ZAPISNIK

15. seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne, 4.6.2014 ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Sevnica.
Prisotni: Ivan Orešnik, Stanislav Erman, Meri Kelemina, Vincenc Sitar, mag. Vlasta
Marn, Zvone Košmerl, Barbara Zalašček.
Odsotni: Župan, Kuzmički Mojca.
PREDLOG DNEVNEGA REDA :
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
2. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje odbora za finance in
proračun;
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2014;
4. Razno.
Ad 1
Ivan Orešnik vse pozdravi in ugotovi, da je odbor sklepčen. Člani odbora soglasno z
dvigom rok potrdijo dnevni red.
Ad 2
Zapisnik 14. seje Odbora za finance in proračun je soglasno z dvigom rok potrjen.
Ad 3
Direktor: Opravičujem županovo odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov.
Rebalans je običajen zaradi novih informacij, dogajanj tekom leta za zagotovitev virov
financiranja za investicije ter rednega delovanja. Gradivo je nekoliko drugačne oblike.
Na nekaterih odborih je bilo sprejeto zelo pozitivno. Gradiva je veliko, vendar je
sistematično pripravljeno. Rebalans ne odstopa od obstoječega proračuna. Je
uravnotežen, realen. Ničesar ne krčimo, ostajajo sredstva, za katera še niso bili
izvedeni javni razpisi za sofinanciran del. 2. januarja smo prejeli kupnino za vodna
zemljišča, na katero smo čakali že preteklo leto. Projekt Posavske špajze je prikazan
v rebalansu malo drugače. Zelo resno smo pristopili k analizi stroškov do konca leta.
Mag. Marnova: Oblika je bila napovedana, pričakovana. Letos smo prešli na nov
računovodski program, ki je hkrati tudi podpora za skrbnike. Informacije so vidne
vsem v vsakem času. Program je identičen in predpisan s strani ministrstva. Stara
Excelova tabela ni več potrebna. V bodoče bodo odbori dobivali poenotena gradiva.
Nominalno proračun pade za 400.000 EUR. Po vsebini raste za 1 mio., na račun
presežka in nakazila kupnine. Tudi nekateri davčni prihodki rastejo. Rahli trendi so,
da gre na bolje. Vse kar je v porastu, je spodbudno. Največja sprememba, ki vpliva
na 400.000 EUR minusa je projekt Posavska špajza, za katero je Občina Sevnica

nosilka, oziroma agent za vse občine udeleženke. Po navodilih za proračun imamo v
našem proračunu vsa sredstva od vseh občin. Vendar, če mi prikazujemo ta sredstva
v našem proračunu kot prihodek in jih hkrati tudi vse ostale občine prikazujejo kot
prihodek so v državni premoženjski bilanci prikazane dvojno, kar ni v redu. Na novo
smo dobili navodila s strani države, za kar je potrebno knjižiti terjatve in obveznosti,
denarni tok bo pa stekel preko nas. Zaradi te spremembe gre rebalans nominalno
dol. V hiši imamo veliko sklepov, pričakujemo podpis pogodb. Nimamo pa
neposrednega vpliva na to dogajanje.
Ivan Orešnik: Excell je bistveno bolj domač. Lažje je bilo spremljati. Nov program ne
predvideva indeksov.
Mag. Marnova: Indekse lahko dodamo zraven, naj poudarim, da je to prvo leto ko
uporabljamo nov program, čez 5 let bomo lahko spremljali najrazličnejša gibanja v
tem obdobju. Vsaka sprememba je potemnjena. V prvi vrsti se držimo predpisanih
izpisov, po želji bomo lahko prikazali najrazličnejše izpise.
Ivan Orešnik: Kljub obrazložitvi, še vedno ne razumem zakaj je moral biti rebalans,
saj ni nobenega novega projekta. Ni bistvenih sprememb.
Direktor: Včasih smo imeli tudi že dva rebalansa tekom leta, zaradi izvedbe projekta.
Presežek je bil velik 300.000 EUR in več, poleg investicijskih zadev. Strelišče Radna
je eden iz med njih, če nimamo zadosti namenskih sredstev zagotovljenih na
proračunski postavki jih ne moremo izpeljat preko razpisov. Potreba po rebalansu se
pojavi zaradi investicij, ne zaradi zakonskih nalog.
Ivan Orešnik: Kako je z razpisom šole za Tržišče.
Direktor: Sklep s strani ministrstva imamo, podpisane pogodbe pa še ne. Mi gremo z
izborom izvajalca. Rebalans je potreben, ker vse investicije, ki se jih lotimo, morajo
biti planirane po sistemu javnih financ.
Ivan Orešnik: Kakšno je bilo planiranje pri obnovah šol Studenec, Loka, Tržišče, da
je vedno premalo sredstev. Za Studenec je bilo rečeno, da je podana dokaj natančna
ocena stroškov, sedaj pa je nekje za 50.000 EUR povečanja. Tudi pri projektni
dokumentaciji za OŠ Tržišče se je zataknilo.
Direktor: Dobili smo dodaten sklep o spremenjeni dinamiki financiranja za OŠ
Tržišče. Državnih sredstev je nekoliko manj, zato je bila potrebna uskladitev. Prvi
informativni razpis za izbor izvajalca je pokazal zelo visoke ocene stroškov. Po
posvetu s projektanti je prišlo do spremembe gradbenega dovoljenja, kar pomeni
prihranek pri izvedbi.
Za energetsko sanacijo OŠ Studenec lahko prijavimo zgolj upravičene stroške
energetske sanacije, potrebe so se pojavile po statični sanaciji, saj v zgornjem
nadstropju vežejo z jeklenicami. To predstavlja dodaten strošek, ki pa se je izkazal za
nujnega. Statična sanacija ne pride v poštev kot upravičen strošek pri energetski
sanaciji. Energetske sanacije brez statične, ne bi mogli izvesti.
Meri Kelemina: Koliko otrok obiskuje OŠ Studenec.

Direktor: Poleg šole je tudi oddelek vrtca. V šoli imajo kombinacije.
Stanislav Erman: Vodovod Murnice do Rovinj. S strani Komunale je bil obljubljen
priklop na vodo za nekje dve stanovanjski hiši in nekaj zidanic. S strani Komunale so
dobili dopis, da ker so več kot 200 metrov oddaljeni od vodovoda ni nujen priklop na
vodovod. Vodo bi potrebovali, vendar je ne dobijo. Obstoječa voda iz vodovoda ni
primerna za uživanje.
Direktor: Na vodovodih povečujemo sredstva. Po izdelavi hrbteničnega omrežje je
bil trend upadanja na vodooskrbi. Povečanje je na vzdrževanju vodovodnih sistemov.
Komunala je dala takšen odgovor, ker nima zagotovljenih virov, po ponovnem
soočenju se bomo dogovorili, katere veje bomo izpeljali naprej. Kar nekaj vodovodov
čaka na izvedbo, recimo Češnjice, ki se bodo prednostno obravnavale. Komunala
dela popise, koliko bodo posamezne veje znesle. Učinek novega izračuna cene vode
prinaša nižjo subvencijo, več sredstev lahko gre za vodooskrbo.
Ivan Orešnik: Ali drži, da bo zimsko vzdrževanje cest prevzela Komunala, kar
pomeni, da ne bo več koncesij. Se predvideva kakšen učinek na zmanjšanje
stroškov. Je že narejen kakšen izračun.
Direktor: Predlog odloka je že na pošti. O določenih prihrankih lahko pričakujemo saj
imajo del ekipe in opreme že pripravljene. Do 1.11. je pogodba obstoječa. Nekaj
ekipe za vzdrževanje javnih površin je že na bremenih proračuna. Natančnejši
izračuni še niso narejeni, enkrat moramo narediti preskok. Nekaj bodo delali sami
nekaj bodo imeli tudi kooperantov. Ni tako enostavno prevzet zimsko službo, tako da
bomo videli kako se bodo zadeve odvijale. Ravno tako bodo potekali postopki
javnega naročanja.
Ivan Orešnik: Nekaj prihrankov bodo prinesli delavci, kako je z mehanizacijo.
Direktor: Za košnjo imajo dovolj mehanizacije, za te usluge plačuje Infra.
Meri Kelemina: V gradivu piše, da se predvideva zmanjšanje prihodkov iz naslova
komunalnega prispevka, saj trend v prvih mesecih ni vzpodbuden. Ni toliko
zanimanja za novogradnje. Komunalni prispevek za novogradnje je v Sevnici za isto
kvadraturo 10x dražji kot v Krškem. V Krškem garantirajo izdelavo dokumentacije za
gradnjo v roku meseca ali dveh, v Sevnici pa to traja pet do šest mesecev. Zaposleni
veliko govorijo in razlagajo vendar malo povejo. Pogrešam hitri servis. Če sem prav
zasledila se pogovarjate v smeri znižanja komunalnega prispevka. Nekaj tega je v
Krškem tudi subvencioniranega.
Sortiranje odpadkov po domovih. Doma imamo samo eno kanto za smeti. Dobro bi
bilo imeti vsaj dve kanti. Na Blanci imamo kanto samo za smeti.
Zmanjšanje sredstev za nakup zemljišč za stadion.
Direktor: Sklenili dogovor z zadnjo lastnico za nakup zemljišč za stadion. Gospa je
kupila novo stanovanje. V lanskem letu smo plačali več kot smo načrtovali. Zato se
letos zmanjšajo sredstva, ker strošek ne bo nastal.

Komunalen prispevek, razlika 10x je velika, najbrž ni čisto tako. Svetniki imajo doma
gradivo za območje celotne občine. Na področju celotne občine smo zelo primerljivi,
na dveh delih (Drožanjska in Dolnje Brezovo), je obračunsko območje samo na teh
delih, saj so vsi stroški za pripravo vključeni v komunalni prispevek. Sprejet je
podrobni prostorski načrt. Komunalni prispevek je tukaj višji. Imamo subvencije za
mlade družine stare do 35 let. Trenutno se je investicijski trend ustavil. Izda se veliko
število odločb, vendar gredo bolj za legalizacijo, torej za razliko v kvadraturi, kar
prinese manjše zneske. Vlaganja v komunalno infrastrukturo je bilo v zadnjih letih
ogromno. Veliko je bilo evropskih virov, kar ne gre v formulo za povračilo stroškov za
komunalni prispevek. Zaradi tega prispevka nihče nič ne čaka. Plačan komunalni
prispevek je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje pa se
izdaja na Upravni enoti. To težko komentiram. Komunalni prispevek se mora izdati v
roku 30 dni.
Ivan Orešnik: Ko malo pogledaš na okoli se včasih res vprašaš kako so eni prišli do
gradbenega dovoljenja, spet drugi pa imajo podrobne zahteve v zvezi s kolenčnim
zidom, razmerjem gaberitov, naklonov streh.
Direktor: Takse za zbiranje se morajo namensko porabiti. V okolici zbirnega centra
se je uredila pot, ograja okoli njega. Sortiranje po domovih je, nato se odpelje na
zbirna mesta. Krško ima sortirnico. Posavje okoli četrtino odpadkov odpelje v Novo
mesto na Cerod, ostalo v Krško na sortirnico.
Meri Kelemina: Stadion bi lahko bil zgrajen s pomočjo donatorjev, ko se je gradila
HE. Stadion za reko Savo je bil porušen za potrebe izgradnje HE, sedaj pa ga mora
zgraditi občina s svojimi viri.
Direktor: DLN za HE Blanca ni predvideval tega stadiona. Končne ureditve so sedaj
narejene. Tudi atleti jih uporabljajo za namen treniranja.
Meri Kelemina: Skoraj vse krajevne skupnosti nekaj dobijo dodatno. Nikjer nisem
zasledila Blance.
Plače in drugi izdatki zaposlenih, indeks znaša 105. Ali znašata dva javna delavca
40.000 EUR sredstev več. Prevoz na delo znaša 3.000 EUR.
Direktor: V Kladju je preplaščena cesta v dolžini 800 metrov, Dolnje Brezovo je
zaenkrat še v KS Blanca, tam je pripravljena zazidalna cona. Direkcija nima sredstev
za ničesar. Cesta Šupa – Šmarčna je ena prvih, ki je padla ven, zaradi tožbe
posameznikov z Infro. Sedaj je preplaščena. Financirala jo je občina.
Program javnih del omogoča delo. Zavod refundira strošek javnih del, tudi med
prihodki jih izkazujemo. To je strošek zavoda ne občine.
Mag. Marnova: To je strošek vseh javnih delavcev bruto, ne samo dveh. Tudi šolam
dajemo za javna dela.
Ivan Orešnik predlaga stališče:

Odbor za finance in proračun Občine Sevnica se je seznanil z gradivom k
Odloku o Rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2014 in ker nanj nima
pripomb, ga daje Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Stališče je soglasno z dvigom rok potrjeno.

Ad 4

Razprava ni potekala.

Seja se zaključi ob 19:15 uri.
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