ZAPISNIK

8. seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne 05.09.2012 ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Sevnica.

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

PREDLOG DNEVNEGA REDA :
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Odbora za finance in proračun.
3. Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje Odbora za finance in
proračun.
4. Pregled polletnega poročila o izvajanju proračuna Občine Sevnica za leto
2012.
5. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012 – skrajšani
postopek
6. 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
Zapisnik 7. seje Odbora za finance in proračun je soglasno z dvigom rok potrjen.
Ad 3
Zapisnik 1. dopisne seje Odbora za finance in proračun je soglasno z dvigom rok
potrjen.
Ad 4
Ivan Orešnik daje besedo županu.
Župan: Polletno poročilo je v skladu z zakonodajo poslan občinskim svetnikom,
razprava bo potekala na septembrski seji. Presek poslovanja oziroma realizacija
poračuna je praviloma pod 50%. Zakonske naloge se tekoče izvajajo, investicijske
naloge se načrtujejo v prvi polovici leta in so sedaj v izvajanju. Investicijskih
prihodkov je bistveno manj kot 50%, kar ne pomeni, da investicijski projekti ne bodo
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realizirani, le, da je njihova dinamika drugačna. V prvi polovici leta smo dobro sledili
zastavljenim ciljem zato večjih odmikov ni. V letošnjem letu ni takšnih težav kot so se
pojavljale v lanskem letu, vendar se zaradi narave financiranja evropskih skladov pri
katerih je potrebno investicijo plačat nato prispejo sredstva, težavam ne moremo
čisto izogniti.
Direktor: Indeksi so obrazloženi, zakonske naloge se izvajajo nemoteno. Dotacije so
nakazane pravočasno. Investicije so v polnem teku, saj se na terenu veliko izvaja. V
prvi polovici potekajo javna naročila, pritožbe in usklajevanja, nato se začne
izvedbeni del investicije. Proračun je deležen manjših popravkov, zaradi Zakona o
uravnoteženju javnih financ. Plan je bil sestavljen zelo realno, zato tudi izvrševanje
poteka v skladu s planom.
Mag. Vlasta Marn: Letošnje leto je stabilno od prvega plana, do drugega, zaradi
uveljavitve zakona o uravnoteženju javnih financ. Polletno poročilo se pregleduje na
vseh odborih, časovno sovpada tudi z rebalansom B. Informacije s terena so
vzpodbudne. Letošnje leto poteka redno financiranje, tako naloge nemoteno tečejo.
V tem času še ni prikazano črpanje kredita, potekajo le postopki. V prvi polovici leta
se je že črpal kredit, verjetno bo ta inštrument uporabljen tudi v drugi polovici leta, za
nemoteno izvajanje projektov in poplačilo upnikom. Do konca leta bo dolgoročni
kredit v celoti črpan, kratkoročni pa vrnjen.
Ivan Orešnik odpira razpravo.
Dušan Močnik: Kako napredujemo z nadomestilom NSRAO oziroma kaj pomeni 10
km pas okoli NEK.
Župan: V gradivu za Občinski svet je tudi eden od odgovorov na to temo. To
tematiko obravnava Komisija za nadzor javnih financ v Državnem zboru. Gre za
problem širše narave, glede na to, da okoljsko merilo upošteva samo 500 metrski
vpliv. Uskladiti morajo vse uredbe o izplačevanju omenjene rente. Določene
aktivnosti se vršijo v omenjeni komisiji, do sprememb uredbe v tem trenutku še ni
prišlo.
Ivan Orešnik: Lepo bi bilo imeti takšno rento v rebalansu, vendar je ni. Pričakoval
sem, da bo z novo vlado in ministrom lažje.
Župan: Na razpolago je magnetogram Komisije za nadzor javnih financ, ki
problematizira vse. Nekatere težnje kažejo, da Posavje ni upravičeno do nobenih
nadomestil. Problematika je dokaj resna, kot kaže lahko tudi občina Krško izgubi velik
delež omenjene rente, saj NEK Krško naj ne bi imela negativnega vpliva na okolje.
Delovanje z aktualno vlado je še težje kot s prejšnjo, saj spor med ministroma lahko
povzroči grožnjo kadru iz sevniške občine na visokih položajih.
Ivan Orešnik: To je popolnoma drugačna obrazložitev kot lani.
Župan: V lanskem letu je bil politični interes da se uredba za nizke in srednje
radioaktivne odpadke popravi, vedno se je ustavilo na ministrstvu, ker je nad njimi
bdela revizija računskega sodišča. Poročilo računskega sodišča ni ugodno za
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nikogar. V predlogu je nov princip, ki zahteva razrez sredstev pridobljenih pred 2008,
kar pomeni 6% sredstev občini Sevnica.
Direktor: Kompleten sistem v zvezi z rento je ponovno na presoji. Lahko upamo na
ugoden razplet, vendar ne moremo predvideti. Problematiko proučujejo strokovna
telesa, ki bodo podala odgovor. Za nas ne more biti slabše, lahko le pridobimo. V
Krškem se ta renta zmanjšuje, zato starši plačujejo dražji vrtec, ker so ceno
programov pokrivali iz naslova omenjene rente.
Ivan Orešnik: V polletnem poročilu so izkazane nižje obresti, je to posledica nižjih
obrestnih mer ali česa drugega.
Mag. Vlasta Marn: Euribor se spreminja. Vsako leto od bank zahtevam nov
amortizacijski načrt za potrebe novega zadolževanje, vendar zaradi nihajočega
euribora nastane odklon od obresti. Kreditna pogodba je s fiksno obrestno mero,
euribor je variabilen.
Ivan Orešnik: Pogovarjali smo se, da je euribor vezan na zahtevano donosnost
državnih obveznic. Že približno eno leto je na enaki ravni in ni bistvenih razlik.
Mag. Vlasta Marn: Na euribor vpliva mnogo dejavnikov od zahtevane donosnosti
državnih obveznic do gospodarske rasti, politike bank itd., vendar občina Sevnica
nanj nima vpliva. Euribor je lahko mesečni, tromesečni, šestmesečni, celo letni in se
med seboj razlikujejo. Zadolžujemo se vedno s fiksno obrestno mero, vendar euribor
na veliko glavnico pokaže odstopanje od načrtovanih amortizacijskih načrtov.
Ivan Orešnik: Kolikšna je razlika doplačila občine med ceno programov v vrtcih,
glede na to da veliko staršev plačuje več, ali se v samem proračunu kaj pozna. V
obrazložitvah mora pisati dejansko stanje.
Župan: V rebalansu je upoštevan nov izračun. Polletno poročilo je presek polletnega
stanja, rebalans upošteva novo stanje.
Direktor: Vse lepo piše v proračunu. V drugi polovici leta bo zakon za uravnoteženje
javnih financ imel vpliv. Rezervacija za drugega otroka je minimalna, gre za 29 otrok
z nekaj evri. Nove cene vrtcev bodo predstavljene na septembrski seji Občinskega
sveta. V rebalansu imamo zmanjšan znesek plačila cene programov po novih
izračunih, ki se vršijo na Centru za socialno delo Sevnica. Razlika znaša okoli 53.000
EUR plačila več za starše in manj za občino.
Župan: Nekateri starši plačujejo več, drugi manj. Bolj se pogovarjajo tisti, ki plačujejo
več. Oblikovanih je več oddelkov, ki so bili planirani v osnovnem proračunu,
realizirani pa z novim šolskim letom.
Direktor: V drugem plačilnem razredu je približno 70% otrok. Obrazložitev cene
programa je napisana korektno.
Mag. Vlasta Marn odgovori na vprašanje Ivana Orešnika v zvezi z rebalansom A in
B.: V kolikor strošek nastane v času rebalansa A in zanj nimamo sredstev, ali pa so
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premajhna, se morajo sredstva prerazporediti. Fakturo dobimo, ker smo jo naročili
zaradi objektivnih razlogov. Ta razporeditev se odrazi v veljavnem proračunu.
Ivan Orešnik predlaga sklep: Odbor za finance in proračun se je seznanil s
polletnim poročilom o izvajanju proračuna Občine Sevnica do 30.06.2012 in
predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Z dvigom rok so soglasno sklep potrdili.
Ad 5
Ivan Orešnik odpira razpravo pete točke dnevnega reda.
Župan: Na proračun vpliva zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki
spreminja prihodke in odhodke. Hkrati se umešča nekaj manjših projektov kot tudi
njihovih virov, vendar večjih odklonov ni. Zmanjšani prihodki zaradi uveljavitve ZUJF
na prihodkovni strani znašajo približno 120.000 EUR. Nekateri prihodki ne bodo
realizirani v pričakovanem obsegu zaradi gospodarske situacije, nekateri se lahko
nekoliko povečajo. Umeščata se dva nova projekta, in sicer urejanje vodovodnih
sistemov in projekt rastlinska čistilna naprava Lisca, kjer je občina nosilec in investitor
projekta, JP Komunala izvajalec, zanj pa imamo tudi sponzorje.
Z uveljavitvijo ZUJF se usklajujejo tudi transferi javnim zavodom, tako učinki ZUJF
uravnotežijo manjše prihodke z zmanjšanimi izdatki. Rebalans je popravek brez
vsebinskih posegov v proračun. V primeru, da ne bo novih sprememb s strani države
je rebalans odgovorno pripravljen in bo izvajan v skladu z njim. Projekte moramo
financirat sami, kasneje sredstva dobimo refundirana. V kolikor jih dobimo v skladu s
podpisanimi pogodbami ni večjih težav.
Direktor: Analizirali smo vse kar se je v prvi polovici leta dogajalo, usklajevali smo z
uporabniki. Gre za manjše popravke, ohranjajo se vse vsebinske naloge in projekti.
Nobenih večjih krčitev sredstev ni izvedenih. Tekom leta je bilo nekaj prerazporeditev
sredstev, kar se z rebalansom uredi. Veliko projektov se je v letošnjem letu izvedlo ali
pa so v zaključnih fazah. Izvajajo se veliki projekti kot so sekundarna kanalizacija,
vodovodi in optično omrežje. Predstavljajo velik poseg v okolje, saj v večji meri vodi
potekajo ob cestiščih, kar dobro občutimo vsi prebivalci. Začenjajo se asfaltacije
omenjenih projektov. Izkazala se je možnost, da se plača 28.000 EUR za 3. fazo
ceste skozi Sevnico, kar ni bilo v planu v letošnjem letu.
Mag. Vlasta Marn: Prečesane so vse proračunske možnosti do konca leta, fiktivnih
zneskov ni, zaključni račun bo udejanjanje rebalansa B.
Ivan Orešnik odpira razpravo.
Dušan Močnik: Ali se predvideva strošek občine zaradi škode v kmetijstvu zaradi
suše.
Župan: Suša kot posledica naravne nesreče je predmet države. Občine lahko
pomagajo, če imajo za to pravno podlago. Veliko je bilo angažiranj na vodovodnih
sistemih, da se je zagotavljala zadostna količina pitne vode na področju celotne
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občine. Pri kmetijstvu se ni načrtoval ukrep v zvezi s sušo, saj je ta primarna naloga
države. Pri toči in ujmah pa tudi država ne posega več, saj je možno zavarovanje.
Dušan Močnik: Koliko vodovodnih priklopov še manjka.
Župan: Aktivnosti v zvezi z vodovodi in vodooskrbo se vršijo na Murncah, Veterniku,
Lisci, Jelši, Šentjanžu, Bržanah, Vrhku, Polju, Vrhu nad Boštanjem, Skrovniku,
Slančjem Vrhu, Križu pri Studencu. Vzporedno se vodovodna oskrba rešuje tudi z
optičnim omrežjem. Večje količine pitne vode se je vozilo v Veternik, Lisco, Jelšo,
nekaj tudi v Šentjanž.
Ivan Orešnik: Letošnje leto je izvajanje dosti bolj optimistično kot lansko, vendar
pričakujem rento nazaj v proračun. Upamo na ugodno rešitev te problematike. Kdaj je
rok izvedbe ceste R-3 skozi Sevnico?
Direktor: Rok izvedbe je november, vendar se pričakuje, da bo končana nekoliko
prej. Direkcija bo poravnala svojo obveznost v letošnjem letu, in sicer 70%, del
občine bo v celoti poravnan v prihodnjem letu, s tem da je že nekaj sredstev bilo
nakazanih v letošnjem letu.
Ivan Orešnik ponovno prosi za obrazložitev višine obrestne mere pri najetih kreditih,
fiksnega in variabilnega dela. Kolikšne so stopnje euriborov v rebalansu A in
rebalansu B.
Mag. Vlasta Marn: V rebalansu A smo zahtevali »sveže« amortizacijske načrte s
strani bank, pri katerih imamo najete kredite. V teh načrtih so napisani samo zneski
mesečnih anuitet, ki zajemajo takrat aktualni euribor, vendar ta ni napisan na
amortizacijskem načrtu, pač pa na kreditni pogodbi v času sklepanja. Na podlagi
danih izračunov se planirajo obresti, katere zaradi nihajočega euribora odstopajo od
planiranih. Stopnje so objavljene pri Banki Slovenije, vendar jih na pamet ne vem.
Zadolževanje se vrši v skladu z zakonom o financiranju občin, zadolževanje občine
odobrijo na ministrstvu za finance, kjer ravno tako pregledujejo dokumentacijo, ki
mora biti v skladu z zakonom.
Ivan Orešnik še vedno ne razume pojasnila oziroma pojasnilo ni zadovoljivo.
Direktor in župan predlagata, da polemiko razčistita v pisarni, kjer je možen vpogled
v vso dokumentacijo.
Mag. Vlasta Marn: Pri zadolževanju prosimo zunanjega strokovnjaka za mnenje kdaj
je najugodnejši čas za najemanje kredita. Na podlagi njegovega predloga o izboru xmesečnega euribora ga tudi izberemo. Dejstvo je, da so se obresti znižale glede na
plan, kar je posledica padca euribora, vendar točnih stopenj gibanja euribora ne vem
na pamet. Iz amortizacijskih načrtov septembra 2011, ki so potrebni za zadolževanje
za leto 2012 so se planirale obresti za leto 2012. Na amortizacijskem načrtu je
znesek glavnice, ki se z odplačili manjša in anuitete na zadnjega v mesecu do konca
odplačilne dobe. Če primerjamo lanske amortizacijske načrte z letošnjimi načrti so ti
izračuni razlikujejo za iste kredite. Kar je zapisano v rebalansu B so podatki iz pred
dveh mesecev, v zaključen računu bo verjetno že odklon. Upam, da je obrazložitev
jasna.
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Ivan Orešnik: S tem se strinjam in razumem, vendar sprašujem kolikšen je euribor
indeksno oziroma koliko znaša, da so takšni odkloni.

Direktor: Zneski v proračunu so zneski glavnic in obresti. Toliko nas krediti stanejo in
smo jih dolžni poravnati v roku. Obresti so obresti, ki se jih ne da predvideti, dolžni
smo jih poravnati takšne kakršne so v pogodbi opredeljene. Stanovanjski kredit traja
25 let, glavnica se je začela odplačevati šele tri leta nazaj, drugo so bile vse obresti.
Stanovanjski sklad ne dovoli reprogramiranja kreditov, saj je to njihov vir financiranja.
Predčasno plačilo ni mogoče.
Mag. Vlasta Marn: Pri ostalih kreditnih pogodbah je navedeno predčasno plačilo
obresti, vendar nimamo nikoli sredstev za poplačilo, kljub temu, da bi bilo to za nas
ugodneje, saj sredstva raje investiramo. Vsako leto se zadolžujemo za poplačilo
investicij.
Dušan Močnik: Kaj je mišljeno s parkiriščem vrtec Krmelj in kakšen je napredek pri
avtobusnih postajah za cesto.
Župan: Parkirišče ni bil del projekta, torej ni bil pričakovan, vendar se je izkazalo, da
je potreben za zaposlene zadaj in za starše spredaj pred vrtcem. Najprej bo
makadamska izvedba nato nadaljevanje.
Direktor: V proračunu je 12.000 EUR za obnovo avtobusnih postajališč. S tem je
nekaj postaj narejenih na novo. Na spletni strani Občine Sevnica je katalog okoli 90
avtobusnih postajališč. Z začetkom šolskega leta bomo ugotovili, katere so aktivne,
za nekatere bomo predlagali odstranitev. Pred leti so bile popravljene vse, vendar se
zaradi vandalizma mnoge tudi večkrat uničijo in so na pregled vsem mimoidočim. V
odloku je opredeljeno, da avtobusne postaje vzdržujejo krajevne skupnosti, vendar
tudi občina za obnovo namenja sredstva.

Ivan Orešnik predlaga sklep: Odbor za finance in proračun se je seznanil z
odlokom o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012 in predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme po skrajšanem postopku.
Z dvigom rok so soglasno sklep potrdili.
Ad 6
Razprava ni potekala.

Seja se zaključi ob 19:05 uri.

Predsednik
Odbora za finance in proračun
Ivan Orešnik

Zapisala:
Barbara Zalašček
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