SKLEP:
Občinski svet je sprejel Akcijski načrt Zelene destinacije Sevnica v okviru Zelene sheme
slovenskega turizma.

Izid glasovanja: 24 za O proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019 - prva obravnava

Uvodno obrazložitev so podali župan, direktor občinske uprave, mag. Vlasta Marn, predsedniki
delovnih teles:
Na prejšnji seji je bila opravljena natančna in vsebinska razprava predloga proračuna, vključno
s strateškimi programi, ki so del proračuna. Opravljena je bila analiza vseh predlogov in pobud,
opredelitve in stališča do vseh so navedene v gradivu. Veliko pobud, ki niso vključene v predlog
proračuna, je upoštevanih v NRP-ju ali načrtu ravnanja s premoženjem, tako da se posamezne
zadeve nahajajo v .različnih postopkih. Predlog proračuna je uravnotežen, med letom pa je
zaradi izvedbe projektov in razlik na prihodkovni strani, pričakovati uskladitve z rebalansom. V
času priprave predloga proračuna je občina za izvedbo projekta sanacije .bazenske školjke
prejela ponudbo, ki je višja od zneska v predlogu proračuna, zaradi česar je predlagan sprejem
amandmaja, saj je potrebno zaradi prijave na razpis znesek ponudbe uskladiti s proračunom.
Direktor občinske uprave obrazloži posamezne proračunske postavke, pri katerih je prišlo do
sprememb oziroma so bile pobude upoštevane. Iz naslova dodatnih prihodkov od prodaje
nepremičnega premoženja in realnega presežka zaključnega računa za leto 2018, sledi
povišanje postavke za nakup nepremičnin, povišanje sredstev za geodetske postopke,
dodatna sredstva za ureditve prometne infrastrukture (križišče pri OŠ Šentjanž, 1. faza lokalne
ceste Lončarjev Dol, obračališče Blanca, most Hinje, parkirišče Krmelj), sredstva za pripravo
OPPN Drožanjska cesta, nakup defibrilatorjev in zunanjih fitnes naprav.
Vodja odde.lka za finance predstavi sestavo odloka o proračunu, nato sledijo stališča vseh
odborov, ki občinskemu svetu predlagajo sprejem proračuna v predlagani obliki.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Franc Povše, Franc Pipan, Tomaž Lisec, Božidar Groboljšek, župan
Povzetek razprave:
Predlaga se racionalizacija znotraj delovanja občinske uprave, še posebej pri zaposlovanju v
primeru nadomeščanj začasno odsotnega kadra. Iz rezerve naj se za nakup defibrilatorja za
urgentno vozilo namenijo dodatna sredstva. Izpostavljeno je zdravje in zdravo okolje kot
vrednota, zato je pomembno preventivno delovanje v smeri izobraževanj ter brezplačnih
cepljenj proti gripi in klopnemu meningoencefalitisu, skrbeti pa je potrebno tudi za promocijo
športne aktivnosti. V okviru izobraževanj je potrebno poskrbeti za pravilno uporabo
defibrilatorjev in vzpostaviti sistem uspo�obljenih oseb, ki ga znajo v nujnih primerih tudi
pravilno uporabiti. Opozori se, naj se projekti, katerih izvedba je načrtovana za prihodnje leto,
tudi dejansko izvedejo. Zaradi uspešnejšega črpanja državnih in evropskih sredstev naj se
občina pogosteje prijavlja na javne razpise.
Župan pojasni, da je bilo v preteklih 10 letih, v sodelovanju z društvi in krajevnimi skupnostmi,
kupljenih cca. 20 defibrilatorjev, katerih mreža se od leta 2017 dalje tudi letno pregleduje in
vzdržuje s proračunskimi sredstvi. Pred letom je bil kupljen defibrilator za urgentno vozilo, ki je
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namescen v gasilskem vozilu. Izobraževanje oziroma pravilna in pravočasna uporaba
defibrilatorja pa je ključnega pomena, zato bo v bližnji prihodnosti organiziran sestanek na
temo prvih posredovalcev in oživljanja. Možnosti preventivnega cepljenja bodo tako kot v
primeru izvedenega celjenja proti virusu HPV, preverjene in izvedene v sodelovanju z
zdravstvenim domom.
Župan: Predlaga sprejem štirih sklepov v okviru proračuna.
SKLEP 1:
Občinski svet je sprejel amandma k Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2019, ki se
glasi:
V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina prihodkov na
kontu 740001 tako, da znaša 556.151,49 EUR. Povečanje se nanaša na dodatnih 9.236,00
EUR sredstev iz ZFO-1 iz nepovratnega dela.
V splošnem delu proračuna, C računu financiranja, se zviša višina najetega kredita na kontu
500307 tako, da znaša 503.250,00 EUR. Povečanje se nanaša na dodatnih 9.236,00 EUR
sredstev iz ZFO-1 iz povratnega dela.
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti, se na
PP 18421 Objekti prostočasnih dejavnosti iz področja športa načrtovan projekt OB 110-180024 SANACIJA BAZENSKE ŠKOLJKE poveča za 28.757,26 EUR, tako da znaša njegova
nova skupna vrednost 539.957,26 EUR. Po namenih se znotraj projekta za enak znesek
28.757,26 EUR poveča konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije, tako da znaša njegova
nova vrednost 528.757,26 EUR.
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 3000 Župan, se znižajo sredstva na PP
2341O Splošna proračunska rezervacija kontu 409000 splošna proračunska rezervacija za
10.285,26 EUR tako, da znaša nova vrednost 109.714,74 EUR.
S tem je amandma uravnotežen.
Izid glasovanja: 24 za O proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet je sprejel sklep, da je proračun Občine Sevnica za leto 2019 usklajen, s čimer je
sprejet tudi Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2019.
Izid glasovanja: 24 za O proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP 3:
Občinski svet je sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2019, ki zajema Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sevnica za leto 2019 in
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2019.
Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 760.000 EUR,
razpolaganje z nepremičnim premoženjem pa se načrtuje v orientacijski vrednosti 658.560
EUR.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta
ravnanja ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklepajo
pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, do
največ 20 % skupne vrednosti obeh načrtov, kar znaša 283.712 EUR.
Izid glasovanja: 24 za O proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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