ZAPISNIK

4. seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne 19.07.2011 ob 17.30 uri
v pisarni župana Občine Sevnica.

Prisotni: Dušan Močnik, Stanislav Erman, Mojca Kuzmički, Srečko Ocvirk, mag.
Vlasta Marn, Zvone Košmerl, Barbara Zalašček

PREDLOG DNEVNEGA REDA :
1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje
overitelja/ice zapisnika.
2. Informacija glede zapisnika 3. seje Odbora za finance in proračun.
3. Pregled polletnega poročila o izvajanju proračuna Občine Sevnica za leto
2011.
4. Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2011 skrajšani postopek.
5. Predlog Odloka o spremembi A proračuna Občine Sevnica za leto 2012 skrajšani postopek.
6. Razno.

Ad 1
Mag. Vlasta Marn obvesti prisotne o opravičeni odsotnosti dveh članov, in sicer Meri
Kelemina in predsednika odbora, Ivana Orešnika. Slednji je pooblastil Meri Kelemina
za vodenje seje, še preden je odšla na službeno pot. Glede na do sedanje
informacije, ni podatkov o pooblastilu za vodenje odbora za finance. Po posvetovanju
s pravniki in upoštevanju analogije, ki velja za Občinski svet, sejo vodi najstarejši
član, zato predlaga naj odbor vodi Dušan Močnik v kolikor se prisotni člani strinjajo.
Župan se strinja.
Dušan Močnik se s pooblastilom, ki naj bi bil posredovan Meri Kelemina ne strinja,
sklicujoč na 78. člen Poslovnika občinskega sveta občine Sevnica.
Mag. Vlasta Marn poudari, v kolikor se strinjajo in da izjema, ki je navedena v
omenjenem členu Poslovnika ni definirana.
Stanislav Erman sporoči, da je po telefonu prejel »SMS« sporočilo, prejeto
18.07.2011 ob 13:55 uri iz tel. št. 38631 256 560. Sporočilo je sledeče: »Stane, jaz
sem na morju. Pooblaščam te za vodenje seje Odbora za finance. Lp. Ivan.
Stanislav Erman prevzame uvodno besedo, navzoče pozdravi in ugotovi, da je odbor
sklepčen. Člani odbora so soglasno z dvigom rok potrdili dnevni red. Za overitelja
zapisnika je bil imenovan Dušan Močnik.

Ad 2
Mag. Vlasta Marn poda informacijo o zapisniku 3. seje Odbora za finance. Zapisnik je
bil napisan in poslan v overitev Mojci Kuzmički. Podpisan zapisnik s stani overiteljice
je bil nato posredovan predsedniku Ivanu Orešniku, vendar ga ni želel podpisati.
Pojasnil o zadržkih glede ne podpisa zapisnika ni podal.
Dušan Močnik poudari, da ga takšno ravnanje predsednika odbora moti. Žalostno je,
da se ne gleda vsebine, temveč se pozornost išče drugje. Predlaga, da se po 129.
členu poslovnika razpusti celoten Odbor za finance.
Mojca Kuzmički: Glede na to, da predsednik ni podpisal zapisnika bi to moral
komentirati, navesti in pojasniti razloge.
Vlasta Marn: Ivan Orešnik bo predlagal snemanje seje Odbora za finance.
Mojca Kuzmički vpraša ali je snemanje zakonito.
Dušan Močnik: pove da se Občinski svet snema.
Mag. Vlasta Marn pove, da morajo prisotne o snemanju predhodno seznaniti.
Župan predlaga, da se predlog posreduje KVIAZ-u v proceduro.
Direktor pove, da je pridobljeno mnenje s strani SVLR-ja o pisanju zapisnika.
Mojca Kuzmički predlaga razrešitev predsednika ali kakšnega drugega člana odbora
in ne celotnega odbora.
Župan predlaga, da se odločanje o razrešitvah zadrži do prisotnosti predsednika
Orešnika.
Direktor se s takšnim predlogom strinja, kot tudi ostali.

Ad 3

Župan pojasni, da še ni izvedena polovica proračuna, zaradi dinamike se financiranje
del nagne v drugo polovico leta. Tudi postopki pri razpisih imajo finančno posledico v
drugi polovici leta. Še vedno se veliko vztrajnosti in truda namenja pridobitvi
nadomestila NEK. Pred tremi tedni naj bi se zadeva na vladi razrešila, vendar še
vedno potekajo vladne procedure, vse do danes pa ni prišlo do realizacije. Tako
ministrstvo za kmetijstvo, ministrstvo za gospodarstvo kot tudi ministrstvo za okolje in
prostor je zadevo predal na vlado. Mnenje računskega sodišča je, da nobena občina
ni opravičena do tega nadomestila. Povezanost državnega proračuna z občinskim je
velika, namreč stanje v državi se odraža tudi na občini. Nujen je vsebinski rebalans
za leti 2011 in 2012. To bomo storili po sprejetju državnega rebalansa, ker sedaj
občina nima izhodišč kako pripraviti občinski rebalans. Veliki pritiski se pojavljajo na
oddelku za družbene dejavnosti, saj se povečujejo socialni transferji, vrtci, pomoč na

domu. Država je intenzivno pomagala na začetku in tako je trajalo nekaj let, sedaj pa
je s strani države vse manj sredstev. Pritiski na občinski proračun se povečujejo,
sredstva pa naj bi bila zagotovljena s primerno porabo, ki ostaja enaka. Minister
Križanič je že lani prekinil pogajanja o višini povprečnine za občine. Župan kot
predsednik Odbora Skupnosti občin Slovenije za srednje občine je opozoril na
pravno podlago ravnanja ministra Križaniča o zadržanju sredstev.
Direktor doda, da se prva polovica leta obravnava v mesecu juliju. Letošnje leto je
nekoliko drugačno od preteklih, saj ni jasno kako se bodo financirali državni projekti.
V »hiši« je kar nekaj sklepov, ni pa še pogodb, kar kvari sliko realizacije. V prvi
polovici leta je kar nekaj prenosov obveznosti iz preteklega leta, v teku so razpisi
izbora izvajalcev investicij. Rebalans državnega proračuna in kriza v državi botrujeta,
da se s sklepi odobrene investicije postavijo pod vprašanje možnosti realizacije.
Poudariti je potrebno prihodkovni izpad nadomestila NEK, davčni prihodki so
planirani realno, investicijski ciklus je slabši. Prvo polletje so zaznamovale
likvidnostne težave, zaradi prenosa in neizplačila nadomestila NEK. V kolikor ta
prihodek ne bo realiziran, ga bo potrebno nadomestiti z varčevalnimi ukrepi. Ti ukrepi
so nekje bolj drugje manj uspešni. Dotacije, ki se dajejo po dvanajstinah imajo
primerljive indekse. Novost je pozitiven sklep za gradnjo šole v Tržišču.
Mag. Vlasta Marn pove, da se kriza v gospodarstvu odraža tudi v izpadu
komunalnega prispevka, v celotnem proračunu pa so prihodki realizirani s 35%,
odhodki so na 47%. Presežek odhodkov nad prihodki je zaradi skorajšnjega poplačila
investicije vrtec. Problem likvidnosti v prvi polovici leta se je reševal z revolving
krediti, ki so bili nujni. Prisoten je bil stalni kontakt s proračunskimi uporabniki v zvezi
s financiranjem, kot tudi dogovarjanje z upniki o ne zaračunavanju zamudnih obresti.
Le ta so bila uspešna.
Dušan Močnik je slišal, da je na Občino bila naslovljena dodatna pošta o obrazložitvi
nadomestila NEK. Jasno je, da nekaterih investicij ne bo možno realizirati, morda
določenim na Občini ustreza, da vseh investicij ne bo. Sigurno se ve kaj bo odpadlo.
Sprašuje kje se bo poznal izpad 600.000,00 EUR izgubljenega nadomestila. Je to
vrtec Krmelj ali kaj drugega. Poudari, da je potrebno ljudi seznaniti z odpadlimi
investicijami. Dilema v zvezi s pomočjo na domu je, in sicer je to dobro naprtiti
ljudem, ob dejstvu da je bil kupljen avtomobil za tovrstno pomoč. V zvezi s plačilom
razlike v ceni programov vrtcev bi bila smiselna kontrola resničnosti podatkov.
Najnižji razred plačila vrtca in dober avtomobil ne gresta skupaj.
Stanislav Erman: Nič ne moreš narediti.
Mag. Vlasta Marn pove, da se gleda odločbo o napovedi odmere dohodnine.
Dušan Močnik: Finančni vložek s strani države za šolo v Tržišču je v NRP-ju cca 2.8
mio EUR, po sklepu s strani države je njihov finančni vložek le 1.7 mio EUR. Vložek
Občine se tako poveča za 1.1 mio EUR. Sprašuje, ali bo še kdo kaj prispeval.
Župan pojasni, da je za šolo v Tržišču prispel pozitiven sklep, na podlagi popolne
dokumentacije, gradbenega dovoljenja in projektantske ocene, ki znaša 5.8 mio
EUR. Cene v NRP-ju so veljale v preteklosti, sedaj so projektantske cene padle.
Izvedbena cena je nižja kot prej. Sklep, ki je pozitiven, ni tematsko vezan. Do konca
oktobra je potrebno uskladiti podatke, da država vnese podatke v svoj NRP. Vsaka

investicija se najprej začne z željo, idejo, oceno in končno ceno. Sofinanciranje šole
Tržišče s strani države se ne povečuje, ker še ni podana končna ocena. Za omenjen
projekt še niso dorečeni normativi, katere se tudi da oklestiti. Občina Sevnica je
uspešna pri črpanju investicijskih sredstev, tako iz evropskih kot tudi iz kohezijskih
skladov, vendar pa mora določen odstotek sofinanciranja za investicije priskrbeti tudi
sama.
Župan zagotavlja, da investicije ne bodo izpadale, le njihova dinamika izvrševanja se
bo zavlekla. Cene gradbenih storitev in projektov so danes nižje kot so bile v
preteklosti, kar gre v prid investicijam. Minister Križanič je napovedal znižanje
sredstev za 50% zaradi rebalansa države, vendar ni podal nobenih navodil, kaj to
pomeni za občine, glede na to da so le te zavezane določene investicije končati do
septembra, oz. začetek oktobra. Najlažje bi bilo izločiti takšne projekte, ki so 100%
financirani iz občinskega proračuna, prav takšnih projektov pa ni. Problem
usklajevanja dinamike razpisov Evropske unije ni samo problem Občine Sevnica, pač
pa ga imajo tudi druge občine. Poglobljene analize o zadolženosti slovenskih občin
kažejo, da nismo prezadolženi, najmanj problemov imajo občine, ki nimajo odprtih
razvojnih projektov. V tem tednu se je fizično pričela gradnja, upravljanje in
vzdrževanje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (GŠO), ki se skoraj
100% krije iz tujih virov. Določene spremljevalne aktivnosti so krite iz občinskega
vira. Velja poudariti, da je čas bistveno zahtevnejši kot pred štirimi leti. Sodeč po
statistiki ima Občina Sevnica nizek delež javnih uslužbencev. Slabitev investicij ima
neugoden vpliv tudi na gospodarstvo.
Predsedujoči Stanislav Erman predlaga sklep:
Odbor se je seznanil s polletnim poročilom o izvajanju proračuna Občine Sevnica do
30.06.2011 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica da ga sprejme.

Ad 4

Župan pojasni predlog Odloka o rebalansu. Vsebinski rebalans se sprejema
septembra oz. v začetku oktobra. Projekt Orehovo ni usklajen, vrtec Krmelj je
usklajen.
Dušan Močnik poda pripombo, da je škoda papirja in predlaga, da se združi
obravnava rebalansa 2011 in popravka 2012.
Direktor pojasni, da je problem v razpisnih pogojih, državna birokracija zahteva veliko
dokazil in prilog, posledično se porablja veliko papirja.
Dušan Močnik sprašuje do kdaj so na voljo sredstva Kohezijskih skladov oz. do kdaj
jih občine lahko črpajo za čistilne naprave.
Župan pojasni, da so sredstva iz Kohezijskih skladov za projekte nad 10.000
prebivalcev (CČN). Projekti, ki vključujejo manj prebivalcev so regionalne vzpodbude,
čezmejno sodelovanje. Določeni projekti imajo pogoj zadostiti kriterije v okolju –
primer delitve bioloških zabojnikov. Spreminja se strategija izgradenj čistilnih naprav.

V preteklosti je veljalo, da čim več odpadnih vod pripeljejo v eno čistilno napravo.
Danes je koncept več manjših čistilnih naprav za manj prebivalcev. Smiselna je
cenejša čistilna naprava. Centralna čistilna naprava na Logu je bila sofinancirana z
90% tujih sredstev. Za čistilno napravo v Šentjanžu je predvidenih 80% sredstev iz
regionalnih vzpodbud.
Direktor meni, da naj bi sredstva iz Kohezijskih skladov bilo možno črpati do leta
2018, vendar je to odvisno od regije. Vzhodne regije le do 2013.
Župan: Občina Sevnica koristi toliko sredstev, kolikor ima kvote. Določeni projekti kot
so Donava – Sava, Mirna iz Nature 2000, svoje učinke pokažejo šele čez 5 let in več.
Dušana Močnika zanima kako krški župan sprejema ključ izračunavanja nadomestila
za NEK.
Mag. Vlasta Marn pojasni, da ostale posavske občine prejemajo sredstva
nadomestila NEK za NSRAO iz celotne posavske kvote, le ključ je drugačen, tako da
če bi bili prejemniki tudi mi, bi vsaka od ostalih občin prejela nekoliko manj po
drugačnem ključu.
Župan pojasni, da obstaja regijski konsenz posavskih županov, da občini Sevnica
pripada 6% od 10 mio EUR.
Dušana Močnika zanima kako je s pokrajinami, če so še aktualne.
Župan odgovori, da je več govora o razvojnih regijah.
Predsedujoči Stanislav Erman predlaga sklep:
Odbor se je seznanil s predlogom gradiva k Odloku o spremembi A proračuna
Občine Sevnica za leto 2011 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica da
ga sprejme po skrajšanem postopku.
Ad 5
Predsedujoči Stanislav Erman predlaga sklep:
Odbor se je seznanil s predlogom gradiva k Odloku o spremembi A proračuna
Občine Sevnica za leto 2012 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica da
ga sprejme po skrajšanem postopku.

Ad 6
Župan poudari da je problem s strani državnih organov o odločanju. To je namreč
prepočasno.
Po kratki razpravi se seja odbora zaključi ob 18:46 uri.
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