ZAPISNIK
1. seje Odbora za finance in proračun, ki je bila 25.02.2011, ob 16.30. uri,
v pisarni župana Občine Sevnica
Prisotni člani: Ivan Orešnik, Meri Kelemina, Mojca Kuzmički, Stane Erman, Dušan Močnik
Prisotni uslužbenci občinske uprave:Zvone Košmerl, direktor, Srečko Ocvirk, župan in
mag. Vlasta Marn, vodja oddelka za finance
Sejo vodi:župan do izvolitve predsednika odbora
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje overitelja zapisnika
Ob začetku seje je prisotnih 5 članov odbora. Odbor je sklepčen.
SKLEP:
Odbor je sprejel predlagan dnevni red.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (5 prisotnih)
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje overitelja zapisnika
2. Seznanitev s pristojnostmi in načinom dela odbora (statutarne in poslovniške
določbe)
3. Imenovanje predsednika odbora
4. Predlog I. obravnave odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2011
5. Predlog I. obravnave odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2012
6. Razno
SKLEP:
Odbor je za overiteljico zapisnika imenoval Meri Kelemina.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (5 prisotnih).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Seznanitev s pristojnostmi in načinom dela odbora (statutarne in poslovniške
določbe)
Člani odbora so se seznanili s pristojnostmi in načinom dela odbora za finance in proračuna,
kot jih določa poslovnik oziroma statut.
V razpravi je bilo izpostavljeno kaj oziroma kakšna so izhodišča za pripravo proračuna.
Pojasnjeno je bilo, da izhodišča prejme občinska uprava od Urada za makroekonomske
analize in razvoj.
SKLEP:
Odbor se je seznanil s pristojnostmi in načinom dela odbora za finance in proračun.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (5 prisotnih).
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Sklep je sprejet.
Ad 3
Imenovanje predsednika odbora

Zaradi prve konstitutivne seje odbora v začetku mandata, je potrebno izvoliti predsednika
odbora. Podan je bil en predlog za gospoda Ivana Orešnika.
SKLEP:
Odbor je za predsednika imenoval Ivana Orešnika.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (5 prisotnih).
Sklep je sprejet.
Predsednik se je zahvalil za zaupanje.
Ad 4 in Ad 5
Predlog I. obravnave odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2011
Predlog I. obravnave odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2012

Pripravljavci ter predlagatelj so predstavili gradivo proračuna za leto 2011. Predsednik
odbora je ob tem predlagal, da je smiselno združiti razpravo o proračunih obeh let, kar je bilo
potrjeno.
Izpostavljeni so bili razpisi, izhodišča ter dileme glede gospodarske situacije ter vlivov le-te
na vire. Povedano je bilo, da je občinska uprava pregledala vse proračunske postavke in
konte, pregledala možne vire in na strokovnih izhodiščih ter ob upoštevanju možnih
gospodarskih gibanj pripravila uravnotežen proračun, ki je ta moment glede na znana dejstva
optimum možnega.
V razpravi je bilo vprašanje katere postavke iz proračuna 2010 ne bodo realizirane, saj je
znano da ni bilo izplačila nadomestila za bližino jedrskega objekta. Izpostavljena je bila tudi
gospodarska kriza, ki da se v gospodarstvu odraža bolj drastično kot v javni upravi
(materialni stroški, plače, odpuščanja, nadure in podobno). Pojasnilo izhaja iz zakonske
podlage Zakona o javnih uslužbencih, kjer so stvari jasno zapisane, stimulacij in napredovanj
ni. Razložen je bil tudi celoten postopek usklajevanj s posavskimi občinami, ministrstvi in
vlado glede uredbe za izplačilo sredstev NEK, kjer čakamo na odziv vlade oziroma
obravnavo uredbe. V smislu racionalizacije se intenzivno poslužujemo javnih del na vseh
področjih. Kljub temu da so dokumenti usklajeni z znanimi dejstvi, pa se lahko proračun med
letom rebalansira.
Razpravljavci so želeli konkreten odgovor kateri projekti so vezani na izplačilo sredstev NEK
oziroma NSRAO. Povedano je bilo, da ob morebitnem izpadu tega vira nikakor ne bodo
krčene osnovne naloge ter programi proračunskih uporabnikov, temveč bodo ponovno
pretehtani projekti in bodo eventuelno izpadle nove investicije. Sicer pa nova uredba nima
finančnih posledic za državni proračun, zato je veliko upanja in optimizem, da bo uredba
sprejeta.
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Izpostavljen je bil indeks realizacije v primerjavi s planom na kontu prihodkov iz državnega in
evropskega proračuna. Pripravljavci smo pojasnili, da bi lahko bili pri črpanju uspešnejši, če
bi imeli več sredstev za lastno soudeležbo.
Postavljeno je bilo vprašanje kako bo s služnostmi za gradnjo širokopasovnega omrežja. Tu
je zadeva še v fazi razpisa oziroma sklep še ni dokončen ker je možno še vlagat pritožbe.
Ponovno je bilo obrazloženo kako v javni upravi ni možno izplačevat stimulacij ter da se v
občinski upravi manjkajoče uslužbenke zaradi porodniških dopustov nadomeščajo znotraj
kolektiva ter da se ne zaposluje na novo. V teh primerih je zaposleni upravičen do nagrade
za povečan obseg dela v maximalni višini dvajset odstotkov. Povedano je bilo tudi, da imajo
tovrstne nagrade trije zaposleni, dva pa zaradi projektov v teku.
Izpostavljeni so bili tudi visoki materialni stroški v uradu župana ter stroški za protokolarna
darila ter občinski praznik. Pojasnjeno je bilo, da je vrednost daril zakonsko regulirana, darila
pa se izbirajo z lokalno prepoznavnostjo in značajem ter so delo Sevničanov in Sevničank.
Rečeno je bilo, da je v proračunu namenjenih premalo sredstev za Krajevne skupnosti.
Pripravljavci so pojasnili, da je čedalje težje zagotavljati sredstva iz proračuna, ki niso
namenska oziroma so nujno potrebna za izvajanje zakonsko določenih nalog, poleg tega pa
še zagotoviti zadostne kvote za soudeležbo pri investicijskih projektih. Obenem v razpisih
ožji deli lokalnih skupnosti ne morejo biti pogodbeni partnerji, zato si Občina Sevnica izdatno
prizadeva za enakomerni razvoj cele občine in tako prijavlja investicije iz vseh območij
oziroma krajevnih skupnosti ter iz vseh programov.
Opozorjeno je bilo na visoke stroške za vzdrževanje javnih površin ter na slabo izvedeno
delo. Pojasnjeno je bilo, da sta za vzdrževanje javnih površin ter za javna dela na področju
komunalnih zadev dve postavki.
Na vprašanje zakaj so sredstva za protokolarne prireditve planirana ločeno, je bilo
odgovorjeno da je v pripravi nov pravilnik, na podlagi katerega bo objavljen razpis.
Člani odbora so se zavzeli za pripravo varčevalnih programov na vseh nivojih. Kot primer je
bilo izpostavljeno da bi se svetilke javne razsvetljave lahko ponoči ugasnile v določenem
terminu. Izpostavljena so bila tudi sredstva za Krajevne skupnosti in potreba po novem
načinu oziroma kriterijih za razdelitev sredstev. Predvsem gre tu za večje potrebe po
sredstvih za vzdrževanje javnih poti.
Predlagatelji so podali pojasnilo, da je bila problematika kriterijev za KS-e že izpostavljena na
svetu predsednikov krajevnih skupnosti. Da bomo uspešnejši pri črpanju sredstev iz
razpisov, moramo vse projekte, tudi tiste krajevnega značaja uvrstiti v proračun oziroma v
dolgoročne dokumente, torej v Načrt razvojnih programov. Predlagano je bilo, da naj kriterije
pripravijo predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
Glede zneskov za ukrepe pri gospodarstvu oziroma kmetijstvu je bilo pojasnjeno, da je
prerazporeditve glede na vsebino posameznih ukrepov pregledal in odobril resorni odbor.
Na pobude za zvišanje zneska vrednosti bona za novorojenčke je bilo odgovorjeno, da je
očitno da vrednost ne bo zvišala rodnosti v naši občini. Pomembneje je, da z zadostnimi
zneski v proračunih zagotavljamo pogoje za predšolsko vzgojo ter šolstvo, kar pa v zadnjih
letih z investicijami na tem področju izdatno dokazujemo.
Vprašanje je bilo kolikšna je vrednost prenesenih obveznosti iz leta 2010 v 2011. Pojasnjeno
je bilo, da bodo dokončni zneski in njihova vsebina znani in predstavljeni z zaključnim
računom, da je pa že sedaj jasno, da izpad sredstev iz naslova nadomestila za omejeno rabo
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prostora v preteklih dveh letih ter taks za odpadke in komunalnega prispevka pomeni
določeno število faktur, ki jih ni bilo možno plačati v 2010.
Skupni prekrškovni organ predlaga za mestno jedro Sevnice uvedbo parkirnine, kar so
izpostavili in podprli tudi člani odbora. Pojasnjeno je bilo, da s tem ne bomo pridobili bistveno
več prihodkov, temveč je cilj regulirati oziroma urediti kritične točke v mestu.
SKLEP:
Odbor za finance in proračun je bil seznanjen z gradivom k predlogu
I. obravnave Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2011.
Odbor za finance predlaga vsem proračunskim uporabnikom in oddelkom občinske
uprave da pripravijo varčevalne programe.

Izid glasovanja: 5 za, 0 proti ( 5 prisotnih)
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Odbor za finance in proračun je bil seznanjen z gradivom k predlogu
I. obravnave Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2012.
Odbor za finance predlaga, da občinska uprava prouči možnost pridobitve oziroma
prerazporeditve sredstev za povečanje dotacij Krajevnim skupnostim. Morebitno
povečanje sredstev za Krajevne skupnosti se uvrsti v rebalans proračuna Občine
Sevnica za leto 2012.
.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti ( 5 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 6
Razno

Dogovorjeno je bilo, da se seje sklicujejo praviloma po 17 uri zaradi službenih obveznosti
članov.
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.

Zapisala:
Mag. Vlasta Marn

Predsednik
odbora za finance in proračun:
Ivan Orešnik

Overila:
Meri Kelemina
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