OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0003/2012
Datum: 29. 10. 2012

Z A P I S N I K
2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala 23., 24., 25. in 26. 10. 2012 (do vključno 12. ure)
Na podlagi 20. in 22. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) in 26.
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 106/11) je župan
Občine Sevnica sklical 2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Sevnica, in sicer v zadevi
odločanja o
potrditvi investicijske dokumentacije za operacijo »Energetska sanacija OŠ Sava
Kladnika Sevnica in Vrtca Ciciban-enota Kekec«, katero bo Občina Sevnica prijavila na
javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Posledično se je z umestitvijo
operacije odločalo tudi o potrditvi spremembe Načrta razvojnih programov 2012-15
Občine Sevnica.

Obrazložitev sklica dopisne seje:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 21.09.2012 objavilo JAVNI RAZPIS ZA
»SOFINANCIRANJE OPERACIJ ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVB V LASTI
LOKALNIH SKUPNOSTI«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba
energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.
Občina Sevnica bo kandidirala na razpis z operacijo »Energetska sanacija OŠ Sava Kladnika
Sevnica in Vrtca Ciciban- enote Kekec« in sicer na prvi rok za oddajo vlog, ki je v skladu z
razpisno dokumentacijo 02. november 2012. Za potrebe razpisa je občina naročila pripravo
zahtevanih podatkov in sicer Dokument identifikacije investicijskega projekta ter Investicijski
program (DIIP; IP), ki je pripravljen v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Celotna
vrednost investicije znaša 2.074.923,00 EUR, od tega je upravičenih stroškov 1.683.115,00
EUR, neupravičenih (skupaj z DDV), ki pa so nujno potrebni za izvedbo sanacije, pa
391.807,00 EUR. Predvideva se, da bo sofinanciranje s strani države v višini 1,683.115,00
EUR, preostanek sredstev v višini 391.807,00 EUR pa bo zagotovil proračun občine,
predvidoma v letu 2014.
Namen energetske sanacije Osnovne šole Save Kladnika in vrtca Ciciban – enota Kekec je
zmanjšanje porabe energije in izboljšanje bivalnega ugodja za potrebe pouka. Namen
investicije je izboljšati toplotne karakteristike objektov in zamenjati ekološko čistejši in
obnovljiv vir energije. Investicija pomeni na določen način tudi promocijo energetske sanacije
objektov v občini. Na takšen način bodo občani lahko prišli do informacij, kakšen vpliv ima
investicija na zmanjšanje porabe stroškov za ogrevanje in pripravo vode ter dobro počutje
otrok, učencev, vzgojiteljev in učiteljev. Investicija bo imela tudi pozitivne učinke na okolje
zaradi zamenjave energenta. Le ta bo vplival na zmanjšanje izpustov CO2v okolje.

1

Sanacija predvideva:
- obnovo ovoja stavbe in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (fasada, okna),
- zamenjavo energenta z biomaso (OVE) - izvedbo kotlovnice na pelete in/ali sekance,
- zamenjavo strehe z žlebovi in
- prezračevanje garderob pri telovadnici.
Projekt naj bi se v skladu z uspešnostjo prijave izvajal v letu 2014. Ta projekt se zaradi svoje
velikosti, tako po sami kvadraturi in številu učencev (697), prijavlja kot prvi, na naslednje
razpisne roke pa bo Občina Sevnica prijavljala še druge objekte v lasti lokalne skupnosti, ki
so prav tako potrebni energetske sanacije.

Gradivo 2. dopisne seje je vsebovalo:
- sklic seje
- obrazložitev in predlog odloka
- osebno glasovnico
Predloga sklepov, o katerih se je glasovalo, sta glasila:
SKLEP 1:
Občinski svet je potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski
program za operacijo »Energetska sanacija OŠ Sava Kladnika Sevnica in Vrtca
Ciciban–enota Kekec«, izdelovalca podjetja FIDAL d.o.o., iz Prebolda.
Občinski svet je z navedeno potrditvijo investicijske dokumentacije, potrdil tudi
morebitne novelacije investicijske dokumentacije za potrebe ministrstva.
SKLEP 2:
Na podlagi 9. člena Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012
(Uradni list RS, št. 74/12) je občinski svet z umestitvijo nove operacije potrdil
spremembo Načrta razvojnih programov 2012-2015 Občine Sevnica.

Glasovnico je bilo v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Sevnica mogoče vrniti
osebno, po elektronski pošti ali po telefaksu.
Glasovanje je potekalo 23., 24., 25. in 26. oktobra 2012, ko se je ob 12. uri tudi zaključilo.
Gradivo je bilo posredovano vsem 25 članom občinskega sveta osebno.

Poročilo o vrnjenih glasovnicah:
Skupaj je bilo vrnjenih 23 glasovnic. 22 glasovnic je bilo vrnjenih pravilno in pravočasno, 1
nepravočasno, 2 glasovnici nista bili vrnjeni.

Izid glasovanja:
ZA predlagani sklep je s podpisom glasovalo 22 članov občinskega sveta, proti ni bil nihče.
Predlagana sklepa sta sprejeta.
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U g o t o v i t e v:
Občinski svet Občine Sevnica je na 2. dopisni seji, ki je potekala 23., 24., 25. in 26. 10. 2012
(do vključno 12. ure) sprejel
SKLEP 1:
Občinski svet je potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski
program za operacijo »Energetska sanacija OŠ Sava Kladnika Sevnica in Vrtca
Ciciban–enota Kekec«, izdelovalca podjetja FIDAL d.o.o., iz Prebolda.
Občinski svet je z navedeno potrditvijo investicijske dokumentacije, potrdil tudi
morebitne novelacije investicijske dokumentacije za potrebe ministrstva.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti
Sklep je sprejet.

SKLEP 2:
Na podlagi 9. člena Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012
(Uradni list RS, št. 74/12) je občinski svet z umestitvijo nove operacije potrdil
spremembo Načrta razvojnih programov 2012-2015 Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti
Sklep je sprejet.

Zapisala:
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.,
višja svetovalka občinskega sveta
Srečko OCVIRK
Župan
Občine Sevnica
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