena izdelava elaborata za preveritev
stanja s predlogom umestitve novih vsebin na območju »Turistično rekreativnega centra
Krmelj«. Naloga je bila pričeta na pobudo lokalne skupnosti in predloga občinskega svetnika.
Elaborat bo služil kot strokovna podlaga za pripravo OPPN.
Namen izdelave elaborata je preveritev stanja v prostoru in prostorskih pogojev ter izdelava
predloga umeščanja in ureditve novih turistično športnih in rekreativnih površin, s katerim bo za
naselje Krmelj in širše zagotovljena revitalizacija delno degradiranega območja.
Območje predvidenega OPPN nudi odlične možnosti za bodoči turistično, športno rekreativni
razvoj Krmelja. Prednost območja je neposredna bližina naselja in dobra dostopnost ter
prometne povezave. Predviden program bo pripomogel k revitalizaciji in nadaljnjem razvoju
celotnega območja in ga približal tako domačinom kot turistom. Izdelana sta bila variantna
predloga, ki ju bo obravnaval Svet KS Krmelj.
•

Sistematična ureditev zastajanja vode na športnih površinah v Krmelju

Občina Sevnica je v oktobru 2014 pridobila strokovno mnenje možnosti preprečevanja
zastajanja vode na območju OŠ Krmelj. Občina se bo skupaj s KS Krmelj dogovorila o izvedbi
ukrepov za preprečevanje zastajanja voda na tem območju. Predvidena je izvedba drenaž v
letu 2015.
•

Racionalizacija šolskih prevozov

Skladno z zakonodajo so otroci dolžni hoditi peš do oddaljenosti štirih kilometrov od doma do
matične šole, razen v primeru, da gre za nevarni odsek, ki ga določi Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu. V naši občini je 730 vozačev od skupno 1395 šoloobveznih otrok. Otroci
hodijo peš največ do treh kilometrov od doma do šole. Če bi Občina upoštevala izključno samo
zakonsko osnovo, bi se vozilo 40 % manj otrok, kot se jih vozi sedaj. Občina Sevnica v zadnjih
letih ni ukinila nobene relacije, kljub dejstvu, da so bili določeni nevarni odseki sanirani z
urejanjem pločnikov in obcestnih površin. Občina vseskozi daje Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport pobude in predloge za spremembo zakonodaje na področju šolskih prevozov.
Občine to problematiko rešujejo na različne načine, tudi z doplačilom staršev za prevoz otrok,
ki imajo prebivališče oddaljeno manj kot štiri kilometre do matične šole. V letošnjem letu
potečejo pogodbe z izvajalci, zato bo občina pripravila nov razpis na podlagi analize stanja
relacij in števila otrok.
•

Ureditev pristana Orehovo s postavitvijo WC

V sklopu urejanja javnih površin bo Občina Sevnica pristopila tudi k postavitvi WC-ja ob
večnamenski poti ob reki Savi in vzdrževanju sprehajalnih poti.
•

Nadaljevanje aktivnosti za sanacijo državne ceste Šentjanž-Glino

Gre za pododsek regionalne ceste R3–738 Tržišče–Hotemež, za katerega je bil v letu 2009
pripravljen projekt za izvedbo za rekonstrukcijo, vključno z gradnjo enostranskega pločnika za
pešce. Za vzdrževanje omenjene državne ceste je pristojna Direkcija RS za infrastrukturo.
Investicija je predvidena v načrtu razvojnih programov proračuna Republike Slovenije. Direkcija
RS je zadolžena za pričetek aktivnosti na projektu, Občina Sevnica pa bo temu poteku sledila.

•

Pridobitev ustreznega prostora za umestitev kulturne dvorane v prostor

Lokacija kulturnega doma je določena v Ureditvenem načrtu Sevnica – Stari Center – URN 32
(območje Trga Svobode), ki je stopil v veljavo leta 1987. Ureditveni načrt omogoča takojšnji
pričetek postopkov za odkup zemljišč in objektov, projektiranje ter gradnjo. Veljavni odlok o
OPPN za ureditev območja Zdravstvenega doma, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča,
ki je bil sprejet v decembru 2014, ne posega v območje, kjer je predvidena umestitev kulturnega
doma.
•

Prerazporeditev finančnih sredstev za potrebe krajevnih skupnosti

Občina Sevnica skladno s Statutom Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) in
Pravilnikom o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Sevnica (Ur. l. RS,
št. 103/11) za financiranje krajevnih skupnosti v proračunu zagotavlja potrebna sredstva za
delovanje v skladu s proračunskimi možnostmi in pristojnostmi, ki jih je prenesla na krajevne
skupnosti. Sredstva se nakazujejo v obliki rednih mesečnih transferjev po dvanajstinah letne
kvote, vsakokrat definirano s proračunom Občine Sevnice.
Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti se nekoliko znižujejo glede na prejšnja leta, vendar
je eden iz med razlogov tudi prevzem posameznih nalog oziroma obveznosti krajevnih skupnosti
na Občino Sevnica. Krajevne skupnosti tako ne izvajajo več gospodarske javne službe
vzdrževanja javnih površin, Občina je prevzela tudi celoten strošek zavarovanja premoženja
krajevnih skupnosti, zavarovana je tudi splošna odgovornost krajevnih skupnosti. Občina
Sevnica je od krajevnih skupnosti prevzela tudi upravno in finančno poslovanje. Drugi razlog za
znižanje sredstev za delovaje krajevnih skupnosti je zmanjšanje sistemskih virov občine, in sicer
znižanje povprečnine za leto 2015, sredstev za investicije ter interventnih ukrepov, tako da se
krčenje sredstev za delovanje evidentira tako na ravni Občine kot krajevnih skupnosti, kot ožjih
delov lokalne samouprave.
•

Nedopustno je zmanjšanje sredstev jedrske rente

Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju
jedrskega objekta je bila sprejeta konec leta 2003 kot rezultat političnega dogovora o
sprejemljivosti jedrskega objekta na območju Posavja. Uredba je že takrat vsebovala formulo
za delitev nadomestila glede na površino in število prebivalcev znotraj 10-kilometrskega
območja okrog NEK. Občina Sevnica je prejemala nadomestilo v višini cca. 600.000 EUR letno
na podlagi prehodne določbe, ki je ne glede na predpisano formulo poimensko določala krog
upravičenk do nadomestila, in sicer, da so do sprejema lokacijskega načrta za odlagališče nizko
in srednje radioaktivnih odpadkov ali do vključno leta 2008 do nadomestila za omejeno rabo
prostora za skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na območju obstoječe jedrske
elektrarne Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju: nadomestilo NSRAO) upravičene
Občine Brežice, Krško in Sevnica. Višina nadomestila se je delila med občinami glede na število
prebivalcev s stalnim prebivališčem na ozemlju občin.
Uredba je po spremembah in dopolnitvah iz leta 2008 v celoti ohranila formule iz leta 2003,
predvidela pa je dodatna sredstva in razširila območje, ki je upravičeno do plačila nadomestila.
Sredstva so se povečale v višini okoli 2,5 mio EUR. Do sredstev so bile po novem upravičene
poleg občin Krško, Brežice in Sevnica še občini Kozje in Kostanjevica. Do vključitve novih občin
je prišlo, ker se je povečalo krožno območje načrtovanja ukrepov za primer jedrske nesreče za
obstoječo jedrsko elektrarno NEK iz sedanjega radia 2,5 km na 10 km. Ne glede na navedeno
je novela Uredbe vsebovala prehodno določbo, da so do sprejema državnega prostorskega
načrta za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ali do 31. marca 2009 občine
Brežice, Krško, Kostanjevica in Sevnica upravičene do nadomestila NSRAO. Višina

nadomestila se je v prehodnem obdobju delila med občinami glede na število prebivalcev s
stalnim prebivališčem na ozemlju občin.
Nadomestilo iz naslova odlagališča nizko ali srednje radioaktivnih odpadkov se je do 31. 3. 2009
izplačevalo poimensko navedenim občinam Brežice, Krško, Kostanjevica in Sevnica. S 1. 1.
2010, ko je stopila v veljavo Uredba o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško (Uradni list RS, št. 114/09; v
nadaljevanju: Uredba o DPN), se je pričelo izplačevati nadomestilo občinam, ki so znotraj 10kilometrskega območja okoli bodočega odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
Vrbina. Pred izdajo odločb je Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz NEK naročil izdelavo analize 10-kilometrskega pasu od odlagališča NSRAO
(izdelano januarja 2010), kjer pa se je izkazalo, da je zaradi prestavitve centra iz NEK na lokacijo
bodočega odlagališča NSRAO na Vrbini Občina Sevnica izpadla iz kroga upravičenk za nekaj
100 metrov.
Občina je z aktivnostmi za spremembo Uredbe pričela takoj v začetku leta 2010, ko je Sklad
prenehal z izplačevanjem akontacij nadomestila. Po podrobnejši proučitvi zadeve, razgovorih s
pripravljavci sprememb Uredbe v letu 2008 in analizi gradiva, ki je bilo podlaga za omenjeno
spremembo, je bilo ugotovljeno, da je prišlo do očitne napake pri pripravi gradiva oz. dikcije
sprememb Uredbe, saj je bila uradna obrazložitev in podlaga za spremembo Uredbe takšna, da
se stanje dosedanjim prejemnicam nadomestila (občinam Sevnica, Krško in Brežice) ne
spreminja in so do nadomestila upravičene še naprej.
Občina Sevnica je takoj pripravila predlog za spremembo Uredbe, kjer bi odpravili anomalijo in
vzpostavili prejšnje stanje, dokler novo odlagališče na Vrbini ne bo zgrajeno in NSRAO ne bodo
prestavljeni na novo lokacijo.
Računsko sodišče RS je junija 2011 izdalo Revizijsko poročilo o izbiri lokacije odlagališča nizko
in srednje radioaktivnih odpadkov, kjer je revidiralo smotrnost poslovanja pri izbiri odlagališča
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v obdobju od leta 2005 do 6. 1. 2011. Računsko sodišče
RS je med drugim ugotovilo, da določitev omejene rabe prostora po Uredbi iz leta 2003 (s
spremembami iz leta 2008) ni v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski
varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB, 70/08 - ZVO-1B in 60/11; v nadaljevanju: ZVISJV) in
podzakonskimi predpisi, zato je ministrstvu kot popravljalni ukrep naložilo pripraviti novo uredbo,
ki bo temeljila na podlagah, ki jih glede opredelitve območij omejene rabe prostora določa
ZVISJV in podzakonski predpisi.
Nova Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi
načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta, ki je bila sprejeta decembra
2014, je predvidela delitev nadomestila in dajatve izključno glede na krožna območja okrog
jedrskega objekta, ki jih določa ZVISJV in podzakonski predpisi. S tem se je krožno območje
omejene rabe prostora za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov zmanjšalo iz
sedanjih 10 km na 500 m. Nadalje se nadomestila za omejeno rabo prostora na območju več
jedrskih objektov ne bodo podvajala, kadar se območja omejene rabe prostora jedrskih objektov
delno ali v celoti prekrivajo. Poleg tega je v Uredbo vključen tudi nov termin, in sicer dajatev
zaradi načrtovanja in izvajanja intervencijskih ukrepov, ki jo mora upravljavec NEK plačevati
občinam, ki deloma ali v celoti ležijo znotraj območja načrtovanja intervencijskih ukrepov
jedrskega objekta. Gre za območje s polmerom 10 km okoli NEK.
Skupni znesek nadomestil in dajatev je manjši od zneska, ki bi se za leto 2015 plačal po Uredbi
iz leta 2003, in sicer se zmanjšuje z 11.235.273 EUR na 9.963.307 EUR, kar gre na račun
odprave revalorizacije osnove za nadomestilo med leti 2004 in 2009. Revalorizacija osnove prav
tako ni predvidena za naprej, kar pomeni, da se osnova ne bo povečevala glede na inflacijska
gibanja, pristojnost za izdajo odločb o odmeri nadomestila pa je prenesena iz občin na
ministrstvo.

Zaradi dejstva, da sprejeto besedilo Uredbe ni bilo predhodno usklajeno s tangiranimi občinami,
so se župani posavskih občin 28. 1.2015 sestali z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen
ter njenimi sodelavci. Izražen je bil jasen protest nad takšnim ravnanjem ministrstva in
poseganjem v dosežen dogovor med občinami. Podane so bile zahteve po popravi Uredbe, in
sicer, da se skupna vsota nadomestil poveča na skupno vsoto, ki je veljala do leta 2014, da se
osnova za nadomestilo in dajatev revalorizira tudi naprej ter da se pristojnost za izdajo odločb
vrne nazaj na občine.
Občina Sevnica ni uspela z vzpostavitvijo prejšnjega stanja, ki je temeljilo izključno na političnem
dogovoru. Glede na revizijsko poročilo Računskega sodišča je bilo potrebno upoštevati
predpisana območja omejene rabe. Občina Sevnica je uspela izpogajati t.i. fiksni del dajatve,
kar predstavlja cca. 139.000 EUR, cca. 3.000 EUR pa Občina Sevnica prejme po formuli glede
na velikost njenega ozemlja znotraj 10 km kroga, to je 120.337 m2, ter število prebivalcev na
tem območju, to je 29.
•

Predlaga se sanacija mostu na Bregu

Gre za pododsek regionalne ceste R3-679 Radeče-Breg-Sevnica, za katerega je bil v letu 2010
pripravljen projekt za izvedbo za rekonstrukcijo, ki vključuje tudi most čez Podvinski potok in
enostranski pločnik v naselju Breg. Projektantska ocena vrednosti potrebnih del za
rekonstrukcijo mostu znaša 132.336,90 EUR (brez DDV). Zaradi potrebe po izgradnji pločnikov
je bil tudi izdelan omenjeni projekt za rekonstrukcijo mostu.
Za eno od hiš v naselju Breg je Občina že podpisala Sporazum o odkupu zemljišča. Rušitev
objekta je potrebna za izgradnjo pločnikov. Investicija izvedbe pločnikov Šentjur–Breg je
predvidena v načrtu razvojnih programov Občine Sevnica za leto 2015 in 2016. Občina je projekt
za rekonstrukcijo mostu že posredovala Direkciji RS za ceste, ki mora projekt umestiti v plan za
izvedbo.
•

Čiščenje in urejanje brežin Podvinskega potoka

Gre za državno pristojnost in Občina Sevnica posreduje pobude na MOP in koncesionarja –
vzdrževalca, VGP d. d., Novo mesto. V zvezi problematike erodiranja brežin Podvinskega
potoka na Bregu smo pobudo posredovali v januarju letos.
•

Nadaljevanje urejanje igrišča in vrtička pri šoli v Loki, z umestitvijo telovadnice v
prostor

Občina Sevnica je v letu 2013 delno uredila prostor pred Podružnično šolo Loka. V letu 2009 je
bila narejena idejna zasnova umestitve nove telovadnice, ki bi bila vkopana na severnem delu
šole, na južnem delu pa bi bilo urejeno večnamensko igrišče. Gre za idejno zasnovo, ki jo bo
pred končno odločitvijo potrebno še dogovoriti tako s šolo kot tudi s krajevno skupnostjo
upoštevajoč racionalne tehnične rešitve. Površina, namenjena sedanjemu številu otrok,
vpisanih v PŠ Loka, zadostuje vsem normativom in kriterijem za izvajanje športne vzgoje.
Občina Sevnica je kot vodilni partner prijavila na Leader sredstva projekt »Iz naše je, dobro je«,
kjer so kot partnerji sodelovali še Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica s podružnicama
Studencem in Loko, Vrtec pri šoli v Krmelju, Gostilna in trgovina Repovž, Jože Repovž s.p., in
Ekološka kmetija Mihaele Jazbec. Projekt se je izvajal od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2014 in je v celoti
zaključen. Z vzpostavitvijo vrtov pri podružničnih OŠ in vrtcu smo želeli pri otrocih povečati
zavedanje o pomenu uživanja lokalno pridelane hrane. Ti so se učili pridelovati in tudi
predelovati hrano, pri projektnih partnerjih so spoznali končen proces predelave hrane. Celotna
vrednost projekta vseh partnerjev je znašala 104.519,25 EUR z DDV, sofinanciran del s strani
Evropskega sklada za razvoj podeželja pa je za vse partnerje znašal 66.518,00 EUR. Na

podružnici Osnovne šole Loka je bil v okviru projekta urejen vrt, nabavljeni so bili vrtni
kompostnik, zbiralnik za deževnico, dve vrtni garnituri, 40 komadov vrtnega orodja, tehtnica,
interaktivna tabla, projektor, 200 kom lesenih tablic za označitev imen rastlin, informacijska tabla
in različen pisarniški material, ki so ga uporabili pri projektu. Izvedba je pokrivala tudi stroške
fotografij, v manjšem delu stroške dela, sredstva pa so se namenjala tudi za izobraževanja. V
sklopu projekta se je zasadilo tudi deset dreves.
•

Revitalizacija objekta Clann

Občina Sevnica je pogajanja za pridobitev objekta CLANN v Loki pri Zidanem Mostu z Zavodom
Republike Slovenije za blagovne rezerve pričela v letu 2012 z namenom, da se pridobijo
ustrezni prostori za javne in družbene potrebe. V objektu bi bilo namreč možno zagotoviti
arhivske prostore javnih inštitucij na območju občine Sevnica, v delu pa bi ga nameniti za
družbeno koristne dejavnosti (skladišče za dobrodelne organizacije, prostori za društva in
krajevno skupnost, socialni inkubator ipd.). Prostori v objektu niso funkcionalni za izvajanje
večine tovrstnih dejavnosti, ampak gre za skladiščno halo, ki jo je potrebno preurediti in obnoviti.
Od Zavoda smo prevzeli dva najemnika, ki imata v spodnjih prostorih objekta skladiščne
prostore. Po nakupu objekta smo že prejeli nekaj vlog zainteresiranih subjektov, ki bi želeli
koristiti prostore. Objekt je velik, dvoetažen in meri 2.154 m2 zaradi česar bi občina želela pred
oddajo prostorov izdelati koncept koriščenja objekta, ki bi bil razdeljen na t. i. javni del (arhiv,
prostori za javne inštitucije) ter na del, ki bo na razpolago za društva in podjetja. Občina bo
koriščenje objekta uskladila tudi s Krajevno skupnostjo Loka pri Zidanem Mostu.
•

Ureditev vodooskrbe v KS Loka

Krajevna skupnost Loka je v preteklosti sama urejala vodooskrbo in se v letih 2007–2010, ko je
bil v izdelavi izvedbeni projekt za celovito rešitev vodooskrbe in prijava na razpis za pridobitev
evropskih sredstev, ni vključevala v celovitost gradnje javne vodooskrbe. V zadnjih letih pa se
je sodelovanje s krajevno skupnostjo na področju urejanja vodooskrbe zelo aktiviralo.
Pripravljene so celovite rešitve po vsej krajevni skupnosti, s trenutno osredotočenostjo na najbolj
problematične odseke, bodisi z vidika kakovosti bodisi zadostnih količin pitne vode, kot so
področja Radeža, Male Breze, Jelše in Zavrata. Občina je v večini že izvedla umeščanje
glavnega vodovodnega voda na omenjena področja. Letos se bo pričelo postopno
priključevanje gospodinjstev. V letošnjem letu se je pričela tudi izgradnja vodovoda na odseku
Radež–Zavrate z novim vodnim zajetjem ter nadaljevanje gradnje vodovoda Jelša.
•

Določiti je potrebno upravljavca igrišč tudi izven mesta Sevnica

Igriščem, ki se gradijo po različnih krajevnih skupnostih, je potrebno določiti upravljavca tako z
vidika vzdrževanja in organizacije koriščenja prostora. Večina zunanjih igrišč je v upravljanju
športnih društev oz. osnovnih šol ali krajevnih skupnosti. Za igrišča, ki nimajo upravljavca, bo
potrebno s krajevno skupnostjo ali društvom dogovoriti način upravljanja.
•

Informirati občane o možnosti priključitve na bodočo čistilno napravo Loka ali po
potrebi o izgradnji malih čistilnih naprav

Na osnovi novelacije Študije odvajanja in čiščenja odpadnih voda za območje občine Sevnica,
ki jo je občinski svet sprejel 29. 1. 2014, je za naselje Loka predvidena izgradnja javnega
kanalizacijskega sistema s čistilno napravo. V proračunu za leto 2015 imamo predvidena
sredstva za začetek izdelave projektne dokumentacije na podlagi katere bo ugotovljena
ekonomska upravičenost izgradnje kanalizacijskega sistema za naselje Loka in povezave z
naseljem Račica ter razvidno katera gospodinjstva bodo imela možnost priključitve na javno
kanalizacijo. Izdelane projektne rešitve bodo predstavljene na Svetu KS in nato na zboru
krajanov.

•

Ali bodo sredstva iz 23. člena v zadostni višini namenjena kot vir za izgradnjo OŠ
Tržišče

Vsa sredstva, ki bodo v letu 2015 pridobljena za sofinanciranje investicij iz t. i. 23. člena Zakona
o financiranju občin 1–A so načrtovana za financiranje izgradnje OŠ Tržišče. V letu 2015
prejmemo še drugi-preostali del navedenih sredstev iz leta 2014 in ker smo lansko leto planirane
investicije iz 23. člena tudi že finančno zaključili, bomo tudi ta del sredstev namenili za
financiranje izgradnje OŠ Tržišče. Finančno konstrukcijo OŠ Tržišče poleg navedenih virov
sestavljajo še lastna sredstva, kredit ter sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
•

Opredeliti različno višino sredstev EU za energetske sanacije

Občina Sevnica je v letu 2012 in 2013 prijavila na javni razpis osem različnih objektov. Vsak
objekt ima svoje karakteristike, različne materiale, različne kurilne naprave in energente. Pri
prijavah na razpise je bilo potrebno dosegati določeno število točk za sofinanciranje investicije.
Objekti, ki so bili v slabšem stanju, s slabšimi materiali (gradnja zidov iz betona, okna z enoslojno
zasteklitvijo), so hitro dosegla zadostno število točk. Nekateri objekti pa so novejši, varčnejši s
potrošnjo energije; ti objekti so zahtevali veliko več investicijskega vložka za majhen prihranek.
Zato je bilo potrebno pri teh objektih delež upravičenih stroškov vključiti kot lastni delež občine,
saj v nasprotnem primeru ne bi dosegli zadostno število točk in s tem odobritve sredstev.
•

Ali je narejena strategija priključevanja na čistilne naprave za celotno občino

Državni Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določa naselja, kjer
mora biti do 31.12. 2017 zgrajena javna kanalizacija s skupnimi čistilnimi napravami. Na podlagi
tega je Občina Sevnica pripravila Novelacijo študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda na območju Občine Sevnica (januar 2014). V naseljih z urejeno javno kanalizacijo se
morajo na podlagi državne uredbe in občinskega odloka vsi objekti, kjer nastaja odpadna
komunalna voda, priključiti na to javno kanalizacijo v roku 6 mesecev po obvestilu s strani
Komunale d.o.o. Sevnica.
•

Predlaga se seznanitev s projektom CeROD II

Javno podjetje CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., katere družbenik je Občina
Sevnica, za Občino Sevnica skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica
(Uradni list RS, št. 80/13) izvaja javno službo odlaganja ostankov predelave in odstranjevanje
komunalnih odpadkov.
Projekt CeROD je projekt 15 občin, ki so sklenile medobčinsko pogodbo o izgradnji in
obratovanju regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske (v nadaljevanju CeROD), v
katerem ima Občina Sevnica 4,65 % delež, kar je enako poslovnemu deležu družbenikov
javnega podjetja CeROD d.o.o.
Projekt CeROD je razdeljen na dve fazi:
- I. faza (CeROD I) obsega zapiranje in rekultivacijo oziroma sanacijo obstoječega odlagališča
in izgradnjo novega odlagališča preostankov komunalnih odpadkov z zgradnjo potrebne
komunalne infrastrukture za obratovanje CeROD, in
- II. faza (CeROD II), ki zajema izgradnjo objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov
(MBO), čistilno napravo za izcedne vode, izgradnjo infrastrukture za izrabo odlagališčnega plina
za proizvodnjo električne energije ter vzpostavitev centralnega informacijskega sistema (CIS) in
zunanje ureditve.

Občina Sevnica kot družbenica podjetja Cerod d.o.o. se je glede zadnjih točnih informacij o
stanju projekta Regijski center za ravnanje z odpadki II. faza obrnila na nosilno občino naročnico, to je Mestno občino Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto nas je obvestila o trenutnem stanju projekta na dan 29. 1. 2015 ter
podala ugotovitve in predloge nadaljnjih aktivnosti na predmetnem projektu.
I.

Informacija o trenutnem stanju projekta

• Pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja
Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO) je v teku postopek izdaje
OVO, popolna vloga je bila podana 15. 5. 2014.
Odločba o izdaji OVO s strani MOP ARSO do danes še ni bila izdana, kljub temu, da je 10. 12.
2014 potekel zakonski rok za izdajo odločbe OVO.
MOP ARSO je upravljavcu z dopisom dne 6. 1. 2015 posredovalo obvestilo, da vodi postopka
o spremembi OVO po uradni dolžnosti.
Z 14. 1. 2015 je pričela veljati Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdo gorivo in njegovi
uporabi (Ur. l RS, št. 96/2014), zato je bil s strani MOP ARSO pooblaščencu z dopisom 20. 1.
2015 posredovan poziv za dopolnitev vloge za OVO in izjasnitev o vseh dejstvih in okoliščinah.
22. 1. 2015 je upravljavec prejel obvestilo upravnega sodišča o sproženem upravnem sporu
Civilne iniciative.
• Pridobivanje gradbenega dovoljenja
Na Upravni enoti Novo mesto je v teku postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, vloga je bila
podana v juliju 2014 kot nepopolna, saj ni vsebovala odločbe o izdanem OVD. Podana je vloga
za podaljšanje roka dopolnitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je potekel 26. 1. 2015.
Iz 69. člena Zakona o varstvu okolja sledi, da se gradbeno dovoljenje lahko izda po
pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočnosti odločbe o spremembi
okoljevarstvenega dovoljenja.
•

V zaključni fazi je izdelava PZI projektne dokumentacije.

•

S strani Ministrstva za okolje in prostor je Mestna občina Novo mesto 11. 11. 2014
prejela zavrnjene vse zahtevke za refundacijo izvedenih del (izdelava projektne
dokumentacije, nadzor) po pogodbah o sofinanciranju, z utemeljitvijo, da sta
sofinancerski pogodbi za gradnjo in za nadzor razvezani, ker jim v pogodbi določenem
roku nista bila dostavljena pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje oz. pravnomočno
gradbeno dovoljenje. Odločba št. KS OP ROPI/4/1/Dolenjska - 2 faza/1 o spremembi
Odločbe št. KS OP ROPI/4/1 Dolenjska - 2. faza/0 o dodelitvi sredstev za projekt
»Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II. faza« je še vedno pravnomočna.

II.

Ugotovitve in nadaljnje aktivnosti na projektu CeROD II

Največje tveganje za izvedbo investicije predstavlja pravnomočnost OVD-ja ter GD. Ocena
trajanja postopkov upravnega spora je zelo negotova (ocenjeno 6 mesecev), kar predstavlja
velika tveganja v terminskem planu izvedbe investicije ter črpanja dodeljenih sredstev EU in RS
po odločbi v obdobju upravičenih stroškov (do 31. 12. 2015) ter dokazovanja zaključka operacije
organu upravljanja (dok 15. 12. 2016). predlog novega terminskega plana izvajalca ne izkazuje
možnosti izvedbe investicije znotraj rokov za črpanje sredstev EU in RS sredstev v obsegu z
odločbo dodeljenih sredstev, rok izvajanja gradnje se celo podaljšuje in posledično tudi roki
zaključka poskusnega obratovanja. Z nadzorom se pripravljajo ukrepi za zaščito tveganj.

Predlog nadaljnjih aktivnosti, sprejetih na zadnjem svetu županov, so:
• Potrebna takojšnja seznanitev MOP-a s trenutno situacijo ter posredovanje prošnje za
podaljšanje roka za izvedbo investicije vsaj za 1 leto. V kolikor prošnji ne bo ugodeno,
bo MOP moralo dati jasne usmeritve, kako ravnati oz. ali je potrebna prekinitev izvajanja
del.
• Nadaljevanje izvajanja vseh aktivnosti za izdajo odločbe OVD na ARSO.
• Izvajalec mora posredovati vlogo za podaljšanje dopolnitve vloge za izdajo GD na UE.
• Poizvedba o razlogih in namenu nadaljevanja upravnega spora civilne iniciative.
• Pristopi se k takojšnji pripravi novih izhodišč ravnanja z odpadki po letu 2015 oz. k
variantam za vrednotenje ter izdela vsa potrebna investicijska dokumentacija za
odločanje, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ.
Občina Sevnica je Mestno Občino Novo mesto že obvestila, da bo na eni iz med prihodnjih sej
projektu CeROD II. namenjena točka dnevnega reda, kjer bodo kot nosilna občina projekta ter
podjetje Cerod d.o.o. predstavili potek projekta.
•

Sanacija udrtin na cesti Slančji Vrh–Telče

Občina Sevnica bo v sklopu rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2015 pristopila k sanaciji
udrtin na lokalni cesti Slančji Vrh–Telče.
•

Sanacija mostu za Vodale

V letu 2014 je bil pripravljen PZI za rekonstrukcijo mostu, ceste in priključka na državno cesto.
Projektantska ocena vrednosti potrebnih sanacijskih del znaša 99.272,08 EUR brez DDV.
Rekonstrukcija mostu za Vodale je ena izmed prednostnih nalog v naslednjih letih.
•

Ali so v proračunu zagotovljena sredstva za delovanje ZKD in ostalih zvez

Sredstva za delovanje zvez bodo zagotovljena v proračunu za leto 2015 na podlagi njihovih
programov, ki bodo priložena vlogi za financiranje delovanja zveze na Občino Sevnica. Delež
za sofinanciranje zvez, katerih vloga je povezovanje številnih aktivnosti za krepitev in bogatitev
društvenega življenja po vseh krajih občine, bo zagotovljen v sklopu postavke Transferi
neprofitnim organizacijam (pod kontom Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam) ki je prav s tem namenom tudi povišana.
•

Ureditev vodooskrbe za Drožanje (zaselek Šetenje)

Občina Sevnica se je s predstavnico vodovodnega odbora Drožanje-zaselek dogovorila, da
pripravijo spisek vseh zainteresiranih za priklop na javni vodovodni sistem. Na osnovi
omenjenega se izdela finančna in izvedbena konstrukcija projekta in dogovori rok izvedbe glede
na razpoložljiva finančna sredstva Občine Sevnica.
•

Ureditev parkiranja v starem mestnem jedru

Podlaga za umestitev novih vsebin je strokovna podlaga za revitalizacijo starega mestnega
jedra Sevnice, izdelana konec leta 2013. V juliju 2014 smo pričeli s postopkom priprave OPPN,
v 2015 pa je predviden sprejem odloka.
Namen priprave je izdelati prostorski načrt vključno z izdelavo variantnih rešitev oziroma idejnih
zasnov ureditve upravnega objekta ter gradnjo podzemne garaže, ureditev odprtih površin za
mirujoči promet v sklopu občinskega parka, ureditev občinskega parka in zasnovo ureditev
prometnih povezav ob železniški progi na južni strani območja urejanja od križišča pri gostilni
Plauštajner do območja blokov Pod Vrtačo in v območju Glavnega trga ter povezav z regionalno

cesto, rešitev »ožine« na regionalni cesti z eventualno odstranitvijo stanovanjske stavbe na
naslovu Glavni trg 46 z zasnovo ureditve »zelenega« otoka, izdelati zasnovo rekreacijskih
ureditev in pristanov ob Savi s predvidenimi dostopi in ureditev območja z infrastrukturo.
Načrtovane ureditve bodo nudile zagotovitev in ureditev dodatnih površin za mirujoči promet s
spremembami prometnih režimov (ob izgradnji mostu čez Savo na Logu), gradnjo podzemne
garaže in razširitev ter utrditev površin namenjenih mirujočemu prometu na območju med
železniško progo in retenzijskimi površinami ob Savi, ter med izlivom Florjanskega potoka in
podvoza pod železnico pri Plauštajnerju.
•

Nadaljevanje ureditve ceste Arto-Ponikve

Občina Sevnica bo v sklopu investicijskega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2015 pristopila k
nadaljevanju ureditve gradbenih del na lokalni cesti Arto–Ponikve.
•

Priprava dokumentacije za dograditev potrebnih prostorov pri OŠ Studenec

Občina Sevnica je v letu 2013 odprla oddelek vrtca kot Enoto Vrtca Ciciban Sevnica. V šoli je
bila urejena igralnica za potrebe oddelka vrtca, s tem pa je bilo potrebno poiskati prostor za
izvajanje športne vzgoje za učence šole. Prostore za izvajanje športne vzgoje je občina uredila
v prostorih Gasilskega doma Studenec in tako zagotovila nemoteno izvajanje šolskega pouka.
V prihodnosti bo občina zagotovila sredstva za pričetek postopkov priprave projektne
dokumentacije za zagotovitev dodatnih prostorov v PŠ Studenec kot prizidek k obstoječemu
objektu.
•

Odkup Tasičeve hiše v Sevnici za potrebe kulturne dvorane

Ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti je urejeno z
zakonom in uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Osnova
za ravnanje z nepremičnim premoženjem je sprejet vsakoletni načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem, ki vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem države oziroma samoupravne lokalne skupnosti.
Odkup hiše bo v letu 2015 vnesen v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica, kar bo izhodišče, da bo Občina Sevnica lahko pričela s postopki glede možnosti
odkupa.
•

Kakšne so mejne vrednosti za javne razpise

Občina Sevnica je v skladu s 3. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.12/2013–
UPB-5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2) naročnik po tem zakonu in ga v celoti upošteva.
Določbe ZJN-2, razen določb 105.a in 107. člena tega zakona, v katerih so določila glede oddaje
in vsebine statističnih podatkov, se ne uporabljajo za javna naročila, katerih vrednost je nižja od
20.000 € brez DDV za blago in storitve in 40.000 € brez DDV za gradnje. Naročniki morajo za
ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta in vrednost javnega
naročila.
Za ta naročila je Občina Sevnica v letu 2011 sprejela »Navodilo o ravnanju naročnika v
postopkih naročanja blaga in storitev v vrednosti do 20.000 € brez DDV oziroma v postopkih
naročanja gradenj v vrednosti do 40.000 € brez DDV«, ki jih tudi dosledno izvaja. Navodila
določajo, da mora skrbnik naročila v postopkih naročanja blaga in/ali storitev v vrednosti do
3.000 € brez DDV in gradenj do 5.000 € brez DDV, po pošti ali po elektronski pošti pridobiti
ponudbo in pripraviti predlog za izdajo naročilnice, ki jo podpiše direktor Občinske uprave.

V postopkih naročanja blaga in/ali storitev v vrednosti nad 3.000 € do 20.000€ brez DDV in
gradenj nad 5.000 € brez DDV do 40.000 € brez DDV pa naročnik k oddaji ponudbe pozove
vsaj tri potencialne ponudnike, ki morajo svoje ponudbe oddati v zaprti kuverti, najkasneje do
roka, ki ga določi naročnik. Po oddaji ponudb vodja naročila pripravi poročilo o oddaji naročila
in predlog za izdajo naročilnice oz. podpis pogodbe. Naročilnico podpiše direktor občinske
uprave, pogodbo pa župan.
Za naročila blaga in /ali storitev v vrednosti nad 20.000 € brez DDV in gradenj nad 40.000 €
brez DDV naročnik izvede enega izmed postopkov po 24. členu ZJN-2, ki so odprti postopek,
postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, konkurenčni dialog, postopek s pogajanji
brez predhodne objave, postopek s pogajanji po predhodni objavi in postopek oddaje naročila
male vrednosti. Vsa ta naročila je potrebno objaviti na portalu javnih naročil, v primeru, ko je
vrednost naročil za blago/storitev višja od 134.000 € brez DDV, za gradnje pa 5.186.000 € je
naročilo hkrati potrebno poslati tudi v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti.
•

Posodobitev ceste Poklek–Selce in Poklek–Trnovec–Podvrh

Občina Sevnica bo v sklopu investicijskega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2015 pristopila k
posodobitvi ceste Poklek–Selce, skozi naselje Poklek nad Blanco. V sklopu rednega
vzdrževanja lokalnih cest pa bo Občina Sevnica pristopila k posodobitvam na lokalni cesti
Blanca–Poklek–Trnovec–Podvrh.
•

Kje so viri financiranja za sanacijo plazov in predlaga se sanacija plazov na
področju Trnovca

Skladno z zakonom o javnih financah mora vsaka občina zagotavljati 1,5 % prihodkov letnega
proračuna za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša ter druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Občino Sevnica sta v letu 2014 prizadeli dve večji naravni nesreči, in sicer žledolom v mesecu
februarju in močne poplave v mesecu septembru 2014. Zaradi velike obsežnosti škode, ki sta
jo povzročili naravni nesreči, je bilo potrebno prerazporediti sredstva ter nameniti več sredstev
za odpravo posledic naravnih nesreč. Tako je v proračunu Občine Sevnica za leto 2015
predvidenih 260.000 EUR za odpravo posledic naravnih nesreč. Z navedenimi sredstvi je
potrebno pristopiti k sanaciji poškodovanih mostov, prepustov, brežin cestišč, večjih in manjših
plazov, usadov cestišč, izdelavi tehnične dokumentacije za pristop k sanaciji in odpravi škode.
Razpoložljiva sredstva, ki so namenjena za sanacijo škod po neurju, so žal omejena ter veliko
manjša, kot so izkazane potrebe na terenu. Tako občina v prvi fazi namenja sredstva za
vzpostavitev normalne prevoznosti cestišč, kar pomeni sanacijo plazov in mostov, ki
onemogočajo normalno prevoznost cestišča.
Pri pojavu naravnih nesreč večjih obsežnosti, hkratnemu pojavu obilnega dežja, visoke
podtalnice in visokih vodostajev vodotokov na območju Republike Slovenije država razglasi
dogodek za naravno nesrečo ter odredi popis škode na poškodovani javni kot tudi zasebni
infrastrukturi.
Kot naravna nesreča je bil razglašen tudi dogodek močnega deževja v mesecu septembru 2014.
Na podlagi tega je Občina Sevnica aktivirala komisijo za popis škode, ki je popisala vso
prijavljeno škodo. Ta škoda je bila nato vnesena v skupni državni program AJDA, iz katerega
nato država pridobi podatke o skupni nastali škodi. V program AJDA se tako vnaša škoda na
javni infrastrukturi, za sanacijo katere je zadolžena občina, in škodo na zasebni infrastrukturi,
za katero so odgovorni lastniki objektov sami.

Škoda na kmetijskih zemljiščih se samo evidentira, vendar vlagatelji niso upravičeni za
pridobitev sredstev za sanacijo.
Država, ki je zadolžena za sanacijo škode večjega obsega (sanacija večjih plazov, mostov,
objektov), nato sistematično pristopi k odpravi posledic škode na občinski infrastrukturi. Glede
na razpoložljiva državna sredstva država v sodelovanju z Občino pristopi k odpravi nastale
škode. Žal so tudi njihova sredstva omejena, in tako ne sanira vse škodo, ki je nastala v naravni
nesreči. V preteklosti je država skupaj z Občino Sevnica sanirala večji plaz v Trnovcu in
pristopila k izgradnji nadomestne stanovanjske hiše Derenda, saj je bila prvotna zaradi plazu v
letu 2010 močno poškodovana.
•

Ali obstaja možnost sofinanciranja priklopa na javni vodovod in izgradnje malih
čistilnih naprav za gasilske domove

Priključevanje gasilskih domov na javne vodovodne sisteme teče vzporedno z gradnjo javnih
vodovodnih sistemov. Prav tako se definirajo lokacije novih hidrantov. Nadzor nad hidrantnim
omrežjem in tudi predlogi glede lokacij novih hidrantov so naloga Gasilske zveze Sevnica.
Stroške nadzora plačuje Občina Sevnica. Po naših podatkih so vsi gasilski domovi priključeni
na vodovodne sisteme.
Po Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica (Ur. list RS,
št. 46/14) so gasilski domovi oproščeni plačila komunalnega prispevka za priključitev na javni
kanalizacijski in vodovodni sistem. Izvedba priključka ni del javnega infrastrukturnega sistema
oz. komunalnega prispevka, in tako spada v individualni del in je strošek lastnika objekta. Stroški
priključevanja na javni vodovod oz. javno kanalizacijo gasilska društva vključijo v vsakoletni plan
investicijskega vzdrževanja iz občinskih sredstev za redno delovanje gasilskih društev in lastnih
sredstev.
V pravilniku o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav je določena subvencija
za stanovanjske objekte, kjer stalno nastaja komunalna odpadna voda. V gasilskih domovih pa
ta nastaja zgolj občasno. Tehnologija malih čistilnih naprav deluje na stalen dotok fekalne vode
in bi bila ob taki rabi pri vaških gasilskih domovih nefunkcionalna.

PREDLOG I. OBRAVNAVE ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE SEVNICA ZA LETO 2015
Proračunsko gradivo ima tri temeljne sestavine:
 splošni del, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb
ter račun financiranja;
 posebni del, ki ga sestavljajo finančni načrti posameznih proračunskih uporabnikov ter
 načrt razvojnih programov: to je strateški dokument razvojnih usmeritev lokalne
skupnosti, ki izkazuje načrtovane izdatke po posameznih projektih za prihodnja štiri leta.
Proračun občine se sprejema z odlokom, ki definira področja, ki so pomembna za izvrševanje
proračuna oziroma njegovih postavk. Vsi ostali spremljajoči dokumenti k odloku so opredeljeni
v nadaljevanju tega uvoda in so priloženi v gradivu. Odlok se objavi v Uradnem listu, ostali
dokumenti pa bodo po uveljavitvi odloka javno dostopni na spletni strani Občine Sevnica
http://www.obcina-sevnica.si/informacije/obcinski-proracun-sevnica/obcinski-proracun-2015.
Ker proračun Občine Sevnice ni bilo možno sprejeti v roku, ki bi omogočil njegovo uveljavitev s
01. januarjem 2015 zaradi lokalnih volitev, se financiranje funkcij in nalog občine začasno
nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu –
obdobje do sprejetja proračuna se imenuje obdobje začasnega financiranja. Sklep o začasnem
financiranju je bil predstavljen na decembrski seji in objavljen v Uradnem listu RS konec leta

2014. Tromesečno obdobje začasnega financiranja omogoča skladno z v poslovniku
predpisanim postopkom sprejem proračuna, možna pa je tudi združitev I. in II. obravnave
odloka, zato je proračun možno sprejeti na današnji seji in pričeti z vsemi nalogami občine
mesec prej kot sicer.
Pri pripravi in izvrševanju proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in
izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna
po naslednjih klasifikacijah:
 institucionalni,
 ekonomski,
 programski in
 funkcionalni.
Sistematična uporaba prvih treh klasifikacij je prikazana v posebnem delu proračuna
(institucionalna-proračunski uporabniki, ekonomska-konti in programska-drevesna struktura od
področja proračunske porabe do proračunske postavke), medtem ko funkcionalna klasifikacija
omogoča mednarodno primerjavo in v tem gradivu ni zajeta. Uporablja se namreč za namene
analiz; posamezni podprogrami se umeščajo v določene funkcionalne namene. Splošni del
proračuna zajema vse tri bilance po ekonomski klasifikaciji.
Ministrstvo za finance je pripravilo enotno aplikacijo za pripravo občinskih in državnega
proračuna t.i. Appra. Obrazložitve vseh treh temeljnih sestavin so oblikovane v skupnem
dokumentu, v prilogi V, kjer so poudarjeni cilji in poslanstvo lokalne skupnosti na določenem
področju. Skrbniki postavk so v tem delu obrazložili tudi posamezne postavke in konte ter
projekte v načrtu razvojnih programov. S takim pristopom oziroma oblikovanjem proračunskih
gradiv so le ta poenotena na nivoju vseh lokalnih skupnosti v državi, kar omogoča Ministrstvu
za finance analiziranje vseh državnih blagajn ter poročanje Evropski uniji, zato je nujno proračun
pripraviti v takšni strukturi. Ker se zavedamo da je gradivo z obrazložitvami zelo kompleksno,
vendar na njegovo strukturo nimamo mnogo vpliva, smo dodali razčlenjevalni razvid predloga
proračuna Občine Sevnica za leto 2015, ki je kontinuiteta dokumenta iz predstavitve predloga
proračuna (priloga VIII). Torej vsebina vsake proračunske vrstice je zapisana v prilogi V,
medtem ko je numerični del predstavljen tako v splošnem in posebnem delu proračuna, kot tudi
v prilogi VIII, kjer so združeni vsi proračunski atributi: porabniki sredstev, programi, konti-nameni
porabe in projekti, celotno gradivo pa sledi Navodilom za pripravo občinskih proračunov, ki ga
je predpisalo Ministrstvo za finance. Navodilo je dosegljivo na spletni strani MF.
Na januarski seji smo predstavili predlog, pomembni vsebinski spremembi glede na prejšnjo
vsebino pa sta sledeči. Dan po seji je namreč minister za finance s predstavniki občin podpisal
dogovor o višini povprečnine, ki le-to vsaj v prvi polovici ohranja na že uzakonjeni višini 525
EUR, katero smo mi upoštevali v predlogu. Dogovor pa prinaša spremembo na investicijskih
virih za občine, kjer ocenjujemo da bomo prejeli le 140.000 EUR sredstev iz 23. člena Zakona
o financiranju občin, medtem ko smo v predlogu predvideli višino iz prejšnjega dogovora
oziroma zakonske določbe. Za razliko smo zmanjšali višino odhodkov za gradnjo OŠ v Tržišču,
kar pa ne ogroža projekta, saj znotraj terminskih načrtov posameznih faz premikamo
posamezna opravila in še vedno sledimo predvidenemu terminu zaključka projekta v letu 2016.
Dogovorjena višina povprečnine je torej za prvo polovico leta 2015, medtem ko naj bi bila v drugi
polovici le-ta 500,83 EUR. Izračuni za drugo polovico bodo pripravljeni šele po uveljavitvi
interventnega zakona za uravnoteženje javnih financ občin, ki naj bi prinesel prihranke v
občinskih proračunih, sicer tako velikega znižanja povprečnine v drugi polovici leta ne bo možno
udejaniti. Občina Sevnica je primanjkljaj že do sedaj obravnavala zelo vsebinsko in izvajala
ukrepe varčevanja na vseh proračunskih postavkah, na katere ima neposreden vpliv: transfernih
sredstvih proračunskim uporabnikom, pri delu občinske uprave, pri premišljenem terminsko in
stroškovno učinkovitem načrtovanju in vodenju projektov. V vseh letih varčevanja smo
intenzivno sodelovali ter sproti usklajevali potrebe in vire – med letom sprejemali rebalanse, ki
so kljub varčevanju zagotavljali izvedbo vsega planiranega dela.

Druga vsebinska sprememba pa je bilančne narave, saj I. obravnava proračuna izkazuje
301.736 EUR primanjkljaja. Ta primanjkljaj je pokrit s stanjem na računih Občine Sevnica
260.680 EUR ter Krajevnih skupnosti v skupni višini 41.056 EUR. Običajno se skladno z navodili
Ministrstva za finance stanje na računih upošteva šele pri pripravi rebalansa. Ker pa se je letos
priprava proračuna premaknila v čas ko je stanje na računih konec 2014 že znano in ker imamo
vsi potrebo po koriščenju teh sredstev čim prej, smo jih v proračun 2015 zajeli že ob njegovi
pripravi.
Predlog I. obravnave proračuna Občine Sevnica za leto 2015 je predložen v naslednji vsebini
in strukturi:
I.

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SEVNICA ZA LETO 2015

V 5. členu ZJF je določeno, da se proračun sprejme z odlokom, v katerem se uredijo tudi druga
vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna in jih določa ZJF. Odlok o proračunu občine
opredeljuje vsebine, ki jih določata ZJF in ZFO – 1A in morajo biti urejene v odloku o proračunu
občine. Nanašajo se na:
 določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela
proračuna;
 izvrševanje proračuna (pooblastila županu za prerazporejanje sredstev,
pooblastilo županu o višini dolga dolžnikov, ki ga lahko odpiše župan, določitev
nekaterih namenskih sredstev, višina proračunske rezerve, določitev namenov
in največjega obsega obveznosti, ki zahtevajo plačilo v naslednjih letih,
spreminjanje načrta razvojnih programov, določbe o načinu porabe sredstev
splošne proračunske rezervacije);
 obseg zadolževanja in poroštev občine in posrednih uporabnikov proračuna.
II.

PRORAČUN 2015 – SPLOŠNI DEL

Proračun je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja.
Na začetku so predstavljeni predvideni prihodki v celoti skladno z veljavnim kontnim načrtom.
Davčni in nedavčni prihodki so ocenjeni na osnovi projekcij preteklih let in možnih okvirov ob
upoštevanju veljavne zakonodaje. V nedavčnih prihodkih so med drugim upoštevane tudi
koncesijske dajatve, ki so odmerjene na osnovi pogodb in odločb pristojnih ministrstev in se v
določenih deležih praznijo tudi v občinski proračun. Prihodki od prodaje blaga in storitev se
nanašajo predvsem na prihodke krajevnih skupnosti, ki ponekod še same opravljajo komunalno
dejavnost, zato so ti prihodki sestavljeni iz prihodkov od grobnin, vodarine, najema mrliške
vežice ter najema večnamenskih domov. Kapitalski prihodki so planirani realno, skladno s
predvidenim načrtom prodaje nepremičnin v lasti Občine Sevnica. V nadaljevanju so nanizani
odhodki skladno z ekonomsko klasifikacijo.
V računu financiranja so predvidena odplačila glavnic dolgoročnih obveznosti iz naslova
zadolževanja v preteklih letih, kot je pogodbeno določeno z amortizacijskimi načrti. V letu 2015
se nameravamo zadolžiti v skupni višini 1,2 MIO EUR za gradnjo ter sanacije šolskih objektov.
Planirano stanje sredstev na računu izkazuje stanje na računih Občine Sevnica ter Krajevnih
skupnosti.
Vse tri bilance v splošnem delu so pripravljene skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo.

III.

PRORAČUN 2015 – POSEBNI DEL

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov posameznih neposrednih proračunskih
uporabnikov in predstavlja odhodkovno stran proračuna skladno z institucionalno, programsko
ter ekonomsko klasifikacijo.
Institucionalna klasifikacija daje odgovore kdo porablja proračunska sredstva; v našem primeru,
ko nimamo enovite občinske uprave so to naslednji s Statutom ter Odlokom o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica določeni uporabniki, oddelki občinske
uprave ter krajevne skupnosti, ki so samostojne pravne osebe:
 1000 Občinski svet,
 2000 Nadzorni odbor,
 3000 Župan,
 4001 Občinska uprava – Splošna služba,
 4002 Oddelek za finance,
 4003 Oddelek za okolje in prostor,
 4004 Oddelek za družbene dejavnosti,
 4005 Oddelek za gospodarske dejavnosti,
 5000 Krajevna skupnost Blanca,
 5001 Krajevna skupnost Boštanj,
 5002 Krajevna skupnost Krmelj,
 5003 Krajevna skupnost Loka,
 5004 Krajevna skupnost Primož,
 5005 Krajevna skupnost Sevnica,
 5006 Krajevna skupnost Studenec,
 5007 Krajevna skupnost Šentjanž,
 5008 Krajevna skupnost Tržišče
 5009 Krajevna skupnost Zabukovje in
 5010 Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.
Ekonomska klasifikacija (sistem skupin kontov, kontov in podkontov) nam daje odgovor kaj se
plačuje iz javnih sredstev.
Programska klasifikacija pove za kaj oziroma za katere programe se porabljajo javna sredstva.
Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma
nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni
izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program je splošni program, ki je
del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih
neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo
izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo
cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter
uspešnosti. Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni
izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno
določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega
programa.
Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot
izdatkov, to so:
 proračunska postavka,
 proračunska postavka – podskupina kontov in
 proračunska postavka – konto.

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del
aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega
neposrednega uporabnika. Proračunska postavka – podskupina kontov je del proračunske
postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela
izdatkov proračunske postavke.
Proračunska postavka – konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim
načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota
za izvrševanje proračuna. Proračunska postavka - podkonto je del postavke, ki v skladu s
predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je
temeljna enota za pripravo proračuna. Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni
porabe (proračunska postavka - podkonto), v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka
proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram:
 PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE
 GLAVNI PROGRAM
 PODPROGRAM
 PRORAČUNSKE POSTAVKE
 PRORAČUNSKA POSTAVKA – KONTO
 PRORAČUNSKA POSTAVKA – PODKONTO
IV.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - NRP

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja
njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma
programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. Načrt razvojnih
programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v
štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko
planiranje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so
vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine,
ki naj bi izhajala iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Predlog NRP je usklajen
s posameznimi predlogi finančnih načrtov uporabnikov.
Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje
iz sredstev skladov kohezijske politike EU ter drugih evropskih virov, ki so namenjena za
posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter
določenih razvojnih programov države.
V NRP se izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja. NRP izkazuje
načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in
programe v prihodnjih štirih letih, ki so izdelani po:
 posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov;
 letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih
let in
 virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire
in druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji).
Glede na programsko klasifikacijo se NRP prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih
programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.
Glede na ekonomsko klasifikacijo se v NRP občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki
spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:
 42 – investicijski odhodki,
 43 – investicijski transferi in
 410 – tekoči transferi (subvencije ki lahko predstavljajo državne pomoči).

V.

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2015

To je najobsežnejša priloga proračuna, ki je pripravljena v že omenjenem programu Appra. V
nadaljevanju povzemamo nekaj glavnih podatkov iz preteklih proračunov in jih primerjamo med
seboj. Proračun občine je pod vplivom nenehnih sprememb zakonodaje, kjer je zakonodajalec
že večkrat naložil lokalnim skupnostim nove naloge, za katere obenem ni zagotovil novega
namenskega vira oziroma je v večini primerov dodeljen vir premajhen za izvajanje nalog.
Največji oziroma najbolj variabilni del proračuna je na strani investicij, kjer je delež teh sredstev
v veliki meri odvisen od absorpcijske sposobnosti proračuna, lokalnih infrastrukturnih potreb in
vsebine ter višine državnih in evropskih razpisov. Te primerjave pokažejo kako pomembno je
spremljanje ciljev in vsebine posameznih faz projektov ter projektov kot celota in ne indeksna
primerjava planiranih in realiziranih zneskov.
Predstavljeni proračun zajema oziroma temelji na trenutno veljavnih pravnih podlagah, ki smo
jih predstavili že na prejšnji seji ob predstavitvi predloga proračuna. Vse od podpisa sporazuma
o višini povprečnine pa do izdelave tega gradiva še nismo prejeli izračunov primerne porabe
Občine Sevnica, ki bi temeljili na dogovorjeni povprečnini. Dogovorjena povprečnina v višini 525
EUR je sicer tudi že uzakonjena, a vendarle so izračuni pomembni, saj so narejeni na podlagi
najbolj svežih statističnih podatkov, a katerimi ta trenutek lokalne skupnosti še ne razpolagamo.
Zato bomo morebitne razlike v višini primerne porabe ter sredstev 23. člena ZFO-1A upoštevali
pri pripravi rebalansa.
Občinska uprava na čelu z županom je proračun 2015 začrtala smelo in ambiciozno, kljub temu
da se napovedujejo nekateri sistemski ukrepi na ravni lokalne samouprave. Nekaj teh celo
podpiramo, saj kažejo na skupno namero Občin in Vlade RS po racionalizaciji dela občinskih
uprav na sistemski oziroma normativni ravni. To pomeni, da bi lahko postopno pričeli
nadomeščati primanjkljaje v občinskih proračunih, ki so v preteklih letih nastali zaradi
povečevanja nalog in obveznosti občinskih proračunov brez kritja sistemskih državnih virov. Ta
del je izjemno pomemben, saj gre za obvezne naloge občin iz katerih izhajajo pravice občanov.
Prihodki proračuna občine za leto 2015 so predvideni v višini 15.783.009 EUR. Od vseh
planiranih prihodkov znašajo prihodki iz dohodnine 11.027.589 EUR. Višina pripadajoče
dohodnine izhaja iz izračuna primerne porabe občine, ki temelji na dolžini občinskih cest, številu
prebivalcev ter njihovi starosti ter vsoti korekcijskih faktorjev, na katere pa nimamo direktnega
vpliva. Glavarina je bila dogovorjena med reprezentativnima združenjema občin ter
Ministrstvom za finance v višini 525 EUR/prebivalca za prvo polovico leta 2015.
Krajevne skupnosti imajo v naši občini status samostojne pravne osebe, zato so njihovi finančni
načrti obravnavani ločeno in jih predhodno oblikujejo in potrdijo sveti krajevnih skupnosti.
Predsedniki svetov KS so v stalnem stiku z zaposlenimi v občinski upravi ter direktorjem in
županom, zato njihove investicijske programe ter lokalne potrebe posameznih krajev dokaj
dobro poznamo. Na tak način smo v predlaganih finančnih načrtih povezali programe in
investicije krajevnih skupnosti in občine s ciljem časovne uskladitve izvajanja, predvsem pa
želimo doseči optimizacijo in racionalizacijo izvedb investicij in ostalih aktivnosti. Župan je
sprejel sklep o višini kvote za krajevne skupnosti v letu 2015 izhajajoč iz pravilnika o financiranju
in delovanju Krajevnih skupnosti. Kvota je nižja kot v letu 2014 in je oblikovana v višini 800.000
EUR; znižanje sredstev krajevnim skupnostim prvič v letu 2015 sledi znižanju vseh sistemskih
virov države občini in je temu sorazmerno.

Z naslednjimi grafikoni predstavljamo obseg posameznih proračunskih kategorij v letih
2006-2015.
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V naslednjem grafikonu je prikazana soodvisnost investicijskih sredstev ter transfernih sredstev
iz državnega proračuna ter kohezijskih sredstev EU. V vrednosti so zajeta vsa sredstva, ki se
izkazujejo na kontih skupine 74, zato primerjava z letom 2006 ni realna, zaradi takrat veljavnega
zakona, ki še ni poznal povprečnine ter odstopljene dohodnine.
INVESTICIJSKI ODHODKI V ODVISNOSTI OD TRANSFEROV IZ
DRŽAVNEGA PRORAČUNA TER SREDSTEV EU V LETIH 2007-2015
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Spodnji graf prikazuje povečanje razmerja med sofinancerskimi sredstvi države in Evropske
unije v primerjavi z investicijsko dejavnostjo posameznih proračunov v letošnjem in prejšnjih
letih. Slednje dokazuje, da so bili razpisi v prejšnji finančni perspektivi EU in razpisi državnih
virov v višini upravičenih stroškov ugodnejši od letošnjih. V proračunu se zadeva odraža tako,
da smo v preteklih letih za enako investicijsko učinkovitost potrebovali manj lastnih sredstev,
kot jih bomo v bodoče. Še leto nazaj smo imeli možnosti prijave na razpise, kjer so bili povrnjeni
celo vsi stroški investicije, najpogosteje pa so se ti odstotki gibali med 80 in 90 upravičenih
stroškov. DDV običajno ni upravičen strošek. Pri infrastrukturnih projektih iz področja komunalne
dejavnosti, pa si smemo ob pridobivanju osnovnih sredstev - gradnji in nabavi – poračunati DDV,
zato je tu odstotek sofinanciranja še večji, DDV pa državni proračun prejme z obdavčenim
najemom infrastrukture v uporabi. Napovedi sofinanciranj bodočih razpisov so v zniževanju
sofinancerskih deležev.
RAZMERJE MED INVESTICIJSKIMI ODHODKI TER
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V proračunu smo skladno z 49. členom ZJF oblikovali proračunsko rezervo za nesreče. To je
nujno, saj mora občinski proračun v primeru urgentnih situacij zagotoviti in izplačati sredstva
skladno z zakonskim določilom, šele nato sme za presežek ocenjenih škod zaprositi za sredstva
državne rezerve.
Skladno z 42. členom ZJF smo oblikovali tudi splošno proračunsko rezervacijo, ki se sme med
letom uporabiti za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva.
Naslednja dva grafikona prikazujeta strukturo prihodkov in odhodkov v letu 2015.

STRUKTURA PRIHODKOV 2015
KAPITALSKI
PRIHODKI
1%
NEDAVČNI
PRIHODKI
13%

TRANSFERNI
PRIHODKI
10%

DAVČNI
PRIHODKI
76%

STRUKTURA ODHODKOV 2015

INVESTICIJSK
I TRANSFERI
1%
INVESTICIJSK
I ODHODKI
34%

TEKOČI
TRANSFERI
41%

TEKOČI
ODHODKI
24%

Nominalni podatki iz bilance predloga I. obravnave za leto 2015:
PRIHODKI
DAVČNI PRIHODKI
NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI
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11.952.794
2.056.197
105.000
1.669.018
3.932.917
6.656.531
5.522.262
197.600

VI.

KADROVSKI NAČRT

VII.

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA
PREMOŽENJEM OBČINE

VIII.

RAZČLENJEVALNI RAZVID POSTAVK PRORAČUNA 2015

IX.

STALIŠČA DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER SKLEPI SVETOV
KRAJEVNIH SKUPNOSTI O SEZNANITVI S FINANČNIMI NAČRTI ZA LETO 2015

IN

RAZPOLAGANJA

Z

NEPREMIČNIM

Vsa delovna telesa so obravnavala resorne vsebine predlaganega dokumenta, medtem ko se
je Nadzorni odbor seznanil z načrtovanimi programi, Odbor za finance pa je podrobno pregledal
vsebino dokumentov ter bil s strani župana in njegovih sodelavcev seznanjen z vsebino postavk
oziroma programov.
Krajevne skupnosti imajo v naši lokalni skupnosti status samostojne pravne osebe, zato so
njihovi finančni načrti obravnavani ločeno. Predloge finančnih načrtov pripravijo krajevne
skupnosti same na podlagi izhodišč proračuna ter kvot iz že omenjenega sklepa župana, nato
z njimi seznanijo člane svetov krajevnih skupnosti. Tehnično pomoč pri pripravi jim nudimo v
občinski upravi. Finančne načrte dokončno potrdi Občinski svet s sprejetjem odloka o proračunu
kot celote vseh finančnih načrtov.
Občinskemu svetu Občine Sevnica posredujemo gradivo k predlogu I. obravnave Odloka
o proračunu Občine Sevnica za leto 2015 in predlagamo da ga sprejme.
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