ZAPISNIK
8. redne seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne, 28.11.2016 ob 17:00
uri, v sejni sobi Občine Sevnica.
Prisotni: Natalija Hostnik, Vincenc Knez, Danica Kramžar, Stanislav Možič, Ivan
Orešnik, Irena Dobnik, Darja Pompe, Božidar Arnšek, Ivan Biderman, Meri Kelemina,
Srečko Ocvirk, Zvone Košmerl, mag. Vlasta Marn, Andreja Lakner.
Odsotni: Divjak David

PREDLOG DNEVNEGA REDA :
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3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje odbora za finance in proračun,
Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 – I. obravnava,
Razno.

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 7. redne seje Odbora za finance in proračun
Ivan Orešnik: Odpre razpravo:
Povzetek razprave:
Zapisnik 7. redne seje odbora za finance in proračun je soglasno z dvigom rok potrjen.

Ad 3
Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 – I. obravnava
Uvodno obrazložitev sta podala župan Srečko Ocvirk, direktor Zvone Košmerl in
mag. Vlasta Marnova.

Glavni vir za izvrševanje proračuna za leto 2017 je povprečnina, ki za naslednje leto
znaša 530,00 €, ostali viri financiranja ostajajo na lanskoletni ravni in ni predvidenega
povišanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in ostalih davčnih obremenitev
za katere je pristojna občina. Trend zmanjševanja transfernih prihodkov se nadaljuje
tudi v letu 2017, bistveno pa se zmanjšuje tudi črpanje evropskih sredstev. Na
odhodkovni strani je opaziti trend zviševanja fiksnih obremenitev, predvsem za
predšolsko vzgojo in varstvu starejših in šibkejših občanov, s predvidenim proračunom
pa se poskuša financirati in ohranjati vse zakonsko predpisane naloge ter razvojne
naloge. Proračun je načrtovan na realnih osnovah, do so načrtovani projekti tudi
realizirani.
Večji investicijski projekti na osnovnih šolah so se zaključili, v 2017 pričakujemo
nakazilo še del sredstev za OŠ Šentjanž. V letu 2017 pa so načrtovani manjši projekti
na področju osnovnega šolstva in sicer gradnja na OŠ Studenec, kurilnica na OŠ
Šentjanž in igrišče pri OŠ Loka. Povečujejo se sredstva za infrastrukturo in sicer za
ceste, načrtuje se tudi ureditev centra Sevnice okoli spomenika ter odpira se projekt
izgradnje stadiona.
Ivan Orešnik: Odpre razpravo:
V razpravi so sodelovali nekateri člani odbora, Srečko Ocvirk, Zvone Košmerl in mag.
Vlasta Marn
Povzetek razprave:
Povprečnina se zviša, vendar na vpliva bistveno na povišanje celotnega zneska.
Ogovor: Podlaga za izračun povprečnin je formula iz Zakona o financiranju občin. Za
leto 2017 se povprečnina zviša za 8 € po občanu, vendar pa zaradi finančne izravnave
s strani države celoten znesek zvišanje znaša le 9.072,00 eura.
Kakšni so načrti za ureditev parkirišča pri železniški postaji? Odgovor: Slovenske
železnice so lastniki železniške postaje, ceste, parkirišča in tudi spomenika v parku.
Prodaja parkirišča ni v njihovem interesu, spomenik pa so pripravljeni prodati občini.
Dogovor o prodaji poteka, za ta namen so tudi rezervirana sredstva v proračunu,
pripravlja se skupni idejni projekt o ureditvi celotnega območja železniške postaje.
Okrnjena samostojnost glede investicij krajevnih skupnosti po Odloku proračuna
Občine Sevnica v 17. členu tega odloka. Odgovor: Podajanje soglasja za delovanje
Krajevnih skupnosti je formalno in se izvaja že nekaj let, na priporočilo nadzornega
odbora. S tem se skušajo zagotoviti potrebni viri za nemoteno delovanje in da se ne
naročuje in pripravlja projektov brez zagotovitve virov financiranja. Večjo težavo v letu
2017 predstavlja nov Zakon o javnem naročanju, kateri združuje javno naročanje
krajevnih skupnosti v skupno javno naročanje za vse krajevne skupnosti skupaj.
Porast konta 402999 drugi operativni odhodki iz 92.000 na 324.000 eurov za projekt
na Lisci. Odgovor: Indeks rasti na tej postavki je velik. Na tem kontu so predvidena
sredstva za vzdrževanje na Lisci, postajališče za avtodome in prijavljen projekt

Interreg, kjer je Občina Sevnica eden od desetih partnerjev iz osmih držav. Gre za
postavko, ki ni odvisna samo od občine, v načrtu je pridobitev sredstev za ureditev
prostorov na Lisci, vendar so ta sredstva zelo pogojno umeščena v proračun. Prve
rezultate projekta pričakujemo v začetku leta 2017.
Padec predvidenih investicijskih odhodkov (sredstev za investicije). Odgovor: V
proračunu niso upoštevani vsi projekti in s tem vsi viri financiranja, kateri so bili oddani
na evropskih razpisih, ker ni zagotovil, da bodo vsi odobreni in s tem realizirani. Lasten
vir financiranja zagotavlja nadomestilo za stavbna zemljišča. Pozitiven trend
predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov.
Koliko km cest se izgradi v enem letu in cesta k OŠ Blanca? Odgovor: Povprečno se
na leto zgradi od 5 km do 10 km, odvisno od zahtevnosti gradnje. Za ureditev ceste pri
OŠ Blanca pa je najprej potrebno začeti s pridobivanjem soglasji lastnikov zemljišč in
s pridobivanjem projektne dokumentacije.

Ivan Orešnik: Predlaga sprejem sklepa:
SKLEP:
Odbor za finance in proračun se je seznanil s predlogom Odloka o proračunu
Občine Sevnica za leto 2017 in nanj nima pripomb, predlaga Občinskemu svetu,
da ga sprejme.
Sklep je soglasno z dvigom rok potrjen.
Ad 4
Razno
Ivan Orešnik: Odpre razpravo:
Razprava ni potekala.
Seja se zaključi ob 19:05 uri.
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