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Z AP I S NI K
12. seje Odbora za proračun in finance,
ki je bila v ponedeljek, 18. 11. 2013, ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

dr. Jože Korbar – predsednik odbora, Nada Pepelnak, mag. Mira Zore, Blaž
Pavlin, Jože Grozde, Branko Veselič

Odstotni člani:

Tanja Cuder Udovič - opravičeno

Ostali prisotni:

Janez Pirc – direktor

Sejo je vodil predsednik odbora dr. Jože Korbar in ob 17.05 uri ugotovil sklepčnost, saj je bilo
prisotnih 6 članov odbora. Pozval je člane odbora k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi
predlaganega dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.
Predloga za dopolnitev dnevnega reda ni podal nihče, zato je predsednik podal na glasovanje
naslednji dnevni red.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 11. seje Odbora za proračun in finance, z dne 23. 7. 2013
2. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2013
3. Razno
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil sprejet.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled zapisnika 11. seje Odbora za proračun in finance, z dne 23. 7. 2013
Pripomb na zapisnik prisotni niso imeli.
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
Sprejme in potrdi se zapisnik 11. seje Odbora za proračun in finance, z dne
23. 7. 2013

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2013
G. predsednik je prosil občinsko upravo za predstavitev predloga Odloka o spremembi in
dopolnitvi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013.
G. direktor je podal kratko predstavitev predloga Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o
proračunu Občine Trebnje za leto 2013.
Predsednik je odprl razpravo na točko dnevnega reda.
g. Branko Veselič je vprašal, če je to samo za dve KS.
Direktor občinske uprave je pojasnil, da predlog vključuje vse KS.
Predsednik je povedal, da je potrebno ta denar zagotoviti, do prenos soglasja na župana, iz
operativnih razlogov ne vidi zadržkov, da to naredi župan.
g. Blaža Pavlina je zanimalo ali gre samo za zimsko službo?
ga. Nada Pepelnak je vprašala katera KS je izrazila ta interes?
Direktor občinske uprave je pojasnil, da je pisni predlog podala KS Dol. Nemška vas.
Predsednik je prebral obrazložitev v gradivu »S predlaganim odlokom o spremembi in
dopolnitvi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013 se za krajevne skupnosti dodaja
izredna možnost prerazporejanja, ki pa je v pristojnosti odločanja župana in ne predsednika
posamezne krajevne skupnosti; pristojnost odločanja ni predlagana občinskemu svetu
izključno iz razloga, da v tem primeru zadev ne bi bilo mogoče realizirati v tekočem
proračunskem letu.« in je menil da gre za neroden zapis v zadnjem delu, namesto »da v tem
primeru« bi bilo bolj smiselno zapisati »ker v tem primeru«.
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mag. Mira Zore je povedala, zakaj se to že pri rebalansu ni predvidelo teh stroškov, če se
gremo številke je vprašanje kaj pomeni 80%, ni primerno, da se o tem pogovarjamo novembra
oziroma se o tem sploh pogovarjamo.
To se ponavlja že ves čas je povedala, da je odhodkovna in prihodkovna stran proračuna
nerealna. Konec leta se o teh stvareh ne sme pogovarjati.
Predsednik meni, da je to rezultat komunikacije med KS in OU, meni je, da ni primerno, da bi
OU pozvala in iskala prerazporeditve znotraj KS, ki so samostojne pravne osebe.
Predlog predvideva prerazporeditve samo izjemoma in samo za določen namen, ne vidi rizika
z vidika neupravičenega trošenja denarja, in podpira, de se programi KS realizirajo.
g. Blaž Pavlin je bil mnenja, da je malo nenormalno, da v novembru pridejo s to zadevo.
Predsednik je pozval člane ali v sklopu te točke sprejmejo še kakšen sklep, ki bi ga odbor za
proračun in finance predlagal OS, da naloži OU, da do podobnih situacij nebi več prihajalo.
g. Branko Veselič je predlagal, da se KS pozove z nekim obrazcem.
Predsednik je povedal, glede na veljavni odlok, so prerazporeditve, ki so bile predlagane s
strani KS neskladne in je nastal ta problem.
g. Blaž Pavlin je povedal, da je v lanskem letu moral OS potrditi prerazporeditve.
Odgovoren predsednik KS mora vedeti koliko denarja ima na postavki, to pomeni, da vsako
leto toliko več porabi, ker to delamo za nazaj.
Direktor je podal obrazložitve glede na postavljena vprašanja v razpravi.
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog Odloka o spremembi in
dopolnitvi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013 in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 1
Sklep je bil sprejet.
Predsednik je predlagal, da se nadaljuje razprava in prosi, če je kakšen predlog sklepa za
ukrepanje, ki bi preprečilo podobne situacije v prihodnje.
ga. Nada Pepelnak je predlagala, da bi OU pozvala KS, da predvidijo in pogledajo glede
potrebnih prerazporeditev.
Predsednik je povedal, da bo drugo leto situacija zaradi volitev še bolj specifična, ker bodo tak
čas že novi predsedniki KS.
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g. Blaž Pavlin je povedal, da je to sedaj nepotrebna razprava, kateri predsednik KS ne ve, da
potrebuje denar za vzdrževanje cest v maju, ne more priti s tem v novembru. Meni, da pri tem
katero cesto naročiš, se ne moreš za kalkulirati. Povedal je, da bi bilo pametno videti, če so v
polletnem poročilu, ki smo ga obravnavali, te KS podale poročila.
Predsednik je prosil, če ima še kdo kakšen konkreten predlog sicer bo zaključil to točko.
Predloga s strani članov odbora ni bilo in je predsednik točko zaključil.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
g. Blaž Pavlin je podal vprašanje glede stavbe za knjižnico in najema prostorov, zakaj se to
daje sedaj v najem.
Direktor občinske uprave je podal kratko obrazložitev.
Predsednik je sejo zaključil ob 17.44 uri.

Zapisnik zapisal:
Janez Pirc, mag. jav. upr.
sekretar – direktor, l.r.

dr. Jože Korbar
predsednik, l.r.
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