ZAPISNIK

11. seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne 3.6.2013 ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Sevnica.
Prisotni: Meri Kelemina, Stanislav Erman, Mojca Kuzmički, mag. Vlasta Marn, Zvone
Košmerl, Barbara Zalašček,
Odsotni: Ivan Orešnik, Srečko Ocvirk

PREDLOG DNEVNEGA REDA :
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Odbora za finance in proračun.
3. Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2013 skrajšani postopek.
4. Razno
Ad 1
Stanislav Erman vse pozdravi in ugotovi, da je odbor sklepčen. Člani odbora
soglasno z dvigom rok potrdijo dnevni red.
Ad 2
Zapisnik 10. seje Odbora za finance in proračun je soglasno z dvigom rok potrjen.
Ad 3
Direktor: Prvi rebalans je bil za poplačilo kredita Stanovanjskega sklada. Rebalans B
ni tako revolucionaren, gre za usklajevanje aktivnosti in akterjev. V gradivu so
razvidni indeksi. Usklajuje se projekt gradnje osnovne šole Tržišče. Skupen seštevek
vseh sprememb znaša okoli 100.000 EUR. Vzdrževanje cest je zaradi zimske službe
povzročilo za 40.000 EUR več stroškov. Na oddelku za družbene dejavnosti se
najbolj spreminja dinamika na projektu gradnje osnovne šole Tržišče. Zaradi
varčevanja, bodo manjši prihodki s strani države, tako se letos omeji tudi delež iz
občinskega proračuna. Projekt se bo financiral 5 let. V tem času je za potrebe
izvajanja šolskega procesa bila na dražbi kupljena stavba Intime Design. Projekt ni
ogrožen. Zmanjšala so se sredstva za šolske prevoze. V teku je razpis po sklopih za
posamezne šole. Možnosti imajo tudi lokalni izvajalci, da se prijavijo samostojno in ne
kot podizvajalci. S tem računamo na prihranke. Prihodki iz državnega proračuna so
usklajeni s sklepi ki so v hiši. Sofinanciranje skupnega prekrškovnega organa se
poveča. Privarčevan denar pri zaključnem računu se je plasiral na »živ« del
proračuna, to so investicije. Določeni odhodki pa niso planirani v tolikšni višini, kot
dejansko nastanejo kot recimo plačilo objave v Uradnem listu za 5.800 EUR. Pri
plačah indeks znaša 102, zaradi tožbe za odpravo razlike ¾ plačnega nesorazmerja
za del zaposlenih. Pritožil se je sindikat državnih organov in velja za celotno
kolektivno pogodbo. Po temeljiti analizi smo prišli do rešitev OPN-ja. Na področju

oddelka za finance ni bistvenih sprememb. Oddelek za okolje in prostor. Uredilo se
bo pristajališče za heliodrom. Povečanje za 130.000 EUR za redno vzdrževanje
lokalnih cest. Zimska služba, košnja trave, poletno vzdrževanje, čiščenje kanalov itd.
V letošnjem letu je namen zamenjati 100 najbolj potratnih žarnic za varčnejše. Na
dolgi rok takšna investicija prinese prihranke. Krajevne skupnosti so zelo aktivne in
poskušajo kakšno investicijo izpeljat z minimalnim prispevkom občine. Zmanjšanje
plač v javnem sektorju bo s 1.6. bo prineslo nekaj sprememb. Proračun v osnovi
ostaja takšen kot je bil na začetku, gre le za minimalne spremembe. V prvi polovici
leta je potekalo izvajanje proračuna normalno, v drugi pa prihajajo situacije za
investicije, za katere so podpisane pogodbe in so v fazi izvajanja oz. se zaključujejo.
Projekti niso ogroženi, nekaj se zapleta na LAS LEADERJU, ker je nosilec
Podjetniški center Krško. Zna se zgoditi, da se bo potrebno ponovno javiti na razpis.
(Posavska špajza, Kmečka tržnica).
Meri Kelemina: Kaj pomeni Remedisanus, kako je z okoljsko dajatvijo. Drugi izredni
davčni prihodki. Povečanje transfernih prihodkov. Odhodki za nadurno delo so za
100% povečali. Strokovne revije, časopisi. Tekoče vzdrževanje se je povečalo.
Plačilo po podjemnih pogodbah se ni veliko spremenilo. Nakup pisarniškega
pohištva. Investicijski nadzor se je povečal. Investicijski transferi javnim zavodom.
Direktor: Pri projektu Remidisanus gre za sanacijo črnih odlagališč, projekt, ki je
rezultat čezmejnega sodelovanja. Izvajal se je lani, denarni tok poteka letos.
Nabavljeni so bili zabojniki, otoki odlagališč, zemljino, koši za vrtec, osveščanje otrok
v vrtcih.
Pri okoljski dajatvi gre za upoštevanje državne uredbe. Znesek se določi tudi glede
na količino zbranih odpadkov.
MSOS je združeval več društev in organizacij. Ker ne delujejo več, bodo denar vrnili
nazaj.
Nadurno delo je, zaradi aktivnosti popoldne, nekateri jih porabijo. Zaradi zakonodaje,
ni več dodatka za uspešnost. Nadurno delo je omejeno na maksimalno 20ur na
mesec.
Postavka je združena iz vseh področij dela iz vseh proračunskih uporabnikov.
Nakup pisarniškega pohištva zaradi potreb Davčne uprave in arhiva za finance.
Investicijski nadzor je potreben skladno z razpisnimi pogoji.
Studenec ima željo, da bi imeli en oddelek vrtca, zato so se investicijski transferi
javnim zavodom povečali. V avgustu bodo točni podatki ali bo zadostno število otrok
zainteresiranih. Zaenkrat so oddelki v Sevnici polni, tako je smiselno imeti kakšen
oddelek tudi na Studencu. Vrtec ni nenaklonjen.
Mag. Vlasta Marn: Takse so namenski denar, ki se porabljalo v skladu z njim.
Mladinski svet občine Sevnica je prenehal z delovanje, zato so drugi nedavčni
odhodki nižji.

Povečanje transfernih prihodkov zaradi SPO-ja (Skupni prekrškovni organ).
Objava v UL je šla zelo gor zaradi objave OPN-ja v UL.
Stanislav Erman predlaga sklep:
Odbor za finance in proračun se je seznanil s Predlogom Odloka o rebalansu B
proračuna Občine Sevnica za leto 2013 in predlaga Občinskemu Svetu Občine
Sevnica, da ga sprejme po krajšem postopku.
Ad 4
Člani Odbora za finance in proračun so se poklonili preminulemu članu odbora
Dušanu Močniku za njegovo delovanje.

Seja se zaključi ob 19:00 uri.
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