ZAPISNIK
1. redne seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne, 18.2.2019 ob 15:30
uri, v sejni sobi I Občine Sevnica.
Prisotni: Ivan Orešnik, Danica Kramžar, Vincenc Sitar, Stanislava Žičkar, Ana Jelančič,
Mojca Jekoš, Martina Kolman, Zdenka Drnovšek, Srečko Ocvirk, Zvone Košmerl, mag.
Vlasta Marn, Barbara Zalašček.
Odsotni: Janoš Janc, Kolman Martina. (oba opravičila)
PREDLOG DNEVNEGA REDA :
1. Nagovor župana,
2. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
3. Seznanitev s pristojnostmi in načinom dela odbora (statutarne in poslovniške
določbe),
4. Imenovanje predsednika/ce odbora,
5. Seznanitev s sklepom o začasnem financiranju v obdobju januar – marec
2019.
6. Predlog I. obravnave Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019,
7. Razno.
Ad 1
Nagovor župana
Povzetek razprave:
Župan vse prisotne pozdravi in jim pojasni pomembnost posvetovalnih organov
občinskega sveta. Na odboru se sprejemajo razna stališča, ki so posledica razprav.
Oddelek za finance pripravi gradiva, ki se obravnavajo na odboru, tokrat je gradivo v
elektronski obliki, ki naznanja drugačen način dela. Na tabličnih računalnikih si lahko
ogledate in preberete vso dokumentacijo, po potrebi le določen del natisnete.
Elektronsko dopisovanje je hitrejše, sodobnejše in tudi pregledno.

Ad 2
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Povzetek razprave:
Župan ugotovi sklepčnost (7 prisotnih od 9 imenovanih), dnevni red je z dvigom rok
soglasno potrjen.
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Ad 3
Seznanitev s pristojnostmi in načinom dela odbora (statutarne in poslovniške
določbe)
Povzetek razprave:
Župan pozove, da se dogovori glede ure pričetka odbora in se tega tudi drži.
Mag. Vlasta Marn obrazloži statutarne in poslovniške določbe odbora za finance in
proračun. Na ravni občinskega sveta delujejo štirje odbori, in sicer odbor za okolje in
prostor, odbor za kmetijstvo in gospodarstvo, odbor za družbene dejavnosti ter odbor
za finance in proračun. V prejetem gradivu so napisane pristojnosti odbora za finance
in proračun, katere mag. Marnova prebere. Tudi znotraj teh alinej je velikokrat
omejenost, saj področni predpisi določajo davke, na katere nimamo neposrednega
vpliva. Točke dnevnega reda se pripravijo na oddelku za finance in proračun. Seje
odbora se sklicuje po potrebi, glede na dinamiko delovanja Občinskega Sveta in
tematiko obravnave. Na oddelku za finance in proračun so zaposlene štiri uslužbenke,
vsaka pokriva svoje področje. Namen je zagotavljati šest strateških ciljev: zakonita
priprava proračuna, likvidnost, spremljanje zakonskih sprememb s področja javnih
financ, transparentna priprava in predstavitev poročila o izvrševanju proračuna,
informiranje o pripravi in izvrševanju finančnih načrtov posrednih in neposrednih
proračunskih uporabnikov, zakonita priprava zaključnega računa proračuna.

Ad 4
Imenovanje predsednika/ce odbora
Župan poudari, da je edini pogoj, da mora biti član občinskega sveta.
Povzetek razprave:
Danica Kramžar predlaga Ivana Orešnika za predsednika odbora. Drugih predlogov
ni. Predlog je soglasno z dvigom rok potrjen.

Ad 5
Seznanitev s sklepom o začasnem financiranju v obdobju januar – marec 2019
Ivan Orešnik odpre razpravo:
Povzetek razprave:
Župan poudari, da je redne naloge potrebno izvajati nemoteno. Investicijske naloge
ne stojijo, le nove pogodbe se ne podpisujejo.
Ivan Orešnik predlaga sklep:
Odbor za finance in proračun Občine Sevnica se je seznanil s sklepom o
začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar – marec 2019.
Sklep je soglasno z dvigom rok potrjen.
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Ad 6
Predlog I. obravnave Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019
Uvodno predstavitev poda župan Srečko Ocvirk in direktor Občinske uprave Zvone
Košmerl ter vodja oddelka za finance in proračun mag. Vlasta Marn
Župan pove, da dokument vsebuje vse potrebne priloge, ki morajo po zakonu biti.
Nekoliko je povečana povprečnina, za toliko kolikor se poveča skupna masa plač.
Državni proračun je povečan za 13%, občinski zgolj za 3%. Povprečnina je del davkov,
ki jih davčna uprava pobere in del odstopi občinam. Trend naraščanja stroškov pri
predšolski vzgoji, varstva starejših so strmi. Socialna skrb za šibkejše je v manjšem
porastu, zaradi večje zaposlenosti. Zmanjšujejo se prosta sredstva za investicije, ki so
gibalo razvoja. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je v preteklih letih
nekoliko naraslo, zaradi bolj doslednega pregleda zavezujočih. Komunalni prispevki
imajo pozitiven trend, vendar se povečujejo tudi stroški. V tem trenutku ne načrtujemo
zadolževanja, razen tistega, ki ga ponuja država kot nepovratna sredstva, ki dopolnjuje
povprečnino, ki znaša 573,50 EUR. Pripravlja se projektna dokumentacija za tri
projekte iz evropskih virov. Nekaj je manjših virov za »mehke« vsebine. Ureditev pri
železniški postaji 500.000,00 EUR. Zadolževanje občine je v okviru 8% letne anuitete
vračila glede na primerno porabo. Proračun ima 70% zakonskih nalog in 30%
investicijskih nalog. Večji investiciji sta bazen v dveh fazah in priprava na gradnjo
atletskega stadiona. Veliko sredstev se namenja za nakupe zemljišč, ceste velikokrat
potekajo po zasebnih zemljiščih. Velik strošek je odmera zemljišč. Zagotavljanje
likvidnosti je pomembno načelo.
Direktor pojasni delovanje proračuna, gibanje investicijskih prihodkov in odhodkov,
investicijskih transferov. Sredstva iz razvoja regije se vlagajo v okolje. Nominalno se
je proračun spremenil v dobro, saj bodo poravnane varščine za nakup zemljišč. Nakup
zemljišč je za bazenom največja postavka.
Mag. Marnova tehnično pojasni dinamiko zadolževanja in črpanja kreditov. Starih
kreditov plačujemo okoli 800.000,00 EUR, potencial za nove imamo, vendar čakamo
na primerno priložnost. Proračun dosega 17,3 mio. Dobrih 360.000,00 EUR sredstev
je ostalo na računu, kar je naš presežek, ki se namensko porablja. Pojasni tudi sestavo
gradiva.
Ivan Orešnik odpre razpravo:
Povzetek razprave:
V razpravi so sodelovali: župan, direktor, Mag. Vlasta Marn, Vincenc Sitar, Danica
Kramžar, Ivan Orešnik.
Ivan Orešnik sprašuje po sestavi tabele načrta razvoja programa. V odgovoru dobi
pojasnilo, da je prva tabela pred letom 2019. Nekaj predlogov, podanih na Občinskem
Svetu je bilo upoštevanih in so zajeti v proračunu. Verjetno se NRP nadaljuje. Most
Krmelj, Šentjanž, parkirni prostor v Krmelju pri Mercatorju, cesta Šentjanž, Glino. Kako
je s temi projekti, kdaj preidejo v izvedbo.
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Funkcionalna zemljišča okrog blokov so občinska, kaj se z njimi dogaja. Sedaj jih mora
urejati Občina, bolje bi bilo, da bi jih urejali lastniki.
Namenska sredstva za investicije, ki jih izvajajo krajevne skupnosti. Kako je to
aktualno. Predlog, da vzdrževanje preide na Občino. Na Občinskem Svetu je bilo
izpostavljenih veliko teženj, kaj vse bi morala Občina financirati, tudi vsebine, ki so
predmet vsakega posameznika, tako lahko zmanjka sredstev za investicije.
Župan: Direkcija za ceste je v fazi zaključevanja odmerjanja zemljišč. Prestavila se je
kapelica. Razpisa za izvedbo še ni. Razmejilo se bo lokalno in državno obveznost. V
NRP-ju so bolj obsežne zadeve kot pa je sama izvedba. Včasih se programi v NRP-ju
podvajajo, le naziv imajo drug. Nima vsaka investicija svojega imena, določene se
izvajajo znotraj postavke, parkirišče Krmelj,…
Gradnja večstanovanjskih objektov je potekala iz obdobja, ko je bilo na eno stanovanje
eno parkirišče. Če se vsa spremenijo v parkirišča, morajo biti omejena z ograjami,
rampami. Pri takšnih zemljiščih mora priti do konsenza med Občino, krajevno
skupnostjo in bloki, kaj je najprimernejše. Hiše na trgu nimajo lastnih parkirišč. Pri novih
objektih je potrebno zagotoviti parkirišča, takšen je gradbeni standard, veliko je
zatečenega stanja.
Določene rešitve so v prehodnem obdobju, kar pomeni, da niso urejene skladno z
veljavno zakonodajo, ampak so »zatečena« stanja. To so vodovodi, sicer vsako leto
manj, pokopališka dejavnost. Iz občinskega proračuna se plačuje cenovna subvencija
v velikosti najemnine za komunalne storitve. Bistvena prednost je ena občina in ena
komunala. Bistveno lažje je upravljanje.
Obseg sredstev Krajevnih skupnosti je določen s sklepom, so del Občinskega
proračuna. Postopoma so naloge prešle na Občino, zavarovanje objektov, kot celovita
rešitev. Javna razsvetljava je prešla na Občino. Krajevne skupnosti financirajo
programe društev.
Potrebe po asfaltiranih cestah se povečujejo, standard je zrasel.
Direktor: V Krmelju je Občina pripravila idejno zasnovo, nekaj akcij izvaja ekipa za
javne površine na Komunali, za katero zagotavljamo sredstva za delovanje. Vsi
omenjeni cestni odseki niso v NRP-jih, strokovne službe izvajajo pregled, nato izdelavo
v skladu s terminskim planom, tako iz rednega vzdrževanja in drugih vsebinskih
postavk.
Na javnem bremenu so predvsem javna parkirišča, določeni bloki imajo svoja
označena parkirišča, katera lastniki stanovanj sami financirajo. V kolikor se parkirišča
zapira bi se pojavil večji problem – ZD Sevnica.
Vincenc Sitar sprašuje, zakaj so dodatna sredstva za Tržišče ali za nakup zemljišč ali
za rušenje stavbe.
Direktor pove, da se bo objekt odkupil.
Danica Kramžar sprašuje, zakaj je povečanje na plačilu glavnice dolgoročnih kreditov
države, glede na to, da se ve koliko znaša glavnica. Povečanje iz 47.000,00 EUR na
105.000,00 EUR je veliko.
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Kreditni potencial občine, koliko se lahko zadolži letne anuitete, oziroma koliko kredita
lahko Občina pridobi.
Državna cesta Šentjanž – Glino. Realizacija 2019-2021. Se tudi direkcija drži NRP-ja.
Ureditev dostopa, igrišče, kdaj se realizira izvedba. Križišče Veliki Cirnik, kaj se dogaja.
Pri pregledu NRP-ja po letih in seštevkih vrednosti projektov, je vprašljiva izvedba vseh
projektov. Ali vsi projekti pridejo do izvedbe v tem času.
Mag. Vlasta Marn pojasni, da že četrto leto Občina najame državni kredit, ki je
brezobrestni in ima enoletni moratorij odplačevanja, kar pomeni da se v letu 2019
začne odplačevati kredit iz leta 2017. v Odloku je zajeto vse kar je potrebno v letu 2019
odplačati. Podatki se vzamejo iz aplikacije e-dolg na ministrstvu za finance. V predlogu
je bil zgolj okvir, vendar ni bilo vseh podatkov na razpolago.
Kreditni potencial 343.000,00 EUR letne anuitete, je odvisen od razmer na trgu. Banke
naj bi v jesenskem času nehale plačevati negativne obresti za stanja na računih.
Poslovne banke so toge, ne omogočajo nobenih depozitov, ni nočnih depozitov za
občinske proračune. Višina zadolžitve je odvisna tudi od obrestne mere, višje obrestne
mere nižji znesek zadolžitve, dokončno potrditev mora dati ministrstvo za finance. V
kolikor bo zadolževanje potrebno, bo znesek definiran v rebalansu.
Ročnost kreditov je običajno 10 let, izjemoma več, OŠ Tržišče 15 let.
Župan pojasni, da je direkcija na zadnjem sestanku za cesto Šentjanž – Glino določila
izvedbo razpisa v letu 2019 in tudi pričetek del. Projekti obračališče, priključek, cesta
so med seboj usklajeni.
NRP je širok dokument in včasih se vsebine v njem tudi podvajajo, zato, da obstaja
večja možnost realizacije. Enako je pri cesti na križišču Veliki Cirnik, ne sme bit enak
zapis, zato je le ta bil spremenjen, vendar vsebina ostaja enaka oziroma se dodajo še
dodatna dela.
Iz dogovora za razvoj regij se za Sevnico za naslednja leta predvideva 5 mio EUR.
NRP je za približno 20% večji, kot je dejanska sposobnost investiranja.
Ivan Orešnik predlaga sklep:
Odbor za finance in proračun Občine Sevnica se je seznanil z predlaganim
gradivom Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019 in ker nanj nima
pripomb, predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
Sklep je soglasno z dvigom rok potrjen.
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Ad 7
Razno
Ivan Orešnik odpre razpravo:
Razprave ni.

Seja se zaključi ob 17:23 uri.

Zapisala:
Predsednik odbora za finance in proračun
Barbara Zalašček
Višja svetovalka za finance

Ivan Orešnik
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