ZAPISNIK
10. redne seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne, 15.05.2017 ob 17:00
uri, v sejni sobi I 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
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Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje odbora za finance in proračun,
Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017,
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 9. redne seje Odbora za finance in proračun
Ivan Orešnik: Odpre razpravo:
Povzetek razprave:
Zapisnik 9. redne seje odbora za finance in proračun je soglasno z dvigom rok potrjen.

Ad 3
Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017
Uvodno obrazložitev so podali: župan Srečko Ocvirk, direktor Zvone Košmerl in mag.
Vlasta Marnova.
Rebalans A proračuna je bil napovedan že ob sprejetju Zaključnega računa in vanj so
vključena sredstva za OŠ Šentjanž katera so bila planirana v letu 2017, nakazilo
prejeto v celoti v letu 2016 in projekti, ki so dobili jasen finančni okvir glede izvedb in

razpisov. Vključuje korekcije postavk predvsem na družbenih dejavnostih, na
investicijskem delu, ter na delu oddelka za okolje in prostor za projekte, ki imajo
največji učinek na terenu. Pri prihodkih iz Evropskih sredstev se nič ne spreminja, kot
tudi ne povprečnina.
Prostih sredstev je okoli 400.000,00 € zaradi nakazila za OŠ Šentjanž in presežka v
letu 2016. Vsi projekti ostajajo v proračunu, nič se ne opušča, določeni projekti se
usklajujejo na 23. členu, ker so že izbrani izvajalci in postopki tečejo. Pri županu,
nadzornemu odboru in občinskemu svetu se ne spreminja nič. Pri splošni službi je
povečanje v višini 3.000,00 € za javna dela, ki pa so se marca zaključila. Oddelek za
finance ostaja v okvirjih sprejetih v proračunu. Okolje in prostor je najbolj živ del
proračuna in se spreminja od razpisa do razpisa in na njega vplivajo tudi zunanji akterji
kot je država (revizije postopov, recenzije,…). Postavke se nominalno povečujejo za
okoli 200.000,00 €. Na sistemu delovanja zaščite in reševanja prenova Gasilskih
domov (Breg, Studenec, Zabukovje, Trnovec) vsakemu po 4.000,00 € in PGD Veliki
Cirnik za nakup kombiniranega vozila 4.600,00 €. Vzdrževanje lokalnih cest zaradi
dotrajanosti in zime povišanje postavke za okoli 40.000,00 €. Zaradi prihrankov po
izvedenih razpisih na delu 23. člena predvidena nova projekta, obnova lokalne ceste
Sevnica – Drožanje in pločniki v Rovišču. Projektna dokumentacija za nove nujne
posege, obnova odseka ceste Dolenji Boštanj in brv proti Radni 10.500 €. Zmanjšanje
postavke pri prometni strategiji za 10.000,00 €. Dodatna sredstva za dodelave
projektne dokumentacije za Kladnikovo ulico in Tržišče spodnji del, zaradi rušitve
objekta skupaj 29.000,00 € ter vključeni tudi DIIP-i, recenzija za pločnik Breg, projektna
dokumentacija za cesto Sevnica - Drožanje in za povezovalno pot med Hidroelektrarno
Vrhovo in Loko. Dodatnih 4.000,00 € za projektno dokumentacijo za kolesarnico pri
železniški postaji in OŠ Boštanj. Dodatna sredstva v višini 30.000,00 € za investicijsko
vzdrževanje javne razsvetljave na Pokleku in za obnovo na Glavnem trgu.
Nadstrešnica na zbirnem centru za odpadke v višini 10.000,00 €. Projekti kanalizacije,
nova kraka Radna in Dolenji Boštanj obrtna cona v višini 10.000,00 €, za projektno
dokumentacijo in izvedbo. Za povezovanje vodovodnih sistemov na različnih lokacijah
predvideno povečanje postavke za 50.000,00 €. Zaradi dogovora za odkup zemljišča
pri spomeniku se povečuje postavka za nakup zemljišč. Družbene dejavnosti
povečanje sredstev za nakup opreme za šolo in vrtec na Studencu v višini 40.000,00€
in kotlovnica OŠ Šentjanž povečanje v višini 60.000,00 € ter sredstva za ureditev
športne površine v okolici OŠ Loka 20.000,00 € ter povišanje sredstev za družinskega
pomočnika v višini 10.000,00 € in Glasbeni šoli za materialne stroške dodatnih
5.500,00 €. Gospodarske dejavnosti sredstva za podjetniške krožke v šolah 8.400,00€
in urejanje Lisce, odkop in sanacija cisterne za olje 6.800,00 €, ter načrti za prenovo
doma okolice v višini 20.000,00 €.
Nominalno se proračun znižuje, ker se prihodki znižujejo. Presežek se iz zakladnice v
višini 120.000,00 prenaša na odhodkovno stran, nominalno pa se odhodkovna stran
zvišuje. Zmanjšujejo se prihodki s strani Ministrstva za šolstvo na račun že nakazanih
sredstev za OŠ Šentjanž. Glede sistemski virov razprava še poteka, do sedaj nič
novega, tudi na področju zadolževanja nič novega.

Ivan Orešnik: Odpre razpravo:
V razpravi so sodelovali člani odbora Ivan Orešnik, Meri Kelemina, Knez Vincenc,
Kramžar Danica in Darja Pompe ter župan Srečko Ocvirk, direktor Zvone Košmerl in
mag. Vlasta Marn.
Povzetek razprave:
Podana so bila vprašanja: Je v predlogu rebalansa za KS Šentjanž vključena akustika
telovadnice? Odgovor: Je vključena in sicer na postavki investicijskih transferjev za
javne zavode.
Ali je tudi asfaltacija igrišča pri OŠ Krmelj vključena v investicijske postavke? Odgovor:
Je že vključena v sprejeti proračun in je na skupni postavki za urejanje športnih površin
v občini in je že v teku.
Povečanje sredstev za Krajevne skupnosti. Odgovor: Sistemski viri iz strani države se
niso spremenili in tudi sklep o financiranju KS se ni spremenil, imajo pa dobrih
30.000,00 skupaj nerazporejenega presežka, dve KS sta presežek že razporedile v
zaključnem računu, ostale pa so z rebalansom razporedile presežke za določene
investicije.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev iz proračuna evropske unije se
zmanjša v Rebalansu A na delu postavke Varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov
ter Posodobitev obstoječih in novih vodnih virov, je razlog zmanjšanja regionalni okvir
ter ali so to nastavki za projekte v prihodnje?
Odgovor: Ti programi so izpostavljeni tveganju ali se bodo sploh lahko izvedli v tem
letu, zaradi dogovora glede dokumentov Operativnega programa in Dogovora za
razvoj regij, med vlado, ki potrebuje sredstva za drugi tir in občinami. Sredstva za drugi
tir so vključena v finančno perspektivo 2014-2020 in s tem se bistveno zmanjšajo
preostala sredstva namenjena regionalnemu razvoju, pa še ta so namenjena mehkim
vsebinam. Razpisov za ta sredstva do sedaj še ni bilo. Do sedaj je na regionalnem
nivoju zaživel le en projekt in sicer Večgeneracijski center, ki vključuje projekte na
območju Občine Sevnica, Krško, Brežice, Radeče in Kostanjevica na Krki.
Proračun se z Rebalansom A zmanjša v nominalni vrednosti 477.000,00, pogodba z
ministrstvom predvideva nakazilo 604.664,00, vendar z podpisom aneksa nakaže
1.179.245,00; pojasnilo glede zneskov opredeljenih na prvi strani: Odgovor:
Nominalno se je prihodkovna stran zmanjšala za 477.010,14 €, ker se na prihodkovni
strani ne upošteva presežek, ampak samo zmanjšanje za sredstva, ki naj bi bila
nakazana s strani ministrstva za OŠ Šentjanž v letu 2017. Ministrstvo je predvidena
sredstva za leto 2017 nakazalo že leta 2016 skupno v višini 1.179.245,00 €
(604.664,00 € predvideno plačilo v letu 2016, ostalo pa še v letu 2017 in 2018),
sredstva ki so bila predčasno izplačana za 2017 in 2018 so ostala v presežku za leto
2016, ker teh sredstev ne bo nakazanih v letu 2017, se nominalno zmanjšuje
prihodkovna stran. Presežek pa je z rebalansom na odhodkovno stran prenesen v leto
2017 na način, kot ga je predstavil direktor v uvodnem delu.
Povečanje prihodkov od komunalnih prihodkov? Odgovor: Gospodarska situacija se
spreminja navzgor v industriji kot pri zasebnikih, odprtih je nekaj večjih investicij. Pri

Stillesu in Siliku je bila urejana komunalna infrastruktura. S Silikom je bila sklenjena
kompenzacijska pogodba, da sam komunalno uredi zemljišče in tako v naravi poravna
komunalni prispevek. Delno gre za povečanje postavke, del pa je strošek zaradi
komunalnega opremljanja poslovnih con. Vplačani prihodki se porabijo za komunalno
opremljanje poslovnih con v občini.
Koliko je Lidl plačal komunalnega prispevka? Odgovor: V letu 2016 so plačali
68.000,00 € komunalnega prispevka. Za leto 2017 je komunalnega prispevka za
39.000,00 €, katerega po urbanistični pogodbi poravnajo tako, da sami zgradijo
vodovodno in hidrantno omrežje. Pogodba o komunalnem opremljanju je vsebovala
tudi komunalni prispevek za izgradnjo rondoja.
Urejanje ceste na Čanje, kanalizacija in odvodnjavanje? Odgovor: V Občini Sevnici je
260 km lokalnih cest, manjše obnove in manjši posegi ter vzdrževanje je vključeno v
postavko investicijskega vzdrževanja oz. redno vzdrževanje. Trenutno potekajo dela
na začetku vasi, na odvodnjavanju, dela na lokalni cesti in javni poti skladno s
dogovorom s Krajevno skupnostjo, občani in občino.
Ivan Orešnik: Predlaga sprejem sklepa:
SKLEP:
Odbor za finance in proračun se je seznanil z Predlogom Odloka o rebalansu A
proračuna Občine Sevnica za leto 2017 in predlaga Občinskemu svetu, da ga
sprejme.
Sklep je soglasno z dvigom rok potrjen.
Ad 4
Razno
Ivan Orešnik: Odpre razpravo:
S strani Ivana Orešnika in Meri Kelemina je bila podana pripomba na premalo obsežen
zapisnik 9. seje. Pripomba je bila upoštevana že v pripravi tega zapisnika v obsegu in
na način kot je skladno z navodili za pripravo vseh zapisnikov delovnih teles
občinskega sveta Občine Sevnica ki so navedena v Poslovniku občinskega sveta.
Seja se zaključi ob 17:57 uri.

Zapisala:
Andreja Lakner
svetovalka za finance

Predsednik odbora za finance in proračun
Ivan Orešnik

