ZAPISNIK

6. seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne 23.01.2012 ob 17.00 uri
v sejni sobi Občine Sevnica.

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

PREDLOG DNEVNEGA REDA :
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora za finance in proračun.
3. Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2012 –
skrajšan postopek..
4. Pravilnik o računovodstvu
5. Razno.
Ad 1
Predsednik odbora Ivan Orešnik vse pozdravi in ugotovi, da je odbor sklepčen. Člani
odbora soglasno z dvigom rok potrdijo dnevni red.

Ad 2
Ivan Orešnik odpre razpravo v zvezi s potrditvijo zapisnika 5. seje Odbora za finance
in proračun.
Meri Kelemina: Pripravilo naj bi se poročilo obveznosti iz preteklih let, ki se izplačajo
v letu 2012 v tabelarični obliki, kar pa ni zasledila v dokumentaciji. Glede na to, da
odbor že štiri mesece ni bil sklican, ocenjuje, da bi podatke lahko pripravili.
Župan: Zaključni račun še ni narejen, bo v skladu z zakonodajo, zato s temi podatki
še ne moremo razpolagati pred izdajo zaključnega računa.
Ivan Orešnik ugotovi, da omenjena problematika, nima zveze z zapisnikom pač pa z
izvrševanjem sklepa v zapisniku. Torej bo izvršitev tega sklepa možno po
zaključenem letnem poročilu.
Župan: Pri projektih bomo povedali, katere so te obveznosti v teku, po pogodbi
izvedene in izvajane, ter se plačujejo dvoletno.
Meri Kelemina: Želimo imeti seznam teh obveznosti v pregledni tabeli in ne
obrazložen v sklopu celotnega gradiva za sejo občinskega sveta.
Župan: V 23 mio in debelem gradivu je v ozadju veliko vsebine.

Meri Kelemina še enkrat poudari, da je bil imenovan sklep, s katerim so se vsi
strinjali, da bo pripravljen. Če bo to ob zaključnem računu se strinja.
Zapisnik 5. seje odbora za finance je soglasno sprejet.
Ivan Orešnik: odpira razpravo 3. točke dnevnega reda.
Župan: Predlog o rebalansu A proračuna za leto 2012. Proračun bistveno odstopa,
saj je za 2 do 3 mio nižji. Nižji je zaradi dveh postavk, in sicer hidravlične izboljšave in
rente NSRAO. Kljub naporom je renta neuspešna. Ostale postavke se spreminjajo
manj. Pozitivni učinki dvoletnega proračuna so v tem, da so projekti, ki so bili
umeščeni v proračun v teku, pripravah ali izvajanju, kar je ključno za tekoče in dobro
delo. Hkrati v ta rebalans vključujemo tudi nove projekte v okviru finančnih zmožnosti.
Zneske usklajujemo glede na ponudbe pridobljene z javnimi razpisi. Glavni projekti
ostajajo, manjši se umeščajo. Najbolj se pozna delovanje na oddelku za družbene
dejavnosti. V vrtce smo v zadnjih štirih letih namenili 5 mio evrov. Najbolj se pozna
porast otrok s subvencijo predšolske vzgoje. V tem proračunu znaša ta postavka
300.000 EUR. Viša se delež vključenih otrok v vrtce in višji standardi v vrtcih. Vlada v
odhajanju je ohranila glavarino na enakem nivoju, dodatnih virov ni. Cena domske
oskrbe se dviguje bolj kot število domskih oskrbovancev.
Na nekaterih segmentih načrtujemo precejšnjo racionalizacijo. Javne površine smo
občutno povečali, kar je navidezno, saj je združeno več vsebin. Javna dela so se iz
krajevnih skupnosti prestavila na drugo postavko. Ekipa šteje 13 ljudi za izvajanje
storitev. Sredstva za zaposlitev se na prvi občutek povečujejo, vendar ni več
zaposlitev na krajevni skupnosti, tam se strošek zmanjša.
Občinska uprava in svet ostajata na enakih zneskih, pri županu pa je nekaj
sprememb. Splošna proračunska rezerva se prestavi v kabinet župana, saj je župan
odgovoren, za porabo le te. Marsikaj je v preteklosti bilo racionalizirano.
Večina projektov videnih v tabelah je financiranih iz več virov. Vse večji deleži so
pridobljeni na podlagi razpisov in manjši iz povprečnine. Velike likvidnostne težave se
pojavijo v primeru neizplačila oziroma zamude izplačila teh sredstev. Vsi projekti so
kljub temu potekali po načrtovanem planu.
Zakonski kriteriji se ne spreminjajo, kljub racionalizaciji do tega ni prišlo. Programsko
obdobje 2007-2013 je v zaključni fazi. V letu 2012 bo potreben še kakšen rebalans
proračuna za pripravo dokumentacije za naprej.
Energetska sanacija zdravstvenega doma je letos v proračunu. Pri energetski
sanaciji osnovnih šol bo država najprej sanirala tiste stavbe v svoji lasti, tako da je
uspešnost na takih razpisih med 30 in 40%. Tehnični pogoji za sanacijo stavb so zelo
neugodni. Ocenili smo, da se ni smiselno prijaviti na takšen razpis.
Izvedba večletnih projektov kot so ČN Orehovo, Vrtec Krmelj, optično omrežje med
seboj poteka povezano. Glavna cesta skozi Sevnico 2. faza je projekt načrtovan v
lanskem letu, obveznost v letu 2012. To je največji projekt z obveznostjo v letu 2012.

Sredstva društvom s področja športa je namenjenih ¾ sredstev v primerjavi s
preteklimi leti. Sredstva za delovanje objektov so ohranjena na enaki ravni. Zelo
pomemben segment je nakup zemljišča za stadion v vrednosti 100.000 EUR.
Predvideva se izdelava OPPN – ja za omenjeno investicijo.
Med novimi projekti je ureditev stanovanjske cone v Dolnjem Brezovem. Občina ima
v lasti zazidalna zemljišča, ki jih je potrebno pripraviti do primernosti za gradnjo. Nato
jih damo v prodajo. Uredilo naj bi se tudi pločnike.
Področje kmetijstva je v določeni meri je manj podprto. Manj je neposrednih
vzpodbud za podjetništvo, več gre za opremljanje poslovnih con. Podpiranje projekta
podjetno v svet podjetništva, poslovne cone, komasacija na Savski cesti in ostalo.
Kanalizacija, vodo oskrba in ostale javne službe gredo tekoče naprej. Velik
investicijski projekt je kanalizacija Orehovo. Priključevanje zasebnih in ostalih javnih
vodovodov po dinamiki poteka, tudi zaradi suše, primanjkljaja padavin je
povpraševanje po javnem vodovodu.
Rebalans 2012 je načrtovan izredno realno in previdno. Za izvedbo se tudi
zadolžujemo, kajti brez zadolževanje ne moremo izvesti investicijskega dela. Ukrepi v
lanskem letu so uravnotežili proračun.
Direktor: Rebalans je logična posledica dogodkov, ki so se zgodili v lanskem letu.
Pridobili so se sklepi s strani državi, javljali smo se na razpise. Racionalizacija
proračuna pri javnih zavodih je prinesla določene rezultate. Med večjimi obveznostmi
je cesta skozi Sevnico 2. faza do Kostak d.o.o.. Proračun je uravnotežen in realen.
Uvrščene so vse naloge, tudi investicijske. Država gre v smer dvo celo troletnih
proračunov.
Tudi društva bodo dobila izplačana sredstva do pogodbene obveznosti v letu 2012.
Letošnji razpisi za društva so na 75% v primerjavi s preteklimi leti.
Ob prihodku iz državnega proračuna bomo relativno uspešno izvršili proračun 2012.
NRP je bistveno bolj usklajen kot v preteklih letih. Obvezne naloge bomo obdržali na
enakem nivoju. V letošnjem letu smo preimenovali določene proračunske postavke,
da smo zadostili pogojem razpisa. Razpise lahko kombiniramo iz različnih virov, tudi
če gre za iste projekte.
Mag. Vlasta Marn: Na klop ste dobili gradivo, ki gre za spremembo Odloka o
rebalansu. Preden se je sestal odbor za kmetijstvo je bilo na nivoju Posavja usklajen
projekt »Posavska špajza«. Posavske občine so prevzele investicijo, za katero je bilo
potrebno nastaviti investicijske konte, namesto transferov RRA-ju. Gre za vrednost
20.000 EUR.
Direktor: V okviru RRA se odpira projekt »Podjetno v svet podjetništva«. Ponujene
bodo zaposlitve preko RRA visoko izobraženem kadru. Gre za relativno majhne
zneske za občine. V dveh letih je prispevek občine 60.000 EUR.

Župan: Program regionalnih vzpodbud zahteva, da so določeni projekti regijski. Prej
omenjena projekta sta regijska, ki se vodita usklajeno preko RRA. Iz regionalnih
vzpodbud bi želeli graditi infrastrukturo, ampak zaradi pravil razpisa, se bomo morali
usmerit v programe, kjer še imamo proste kvote. To so dediščina, kultura, oz.
mehkejši projekti. Cestna in vodovodna infrastruktura se zapirata, zato moramo
pripraviti tudi druge vsebine.
Mag. Vlasta Marn: Omenjena sprememba ne vpliva na višino bilance, pač pa zgolj
na spremembe znotraj kontov. Uskladitev rebalansa A proračuna Občine Sevnica za
leto 2012 je bila zaradi Orehovega. Proračun je realen, v kolikor bodo sistemski viri
prihajali redno in v celoti. Daljši valutni roki od 30 dni so bili za obveznosti za
poplačilo cest v znesku 311.000 EUR in 80.000 EUR za komunalne storitve.
Zadolževanje se mora zmanjšati za 100.000 EUR. Postopek zadolževanja bomo
pričeli po sprejetju zaključnega računa za leto 2011. Kredit v vrednosti 900.000 EUR
bi nam v prvi polovici leta prav prišlo, glede na to da se s strani države že kažejo
negotovosti. 6.1. bi morali dobiti 252.000 EUR, pa jih nismo. Upnika smo poplačali,
najeli revolving, sedaj plačujemo obresti. Banke so se začele zapirat za ugodne
kredite občinam.
Ivan Orešnik meni, da je rebalans ob predpostavki sistemskih virov dokaj realen.
Strinja se s spremembo sofinanciranja gospodarstva. Dodal bi pripombo na nakup
parcel v obrtnih conah, naj bodo cene le teh konkurenčne za podjetnike, ki kažejo
interese za nakup.
S sklepom občinskega sveta smo svetniki zmanjšali sejnine za 20%. Sprašujem se
kje je smisel odpovedi, saj temu primeru ni nobeden sledil.
Se lahko referendum za krajevno skupnost Dolnje Brezovo ustavi? Je možen kakšen
drugačen dogovor. Realno, ustanovitev te krajevne skupnosti ni smiselna, saj za
seboj prinese veliko stroškov.
Podžupan ima konto, ki se imenuje dodatki poslancem in svetnikom.
Mag. Marnova pojasni, da je takšen naziv po programski klasifikaciji.
Ivan Orešnik: Konto stiki z javnostjo in informiranje, pri tem naj bi bilo prenosa za
50.000 EUR. Prej je bil en konto sedaj sta dva, torej se zneski povečujejo.
Transferi neprofitnim organizacijam se za 8.000 EUR povečajo.
Stroški za plače se povečujejo, je to le posledica prehoda dveh tajnikov krajevnih
skupnosti na občino. Povečanje 120.000 EUR je veliko, zato to povečanje ni čisto
jasno. Omenjena poteza ni najbolj posrečena, tudi krajevne skupnosti so to sprejele z
odporom.
Povečuje se tudi pisarniški material, kaj vsebuje vzdrževanje računalnikov.
Zakaj se povečujejo obresti kreditov, znesek se je bistveno povečal.

Zunanje svetovanje pri zadolževanju je potrebno ali ne, se je to svetovanje pojavljalo
tudi prej ali samo letos.
Župan: Na ceno poslovnih con nimamo vpliva tam, kjer občina ni lastnik. Tam kjer je
lastnik je potrebno naročiti cenitev. Zagotovitev javne infrastrukture je naloga občine.
Delamo čimbolj racionalno in ekonomično. Bremenitev komunalnega prispevka naj bi
bila čim nižja, kar bi uredili s pogodbo o komunalnem opremljanju, da investitorju
naročimo, kaj mora narediti in si s tem poplača komunalni prispevek. Takšen je
princip pri poslovnih conah.
Meri Kelemina: Kakšno je zanimanje za poslovne cone in kakšna je cena?
Župan: Če so poslovne cone pripravljene veliko stanejo, če niso, nikogar ne
zanimajo. Oboje je potrebno vzajemno pripravljati. Za poslovno cono v Boštanju je
bilo izdano prvo gradbeno dovoljenje za objekt. Cilj je dosežen. Pogodba o
komunalnem opremljanju je podpisana. Tisti del, ki ni predmet pogodbe mora izpolniti
občina, tako da pripelje vodovod, kanalizacijo do poslovnih con.
Poslovna cona Blanca je občinsko zemljišče. Dodatno bomo opravili nekatere
ureditve znotraj te cone. Interes graditve zaenkrat še ni. Cenitve še niso bile
narejene. Bolje je prodati nekomu, ki bo imel resen namen graditi, za polovično nižjo
ceno.
Referendum za Dolnje Brezovo je možen, glede na to, da je bila pobuda dana. Člani
občinskega sveta se bodo glede tega opredelili. Stroški še niso nastali, bodo v
primeru referenduma. Občinski svet lahko referendum o novi krajevni skupnosti
podpre ali zavrne.
Stiki z javnostjo, informiranje. Eno so redne aktivnosti kot so obveščanje v
Posavskem obzorniku. Stališče občinskega sveta je, da se seje snemajo.
Najugodnejši ponudnik naj bi pričel s snemanji. Ponudbe snemanj preko interneta so
bistveno ugodnejše kot klasična snemanja. Aktualna tematika je Vaš kanal. Večina
občinskih svetov je že imela to tematiko na obravnavi. Že nekaj časa s tem kanalom
ne sodelujemo. To bomo obravnavali na eni izmed naslednjih sej. Stiki z javnostjo je
nova postavka, ki vključuje omenjene aktivnosti informiranja.
Protokolarna darila sestavljajo stvari, ki jih založijo domača društva. Najdražje
protokolarno darilo je knjiga.
Transferi neprofitnim organizacijam. V letošnjem letu je veliko aktivnosti. Svetovno
prvenstvo v ribičiji, salamijada in še kaj.
Arhiviranje je eden iz med ključnih problemov pri krajevnih skupnostih. Arhiviranje je
nujno, ne glede na racionalnost. Zakon o upravnem poslovanju ga predvideva, zato
ga moramo upoštevati v največji možni meri. Krajevne skupnosti imajo zelo slabo
urejene arhive. Tudi mehanizacija, ki se je kupovala ločeno po krajevnih skupnostih
ni bila dovolj dobro izkoriščena. Izkoriščenost mehanizacije je samo znotraj ene
krajevne skupnosti, ne vseh. Stroj za pometanje cest ni potrebno imeti v vsaki
krajevni skupnosti svojega. Povezanost krajevne skupnosti in občine potekajo preko
predsednikov.

Računalniki: Smo e-družba. Na računalnikih imamo vse podatke, ti pa stanejo.
Stroški nastajajo, programska oprema je najdražja.
Direktor: Določeni stroški so primerljivi z lanskim letom. Marsikateri stvari smo se
odpovedali.
Računalniški programi stanejo. Računovodstvo potrebuje svoj program, oddelek za
okolje in prostor ima svoj program. Vsak izpis, lokacijska informacija je podprta z
različnimi bazami, ki se morajo posodabljati in nadgrajevati. ( Edico, Terragis, Glavna
pisarna, Piso). Marsikatere aplikacije so dostopne na naši spletni strani. Najdražja je
programska oprema in ne nakup računalnikov.
Plače: Dve delavki sta ste vrnili iz porodniškega dopusta, prihod iz krajevne skupnosti
Boštanj in Sevnica in kvota za invalide. Zakon omogoča dodatek za povečan obseg
dela za tiste delavce, ki so znotraj razporeditev prevzeli del obveznosti. Kadrovski
načrt je priloga.
Meri Kelemina: Sredstva za zaposlene iz krajevnih skupnosti Sevnica in Boštanj
znašajo 61.000. Kaj ti stroški zajemajo.
Direktor: Gre za znesek plač za dve krajevni skupnosti Boštanj in Sevnica, ki sta
imeli ta znesek v svojih finančnih načrtih. Krajevne skupnosti so samostojne pravne
osebe, usklajevanje plač v občinski upravi poteka v okviru plačnih razredov, pri
krajevni skupnosti, pa ni bilo usklajeno. SVLR je podala pravno mnenje v zvezi s
krajevnimi skupnostmi. Prerazporeditve so predvidene v internih aktih občine.
sestavni del občinskega proračuna so tudi poslovni načrti krajevnih skupnosti. Ta so
sredstva porabljala po svoje. Pogodbeno delo v krajevnih skupnostih ni
prepovedano. Stroškov dela na krajevnih skupnosti naj ne bi bilo. Trenutno je
prehodno obdobje.
Meri Kelemina sprašuje kako deluje nova ekipa delavcev na Komunali. Zasnova te
ekipe je dobra.
Župan: Tisti ki so na krajevni skupnosti, praviloma še vedno delujejo na krajevni
skupnosti. Odgovorni s strani Komunale jih usklajuje. Racionalizacijo je lahko doseči
na več načinov. Interes tega je doseči več z ljudmi, ki so vodeni iz Komunale in ne
ločeno po krajevni skupnosti. Potrebno je pokositi brežine ob Savi, železnici, košnja
javnih površin, pometanje cest in tako dalje. To delo je lažje usklajevati, če je vodena
iz Komunale. Možna je tudi kandidatura na razpise za druga dela, kot so čiščenje
prepustov, kanalov, dela, ki jih izvaja Infra. Novo zasnovana ekipa ima razpoložljivo
mehanizacijo za omenjena dela. Povečuje se obseg dela in ne krčenja ekipe.
Keleminova je opozorila na ne pometene javne poti. V kolikor se bo to stanje
izboljšalo, je zadeva v redu.
Župan: Vseh javnih poti ne morejo pomesti. Tako visokih standardov ni za
pričakovati.

Keleminova pove, da je vodja te ekipe ključni člen. Od njega je odvisno ali bo delo
videl in kako ga bo reševal. Ali je vodja te ekipe že znan?
Župan: Delo komunalnih delavcev je drugačno, na njih ne smemo gledati tako
»dlakocepsko«. V poletnih dneh začnejo delati prej, da se izognejo največji vročini,
delo si razporedijo glede na letni čas in težavnost.
Keleminova izračunava kvoto plač za krajevno skupnost Boštanj in Sevnica.
Sprašuje se ali je v Sevnici bila večja plača kot županova.
Župan: Vsi podatki so v proračunu. Za leto 2011 je bilo za administracijo planiranih
42.000, za leto 2012 pa 5.000.
Direktor: Kolikšna je bila plača ne moremo videti, lahko da je v tem znesku
vsebovanega še kaj drugega.
Župan: Delavka, ki je iz KS Boštanj prišla na občino nima višje izobrazbe.
Direktor: Zunanje svetovanje je obvezno. Priloženo mora biti ekonomsko in pravno
mnenje.
Ivan Orešnik: Tega prejšnja leta nisem videl.
Mag. Marnova pove, da zakon o financiranju občin jasno določa pravno finančno
mnenje strokovnjaka pri zadolževanju. Cena svetovanja je ugodna, glede na
pogovore z drugimi občinami. Že nekaj leta to svetovanje izvaja Nova Finra, ki svoje
delo korektno opravi. Ministrstvo za finance to svetovanje priznava.
Kar se tiče obresti, se te usklajujejo vsako leto, nekatere tudi mesečno, glede na
gibanje evropskih bank. Obresti so v kriznih časih neznanka. Obresti se zaenkrat še
ne štejejo v račun financiranja. Po novem zakonu o javnih financah, naj bi se
upoštevale v to poročilo. Na letni ravni znaša glavnica z obrestmi več kot milijon.
Vsako leto podamo 15 do 17 povabil bankam. Odzivajo se kvečjemu dve, prej pa pet
do šest bank.
Ivan Orešnik sprašuje ali je to svetovanje koristno ali je zgolj formalnost.
Mag. Marnova: G. Ogorevc naredi strokovno ekspertizo, ki zajema celoten elaborat
v skladu z evropskimi kriteriji. Zadolževanje je bilo vedno za večje od zneska pol
milijona, zato smo to svetovanje morali imeti po zakonu. Po pogovorih udeležencev
na seminarjih je njihova cena ugodna. Ceno imajo določeno po urah.
Ivan Orešnik: v kakšni fazi je vodovod Cerovec, ki še vedno ne funkcionira.
Župan: Za redno vzdrževanje cest poskrbimo kolikor lahko. Vodovod Cerovec: pod
kapelico oziroma pod vodohranom je hidrant iz katerega dnevno vozijo vodo
kilometer ali dva. Trenutno se posamezniki dogovarjajo s Komunalo o priklopu vode.
Dinamika priključevanja je odvisna od interesa ljudi.

Rekonstrukcija tamkajšnje ceste skupaj z vodovodom Cerovec je bil projekt za
priglasitev na 23. člen Zakona o financiranju občin. Vodovod se bo gradil ob cesti.
Samega vodovoda nismo mogli priglasiti.
Ivan Orešnik: Kdo je koordinator pridobivanja služnosti za projekt širokopasovnega
omrežja (GOŠO). Kolikšen je ta strošek.
Župan: Za služnosti na javnih zemljiščih moramo poskrbeti sami. Na zasebnih
zemljiščih jih pridobivaj izvajalec GVO. Ustanovljen je bil konzorcij šestih občin, ki jih
vodi občina Mokronog. Vsi konzorciji niso pridobili sredstev. V konzorciju imamo
skupne stroške, ki jih pokrivamo. Koordinatorja na občinski upravi ne plačujemo
posebej za opravljeno delo. Strošek občine je nadzor za gradnjo, ki ga plačujejo vse
občine posebej. Strošek pridobivanja služnostne pogodbe na zasebnih zemljiščih je
strošek GVO-ja.
Direktor: Fiksen strošek občine znaša 135.000 EUR. V dveh proračunskih letih se
predvideva okoli 2 mio prihodkov z naslova gradnje širokopasovnega omrežja.
Ivan Orešnik: Nekaj nevšečnosti se pojavlja pri pobiranju služnosti na zasebnih
zemljiščih. Fant, ki jih pobira ne ve prav dosti za kaj se gre.
Župan: Trenutno je na terenu aktivnih devet ekip. Ljudje so različni delavci, tako
strojniki kot tisti, ki pobirajo služnosti.
Ivan Orešnik: Kako je s cenovno subvencijo čistilne naprave, pokrivanjem stroška
amortizacije.
Župan: Včasih je Komunala odpisala strošek amortizacije. Pred petimi leti to ni bil
takšen problem. Vlaganja v vodovode je veliko, zato se ta strošek tudi povečuje.
Mag. Marnova: 1.1.2010 je začel veljati nov računovodski standard, da je potrebno v
evidence občine prenest vso vrednost osnovnih sredstev iz Komunale, kot tudi nove
nabave. Vsa amortizacija se naj bi se izračunavala na občini, vendar zaradi
računalniške opreme se še vedno to izvaja na Komunali. Na občini jo le poknjižimo
usklajeno v zaključnem računu. Na podlagi predračuna amortizacije teh sredstev in
na podlagi cene, ki jo na trgu dosežejo, trenutno je cena zamrznjena in prenizka, da
bi pokrila ceno amortizacije. Komunala naredi predračun za amortizacijo na osnovi
zaključnega računa preteklega leta. Razliko med amortizacijo in tržno pridobljenimi
sredstvi pokriva občina s cenovno subvencijo. Najemnina se mora zaračunati v polni
vrednosti amortizacije. Cenovno subvencijo nakažemo Komunali, da nam lahko
potem v polni vrednosti poravna najemnino. Cene komunalnih storitev so zamrznjene
s strani države in v primeru odmrznitve se tudi te ne bodo mogle v tako kratkem času
drastično povečat. Po zakonu, pa moramo vsaj za znesek amortizacije te investicije
obnavljat v okviru obnovitvenih investicij. Na relativno novih investicijah kot je čistilna
naprava, še ni velikih potreb po obnovi, pa vendar moramo znesek nameniti za
obnovitvene investicije. Ta sredstva pretakamo med različnimi komunalnimi
storitvami in so v proračunu zagotovljena, cenovna subvencija pa je »v zrak vržen
denar«, na kar občine opozarjajo.

Župan: Javno infrastrukturo gradimo na območjih kjer ekonomsko niso najbolj
upravičena. Pri investicijah upoštevamo različne vire. Od nas se zahteva, da vse
100% amortiziramo. Cilj je povečevat vključenost in izkoriščenost v vodovodne in
kanalizacijske sisteme. V položnici, ki jo pošlje Komunala je amortizacije zelo malo.
Meri Kelemina: Ali tisti, ki se na novo priključijo na vodovodni sistem plačajo
prispevek.
Župan: Zneski za obnovitvene investicije se morajo uporabljati za investicije. Teh je v
našem proračunu kar nekaj. Plačilo prispevka je odvisno od preteklih vlaganj v
vodovodne sisteme. Vodovodni v dobri kondiciji so se vključevali v sistem javnih
vodovodov brez plačila komunalnega prispevka. Okoli 75% vodovodov v občini je
javnih. Vsi še niso v celoti v upravljanju Komunale, nad vsemi pa ima Komunala
sanitarni nadzor. Glede na trenutno stanje v naravi, sušo, bi težko kar naenkrat
Komunala prevzela vse vodovodne sisteme v svoje upravljanje. Nekaj prehodnega
obdobja je še.
Ivan Orešnik: OPPN na zasebnem zemljišču nikamor ne gre, spremembe pravil so
zelo drage. V Šentjanžu ni zazidljivih parcel. Skupni znesek OPPN-ja bo zelo visok.
Župan: občina ni lastnik zemljišč, na zasebnih zemljiščih pa se zadeva lahko
zakomplicira, kot se je v Krmelju. Krajani lahko podate pobudo, da želite več
zazidljivih parcel, vendar je predpogoj, da so lastniki potencialnih zemljišč
zainteresirani za prodajo.
Meri Kelemina: Cene zemljišč lahko skokovito narastejo, ko zasebnik začuti, da
zemljišče lahko proda kot stavbno. Smiselno bi bilo zemljišče ceneje kupiti, ga urediti
in dražje prodati.
Dušan Močnik: Ob uvedbi davka na zazidljive parcele bo situacija drugačna.
Direktor: Lahko nam očitajo, da gre za špekulativen nakup, če spremenimo
namembnost in ga kasneje dražje prodamo. OPPN bi že zdavnaj dali naprej, vendar
so vsi »soglasodajalci« dodatno zahtevali spremembe. Vsaka študija dodatno stane.
Ivan Orešnik: Projektna dokumentacija telovadnice v Šentjanžu je padla ven.
Telovadnica se lahko podre, nekaj bo potrebno storiti. Potrebno bi bilo začeti,
investicije se odmikajo, glede načrtov.
Župan: Kritična je tudi kurilnica, ne samo telovadnica. Potrebno je pridobiti gradbeno
dovoljenje. Potreb je veliko, finančne možnosti pa so omejene. Razpisi za energetsko
varčne stavbe bi se lahko spremenili.
Meri Kelemina: Smiselno je racionalizirati investicije v Krmelju, Šentjanžu in Tržišču.
Vsaka ima svojo šolo, telovadnico, vse je potrebo investirati in obnavljati.
Župan: V štirih letih je bilo v družbene objekte vloženo 4 mio sredstev, vrtec Sevnica,
vrtec Krmelj. S takšno dinamiko že dolgo nismo vlagali. Novogradnje so v Šentjanžu
telovadnica, v Tržišču šola, na Studencu se še ne ve. V Sevnici je potrebno sanirati

šolo, ki je ogromna. Trenutno poteka sanacija zdravstvenega doma. Vseh
racionalizacij se ni mogoče lotiti naenkrat.
Direktor: Neko zaporedje je, naslednje je Tržišče. v pripravah je izvedbeni akt
pogodba oz. podrobno financiranje. Glede na priložnosti pri razpisih se lahko tudi
preusmerimo. Imamo prave strokovnjake na področju razpisov.
Župan: Telovadnica v Tržišču se predvideva v letu 2015, vrtec Krmelj je bil v NRP-ju
bolj odmaknjen, pa je zgrajen prej kot v načrtih NRP-ja. Osnovni pogoji pri projektih
na zalogo. Gradbeno dovoljenje ne moramo imeti na zalogo, ker mora zadovoljiti
zahtevam razpisa, ti pa so zelo prilagojeni glede na zahteve razpisa. Pri energetski
obnovi OŠ Sevnica, bi morali zamenjati okna iz leta 2003, ker ne zadostijo sodobnim
zahtevam razpisa. Glede na možnosti črpanja sredstev prilagajamo projekte,
telovadnice se preimenujejo v večnamenske domove. Pri projektu Remidisanos v
sodelovanju s Hrvaško se sanirajo črna odlagališča v vrednosti 100.000 EUR. Pri
takšnih projektih potekajo vzporedne dejavnosti v sodelovanju s Komunalo itd.
Meri Kelemina: Ali še vedno morajo na razdalji sedmih kilometrov biti tri šole. Še
vedno debate potekajo v to smer ali se že kaj spreminja. Tržišče, Krmelj, Šentjanž.
Župan: Vsak kraj si prizadeva imeti svojo šolo, takšne so težnje teh krajev.
Racionalizacija gre v smeri graditve prave velikosti šole, telovadnice itd. Trenutno je
težava v tem, da so kapacitete nasploh vsepovsod premajhne.
Meri Kelemina: Če zadevo gledamo globalno, je resno vprašanje, kako bo država
lahko investirala toliko projektov. Dosti bolj smiselno in racionalno je imeti eno večjo,
kvalitetno šolo, kot pa več manjših. Težava se pojavi pri kadrih in pri vzdrževanju.
Direktor: Potrebno bi bilo narediti »rez«. Država določa normative, lokalna skupnost
se mora pa odločit.
Meri Kelemina: Standardi so zelo visoki v celotni javni upravi. Pobuda bi lahko prišla
tudi s strani lokalnih skupnosti o varčevanju.
Ivan Orešnik: Iz katere postavke dobijo društva sredstva in na podlagi česa, je to
pogodba ali kaj drugega.
Direktor: 50% sredstev so dobili lani, preostalih 50% dobijo v letošnjem letu iz
proračunske rezerve. V proračunu so tudi sredstva na katere se javijo z razpisi.
Politično ni bila modra poteza, da društvom niso izplačali polovice sredstev v letu
2011.
Župan: Društva, ki čakajo samo na občinska sredstva so postavljena na presojo
smiselnosti obstoja. V teh kriznih časih se lahko odreže kakšno »trhlo vejo«.
Mag. Marnova: Na TRR-ju je bilo na stanje 31.12.2011 nekaj več kot 73.000 EUR
zgolj za plače v januarju 2012. Marsikatero zadevo smo poplačali v letu 2011 ravno
zaradi ukrepov racionalizacije in rezov pri društvih, krajevnih skupnostih itd. Pozitivni
učinki so vidni še danes.

Meri Kelemina: Nekatere postavke gredo v smeri zmanjšanja sredstev v proračunu,
nekatere malo manj. Na gospodarstvu je indeks zelo padel, kar me moti.
Župan: Postavke, ki se nanašajo na gospodarstvo in gredo v poslovne cone, so
sedaj na oddelku za okolje in prostor.
Dušan Močnik: Nekaj manj je direktnih vzpodbud gospodarstvu, kot jih je bilo pred
leti.
Direktor: Postavke je potrebno gledati vsebinsko ne zgolj indeksno. Odbor za
gospodarstvo se je zavzemal za spremembe v razpisih za gospodarstvo. Več je
sistemskih ukrepov in razvijanje poslovnih con, ne toliko direktnih vzpodbud.
Meri Kelemina: Oddelek za družbene dejavnosti zavzema 35% občinskega
proračuna. To je velik delež, ki so posledica tudi velikih standardov v šolah, vrtcih.
Stroške je potrebno nižat.
Župan: Kot občina smo aktivni v SOS-u (Skupnost občin Slovenije), kamor smo
posredovali različne predloge. Če v sevniški občini v vsak oddelek dodamo še enega
otroka imamo takoj tri oddelke prazne. Nobenih čakalnih dob ne bi bilo več. Ne
zavzemamo se za hude spremembe, pač pa takšne, ki bi bile sprejemljive. Kako
standard družbi zmanjšat ali povečat je veliko vprašanje. Mladim je treba marsikaj
nuditi, da obstanejo v kraju, če nismo »zanimivo« okolje za bivanje, se ljudje
izseljujejo, tako imamo nižjo glavarino. Standardi in njihovi učinki se med seboj
prepletajo. Nad standardov nimamo ne v vrtcih, ne v šolah, pač pa zgolj pri varstvu
starejših, kjer doplačujemo pomoč na domu. Preko 80 je oskrbovancev na domu, ki
bi potencialno lahko prešli v domove za starejše in predstavljali še večji strošek
občini.
Meri Kelemina: S spremembo kadrovskega načrta se ne strinjam. Iz števila
zaposlenih 32 je prešlo na 35 zaposlenih. Ni tolikšne uspešnosti na razpisih, kar bi
dodalo dodano vrednost, zato ne podpiram novih zaposlitev.
Župan: Ne načrtujemo novih zaposlitev, razen omogočanje izvajanja prakse, ki je
praktikantom pomembnejša kot pa nam.
Na razpisih smo zelo uspešni, predvidene imamo prihodke iz državnega proračuna,
investicijske projekte investiramo z dodatnimi viri na podlagi razpisov. Osnovni
proračun je okoli 14 mio, ostali so transferni prihodki. Res pa je, da transferni prihodki
padajo, ker bo izločen projekt GOŠO. Težko bomo našli projekt, ki bo nadomestil
vrednost za 3,5 mio. CČN je bila vredna 12 mio transfernih prihodkov.
Direktor: Občina je ena redkih, ki še vedno zagotavlja izvajanje prakse. Na takšen
način želimo pomagati. Na razpisih že lep čas nismo prejeli negativnega sklepa. To
nekaj pove. Vsak si jemlje pravico sodit o tem ali nas je preveč ali premalo. Smatram,
da obstajajo rezerve v celotnem sistemu.
Dušan Močnik: Javnih uslužbencev ne moremo ocenjevati, po zakonu pa
ocenjujemo ravnatelje. To nima smisla, da jih ocenjujemo.

Kaj je s parkirnino v Sevnici, kako napredujejo aktivnosti v zvezi z NSRAO. Upam, da
se bo krški minister Bogovič malo zavzel za našo rento.
Kriterij o financiranju krajevnih skupnosti, koliko je bilo namenjeno sredstev za
delovanje krajevnih skupnosti brez stroškov javnih delavcev, tajnikov in nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč. Koliko sredstev jim je bilo odvzeto oz. manj dano.
Župan: Nekaj sredstev gre na krajevne skupnosti direktno na račun brez zgoraj
omenjenih je teh sredstev okoli 950.000 EUR. Nekaj sredstev pa gre na krajevne
skupnosti tudi direktno z investicijami. Ob ukinitvi nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč in uvedbi davka na nepremičnine, nadomestila krajevne skupnosti ne dobijo
več. Svetniki se težko odločijo odrekanju sredstev v svoji krajevni skupnosti. V času
krize ni sredstev, ki bi krajevnim skupnostim lahko dajali na zalogo. Kriteriji za
dodelitev sredstev krajevnim skupnostim so popolnoma merljivi. Ti so: število
prebivalcev, dolžina javnih poti, površina.
Dušan Močnik: Da bo sredstev za krajevne skupnosti primanjkovalo sem že
opozarjal 15.02.2011. V NRP-ju je veliko projektov, za katere se že vnaprej ve, da
zanje ni denarja. Prav je, da se to pove svetnikom kot tudi ljudem, ki to pričakujejo.
Direktor: Kvota za krajevne skupnosti s pravilnikom nima neposredne povezave.
Sredstva za krajevne skupnosti se delijo po kriterijih. V letošnjem letu v NRP nismo
uvrščali manjših projektov, ker nismo vedeli kakšen pravilnik bo sprejet. Za te
projekte se bomo pogovarjali za vnaprej.
Nadomestilo NEK je varovalka, lažje je denar zapravit, kot pa krčit, če ga ni.
Parkirnina bo na naslednji seji občinskega sveta. Določene stvari je potrebno še
uskladiti.
Dušan Močnik: Občina Vipava je pridobila ogromno sredstev za male čistilne
naprave.
Župan: Vsi viri, ki pridejo namensko, ne zadostujejo stroškom, ki pri tem nastanejo.
Tipični primer je grobnina in vodarina.
Investicije so odvisne od programov. Imamo centralno čistilno napravi, pripravljamo
čistilno napravo na Orehovem, Dolnjem Brezovem. Novelacija programov je
pokazala, da je smiselno imeti več manjših čistilnih naprav. Namesto ene večje
čistilne naprave za Krmelj, Šentjanž, Tržišče, bi se naredile manjše čistilne naprave,
nekatere tudi rastlinske. Komunala ima zaposlenega projektanta, tako da sama
projektira in sodeluje pri projektih.
Sodelujemo pri Donavski strategiji, kjer iščemo priložnost za črpanje sredstev.
Cenejše so manjše čistilne naprave.
Direktor: Evropa financira marsikaj, vse manj bo vlaganj v komunalno infrastrukturo,
več bo vlaganj v druge programe, kot so obnove mestnih jeder itd.

Dušan Močnik: Prenos splošne proračunske rezerve na župana. Se že ve za kaj se
bo porabila.
Župan: Oblikovana je v skladu z zakonom. Za 1/3 se že danes ve zakaj se bo
porabila. Praviloma se porabi za aktivnosti v mesecih oktober, november in
december. Avtobusnih prevozov ni več v proračunski rezervaciji, ker je pogodba
zasnovana drugače. Intenzivno se vključujemo v projekt integriranega javnega
potniškega prometa, ki prevoze med seboj povezuje.
Ivan Orešnik:
Sklep: Odbor se je seznanil s Predlogom Odloka o rebalansu A proračuna
Občine Sevnica za leto 2012 in ga daje Občinskemu svetu Občine Sevnica v
sprejem po skrajšanem postopku.
Za je glasovalo 5 odbornikov.

Ad 3
Mag. Marnova: Od leta 2008 imamo pravilnik o računovodstvu, ki je bil močno
spremenjen. Sedaj je bistveno bolj razdelana notranja kontrola listin. Opisuje notranje
listine, obvezne sestavine, pooblastila. Najpomembnejši del pravilnika, ki govori o
notranji kontroli je od 11. do 19. člena. Na oddelku za finance vodimo računovodstvo
in knjigovodstvo za vseh deset krajevnih skupnosti.
Ivan Orešnik odpira razpravo.
Župan: računovodske in ostale listine je potrebno arhivirati na pravilen način, da z
njimi lahko dokazujemo naše aktivnosti. Usposobit je potrebno primerne arhive za
krajevne skupnosti.
Ivan Orešnik:
Sklep: Odbor za finance soglaša z vsebino Pravilnika o računovodstvu in ga daje
Občinskemu svetu v sprejem.
Za je glasovalo 5 odbornikov.
Odbor se je zaključil ob 19:49 uri.
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