ZAPISNIK
12. redne seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne, 24.11.2017 ob 16:30
uri, v sejni sobi I Občine Sevnica.

Prisotni: Natalija Hostnik, Vincenc Knez, Danica Kramžar, Stanislav Možič, Ivan
Orešnik, Ivan Biderman, Srečko Ocvirk, Zvone Košmerl, mag. Vlasta Marn, Andreja
Lakner.
Odsotni: Divjak David ter z
Božidar Arnšek.

opravičilom

Darja Pompe, Irena Dobnik, Meri Kelemina,

PREDLOG DNEVNEGA REDA :

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
2. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje odbora za finance in
proračun;

3. Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2017;
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2018 - l. obravnava;
5. Razno.

Ad1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ivan Orešnik odpre razpravo:
Povzetek razprave:
Predsedujoči

ugotovi

sklepčnost,

dnevni red je z dvigom rok soglasno potrjen.

Ad2
Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Odbora za finance in proračun
Ivan Orešnik odpre razpravo:
Povzetek razprave:
Zapisnik 11. redne seje odbora za finance in proračun je soglasno z dvigom rok potrjen.

Ad3
Predlog Odloka o rebalansu B proračuna

Uvodoma so Odlok o rebalansu predstavili:
Vlasta Mam:

Občine

Srečko

Sevnica za leto 2017

Ocvirk, Zvone Košmerl, mag.

Rebalans v finančnem smislu ni obsežen dokument, vsebuje pomemben projekt
sanacija plazu Trnovec, ki je pridobljen s strani države ter posamezne uskladitve
znotraj plana. Smiselno je vključiti zneske na prihodkovno stran zaradi zaključnega
računa. Na odhodkovni strani se povečujejo sredstva za nakup investicijskih zemljišč.
Sofinanciranje Občine pri sanaciji plazu Trnovec je v višini 22%.
Rebalans je

normalen postopek usklajevanja prihodkov in odhodkov med
proračunskim letom, ki se ga poslužujejo mnoge občine ob koncu leta. Rebalans
ohranja obstoječe projekte. Spremembe znašajo 115.000 EUR na sistemskih virih in
240.000 EUR prihodka na projektu sanacija plazu v Trnovcu. Vsa povečanja se
nanašajo na oddelek za okolje in prostor. Vzdrževanje občinskih cest, odvodnjavanje
Arto, pešpot Breg - železniška postaja - Šentjur. Ureditev parkirnih prostorov v občini,
odkup zemljišč Sv. Križ, ureditev spodnjega dela Lisce.
Že prvi rebalans je zajel velik del presežka. Povečanje za 3,5 EUR na povprečnini ni
tolikšen, da bi zadovoljil vse potrebe. Vzpodbudno je, da se trend povečanja nadaljuje.
Upamo, da bo država sprostila negativno obrestno mero. Potreben je svež denar za
soudeležbo pri projektih in nove razpise.

Ivan Orešnik odpre razpravo:
Povzetek razprave:
V razpravi so sodelovali:
Kramžar, Ivan Orešnik.

Srečko

Ocvirk, Zvone Košmerl, mag. Vlasta Mam, Danica

Podano je bilo vprašanje: Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna iz Evropske unije na prihodkovni strani je projekt z nazivom »Undiscovered
destinations with caracter«, ki ni prišel v ožji izbor. Pri rebalansu B je vrednost 144.500
EUR še vedno navedena.
Odgovor: Projekt je odložen, ne pa tudi izločen. Vrednost je tako na prihodkovni kot na
odhodkovni strani ostala. Obstaja možnost pridobitve sredstev v naslednjem krogu,
zato je smiselno, da projekt ostane v rebalansu. Porabljajo se lastna sredstva v
projektu.
Sanacija plazu v Trnovcu. Koriščenje sredstev za naravne nesreče je osnova, katera
se najprej porablja v primeru naravne nesreče, nato se za pomoč zaprosi državo. če

naravnih nesreč ni, se sanirajo nastala stanja iz preteklih let - usadi, podori, plazovi
nastala škoda ... Za sanacijo plazu v Trnovcu je bilo pridobljenih cca. 80% sredstev s
strani države. Občina je nosilec projekta, potrebno je bilo izvesti javni razpis , zagotoviti
sredstva, ki jih nato dobimo povrnjena iz države. Država uravnava svojo likvidnost tako,
da še četrtino sredstev za sanacijo plazu nakaže v letu 2018, ostalo v letu 2017.
manjše občine težje zagotavljajo sredstva pri velikih projektih. Država takšna sredstva
nakaže konec poletja.
Na območju stadiona se izvaja stabilizacija terena in pridobivanje gradbenega
dovoljenja. Aktivno potekajo povezovanja z nogometno zvezo in z atletskim klubom. S
strani ministrstva smo bili vrednoteni z devetimi točkami, potrebnih bi bilo enajst točk
za pridobitev sredstev. Vzrok je dovolj pokritih športnih površin na število prebivalca v
občini. Nogometna zveza ima cilj zagotavljati stalno vadbo mladih, zato s spodbujajo
igrišče z umetno travo za čas gradnje. Vložek 50.000 EUR je za ureditev igrišča z
umetno travo velikosti 25 x 45m v Drožanjski, kjer je ograjeno igrišče. Sofinanciranje
nogometne zveze je predvideno dobrih 20.000 EUR.

Soglasno z dvigom rok je bil sprejet naslednji sklep:
Odbor za finance in proračun se je seznanil s Predlogom Odloka o rebalansu B
proračuna Občine Sevnica za leto 2017 in ker nanj nima pripomb, predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme.

Ad4
Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2018 - l. obravnava

Uvodoma so Odlok o
Vlasta Mam:

proračunu

predstavili:

Srečko

Ocvirk, Zvone Košmerl, mag.

Predlog proračuna predvideva nekoliko več sredstev kot v letu 2017. Prihodki ne
temeljijo na povečani povprečnini, katero imamo še vedno nižjo kot je izračun po
metodologiji, ki znaša 640 EUR na prebivalca. Dejanska znaša 552 EUR na prebivalca.
Pričakuje se več prihodkov investicijskih sredstev z naslova Evropske Unije,
transfernih sredstev ter delno iz naslova kredita. Pomembno je izpolnjevanje
obveznosti zakonskih nalog občine. Pri vseh programih se zaznava trend rasti. Delež
vključenosti v vrtec se povečuje, materialni stroški se povečujejo. Strošek šolskih
prevozov se je z javnim razpisom optimiziral in racionaliziral, zato je nekoliko nižji, kljub
temu, da se standard ni znižal. Financira in vzdržuje se mnogo objektov lokalnega
pomena, podpira društva pri njihovem delovanju, tudi preko krajevnih skupnosti.
Poskrbljeno je za Civilno zaščito in nezakonske naloge na področju spodbujanja
gospodarstva in kmetijstva. Na investicijskem delu se bo še vedno investiralo v šolske
objekte (Šentjanž), stadion in bazen. Vseskozi se obnavljajo in vzdržujejo ceste, tudi
obnove vodo oskrbe so načrtovane, sicer v manjši meri iz lastnih sredstev. Krajevne

skupnosti imajo nekoliko večje proračune, določene naloge prehajajo od njih do
oddelkov na občini in s tem zmanjšujejo stroške. Vzdrževanje in zavarovanje objektov
je prešlo na občinske stroške. Zakonsko ni dovoljeno, da so krajevne skupnosti
upravljavec cest, lahko jih vzdržujejo, a so tudi te naloge prešle na Občino oz. na
Komunalo ki je upravlja s cestami. Financiranje javnih zavodov poteka po dejanskih
stroških z mesečnimi zahtevki.
Proračun

je vzdržen, likviden, uravnotežen, tudi zadolževanje je obvladljivo.

Investicijsko vzdrževanje je ali tekoče vzdrževanje ali naložba, ki se vzporedno knjiži
tudi v knjigo osnovnih sredstev. Programska klasifikacija je osnova za izračun
povprečnine. V naravi je še vedno veliko investicijskega vzdrževanja, vendar je to po
novem tekoče vzdrževanje. Zadolževanje v letu 2018 je 1,8 mio EUR, relativno malo,
saj to ni zadolževanje v polni meri. 3,6 mio EUR je odplačilo dolgov do konca leta 2018
za zadolževanje preteklih let. Tokratno zadolževanje je za stadion, bazen,
sofinanciranje deleža pri investicijah, ki se giblje okoli 25%. V preteklih letih je bil ta
delež v višini DDV-ja, katerega smo si lahko tudi poračunali. Sklad za naravne nesreče
v primeru plazu v Trnovcu in sklad za rezervo, za pokrivanje nastalih stroškov med
letom. Oba sklada se namenita za operativo med letom. Oba se smeta koristiti po
predpisih. Sklad za naravne nesreče v primeru, da do nesreče pride, sklad za rezervo
se sme prerazporejati znotraj oddelkov.
Ivan Orešnik odpre razpravo:
Povzetek razprave:
V razpravi so sodelovali: Srečko Ocvirk, Zvone Košmerl, mag. Vlasta Marn, Danica
Kramžar, Ivan Orešnik, Vincenc Knez.

Podano je bilo vprašanje kdaj se pričakujejo sredstva, če je projekt odložen. V letu
2018 ni v planu projekt »Undiscovered destinations with caracter«. V letu 2017 je ta
projekt bil morda nepotrebno v proračunu. Odgovor: V kolikor bi sklep bil pozitiven, se
sredstva umesti z rebalansom. V fazi pripravljanja niso znani vsi podatki, kot so v fazi
zaključnega računa za nazaj. 3.000 EUR je bilo namenjenih naših sredstev, vendar ta
projekt ne vpliva na višino prihodkov ali odhodkov saj so uravnoteženi. če se ni uvrstil
v naslednji krog je še vedno kanček upanja, da morda uspe, zato je bil še vedno zajet
v rebalansu za leto 2017. V takem projektu sodeluje 6 držav in vse bolj spoznavamo,
da so možnosti za uspeh vse manjše.
Večji

izziv kot prejšnji projekt za Občino predstavlja sprejetje celostne prometne
strategije. Država ima cca. 40 - 60 mio sredstev za nemestne občine. Pristojne službe
na državi so po razrezu sredstev naši občini namenile nekaj čez 88.000 EUR sredstev.
V opravičene stroške niso zajeti vsi stroški, ki nastanejo v projektu. Izključena je
kanalizacija, vse ceste ne pridejo v poštev. To je težava s katero se ukvarjamo, saj so
investicijska sredstva zelo omejena. V planih krajevnih skupnosti imajo investicije v
javne poti. Po metodologiji niso investicije ampak redno vzdrževanje, saj cesta že

obstoja. Vlada predlaga spremembo zakona o financiranju občin, v katerem je izločila
del primerne porabe kar posledično umetno zniža povprečnino. Ne priznavajo
okrasitve občine, občinski praznik, ... kar tudi predstavlja urejenost občine.
Podano je bilo vprašanje kako so razdeljene naloge med Občino in Komunalo.
Kljub prehodu investicij na občino in vzdrževanje na Komunalo, se pojavijo potrebe po
obnovi cest v krajevnih skupnostih. Ta sredstva bi se morala povečati v proračunih
krajevnih skupnosti ali s strani Občine zagotavljati več obnov oz. vzdrževanja. Cesta
Gabrijele še ni kompletno preplaščena in je preozka. Opaže se, da so na novo
preplaščene in urejene ceste ožje, zaradi pločnikov na eni in robnikov na drugi strani.

Odgovor: Zakon o cestah govori o vzdrževalcu cest, ki ima zakonske naloge
vzdrževanja, rednih pregledov. Javne poti vzdrževalca nimajo določenega po zakonu.
Dogovor je, da se tudi na javnih poteh izvaja vzdrževanje, ne pa tudi pregledi. Višje
kategorizirane ceste potrebujejo pogostejše preglede. Policija zahteva zapore tudi na
javnih poteh. Te naloge prevzema Komunala. Pri pregledu zavarovanj, je bilo odkritih
več različnih načinov, zato je bilo smiselno ta zavarovanja odgovornosti prevzeti v
celoti in jih urediti ter s tem zagotoviti varnost. Rezerva za naravne nesreče se izvaja
na vseh cestah ne glede na kategorizacijo. Sorazmeren del pade tudi na javne poti.
Nekatere javne poti imajo nizko prevozno obremenjenost, druge večje in so
pomembne tudi za zagotavljanje šolskih prevozov. Tem se pri obnovi daje prednost.
Krajevne skupnosti ne vodijo evidenco obremenjenosti javnih poti, koliko in katerih
prevoznih sredstev se prevaža po teh poteh. Urejanje zemljiškoknjižnih stanj v celoti
ureja Občina. Standard po krajevnih skupnostih je različen, nekje je potreba cesta,
nekje družben objekt. Zakon o javnem naročanju 3 izrecno navaja, da se krajevne
skupnosti upoštevajo kot deli občin. Potrebno je narediti eno skupno javno naročilo.
Posledično so se marsikatere cene ureditev po krajevnih skupnostih znižale.
Ceste so vizualno ožje zaradi pločnikov na eni in robnikov na drugi strani. Po tablah,
ki merijo hitrosti, se vidi, da je hitrost na takšnih cestah pogosto težava, saj se vozniki
zelo hitro vozijo. Takšne ceste jih upočasnijo. Glede ceste v Gabrijelah, je v proračunu
dokončanje pločnika in razširitev bankin na določenih delih. Projektantske ocene so
običajno malo višje kot na trgu dobljene ocene.
Podano je bilo vprašanje kakšna bo obremenitev kredita v naslednjih letih oz. za koliko
let se zadolžujemo.
Odgovor: Težko je natančno predvideti obrestne mere, vedno se potrudimo poiskati
najugodnejšo ponudbo poslovnih bank. Za najemanje kredita moramo imeti zunanje
svetovanje pravne in ekonomske stroke. Prav tako ga mora ministrstvo za finance
potrditi. Kdaj se zadolžujemo je vprašanje investicij, trenutno so ključne: bazen, kuhinja
Šentjanž in stadion. Moratorij plačevanja v letu 2018, prvo plačilo zapade v leto 2019.
Trenutno najdaljša doba odplačevanja je 15 let za osnovno šolo Tržišče, najpogostejša
doba odplačevanja je 1O let. Ministrstvo priporoča, da ta doba ni daljša od dveh
mandatov. Glede na večjo povprečnino imamo še kreditni potencial, saj se ne
zadolžujemo do maksimalnega zneska.

Podano je bilo vprašanje kako je s 3. razvojno osjo.
Odgovor: 3. razvojna os nima vpliva na finančni del ima ga na razvojni del. Postopki
se vijejo zelo počasi. Potekajo delni ukrepi na relaciji Celje - Sevnica - Novo mesto.
Urejanja bodo potekala na relaciji Zidani Most - Hrastnik in 2 nova mostova v Zidanem
Mostu. V letu 2018 se začnejo izvajati dela na cesti Sevnica - Planina. Na Mirni je za
leto 2020 predvidena obvoznica. Direkcija se je lotila najbolj kritičnih točk.
Podano je bilo vprašanje v zvezi s streliščem, kako je urejeno, kdo z njim upravlja.
so bila jasna navodila kdo, kdaj in s čim se sme streljati.

Včasih

Odgovor: V preteklosti strelišče ni bilo tako urejeno, saj ni imel urejenega lastniškega
dovoljenja, uporabnega dovoljenja. Lastnik objekta in dostopne ceste je Občina
Sevnica. Strelsko društvo Marok ima vsa pooblastila za opravljanje s streliščem. Iz
uporabnine mora določene stvari vzdrževati. Glede obratovanja odgovarja upravljavec.
Soglasno z dvigom rok je bil sprejet naslednji sklep:

Odbor za finance in proračun se je seznanil s Predlogom Odloka o proračunu
Občine Sevnica za leto 2018 - l. obravnava in ker nanj nima pripomb, predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme.

Ad5
Razno

Razprava ni potekala.

Seja se je

zaključila

ob 18:07 uri.

Zapisnik napisala:
Mlašček, univ.dipl.ekon.

Po pooblastilu PJ~~ edt ka:
Irena Dobnik®
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