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ZAPISNIK 

14. seje Odbora za proračun in finance, 

ki je bila v četrtek, 6. 2. 2014, ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
 
Prisotni člani: dr. Jože Korbar- predsednik odbora, Nada Pepelnak, Tanja Cuder Udovič, Jože 

Grozde, Branko Veselič, mag. Mira Zore 
  
Odstotni člani: Blaž Pavlin- upravičeno 
 
 

 

Ostali prisotni: Alojzij Kastelic- župan, Janez Pirc– direktor, mag. Irena Starič, Anita Pirnat 
 
 
 
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 oz. spremembe dnevnega reda ni podal nihče, zato je predsednik podal 
na glasovanje naslednji dnevni red. 
 
 
 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled zapisnika 13. seje Odbora za proračun in finance, z dne 16.12.2013 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 

leto 2014- rebalans 
3. Razno 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

 
Datum: 6. 2. 2014 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled zapisnika 13. seje Odbora za proračun in finance, z dne 16.12.2013 

 
Pripomb na zapisnik prisotni niso imeli. 
 
G. predsednik je podal na glasovanje 
 
SKLEP: 
 Sprejme in potrdi se zapisnik 13. seje Odbora za proračun in finance, z dne 

16. 12. 2013 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2014- rebalans 

 
 
G. predsednik je prosil občinsko upravo za predstavitev predloga Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014- rebalans. 
 
G. direktor Janez Pirc je podal kratko predstavitev predloga Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014- rebalans. Direktor je poudaril 
spremembo odloka glede dolžnikov in sicer v primeru, ko dolg do posameznega dolžnika ne 
presega stroškov petih evrov, se v poslovnih knjigah razknjiži in v tem primeru ni potrebno 
izvesti postopka izterjave. 
 
G. župan je izpostavil sorazmerno velike izdatke, zlasti na otroškem varstvu ter dejal, da bo 
potrebno med samim letom spremljati oziroma poskusiti prihraniti kakšen evro na tej postavki, 
da ne bo prenos v drugo leto prevelik. Izpostavil je tudi davek na nepremičnine, kako in kaj se 
bo dogajalo, se bo videlo, ko bodo zunaj obvestila o višini davka.  
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V nadaljevanju je župan podal predlog sprememb in razložitev na cestnem področju, ter prenos 
sredstev iz otroškega varstva na turistična društva. 
 
PREDLOG SPREMEMBE OBRAZLOŽITVE PP 13005 
13005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnutek finančnega načrta vlaganja v javne ceste v letu 2014: 

        2014     

  Cestni odsek Vrsta dela   Rekons. Nadzor Projekt. 

      Skupaj 420402 420801 420804 

13005     487.400 468.400 9.000 10.000 

LC425031 Trebnje - Repče projekt+rekon.  90.200 88.400  1.800   

LC426011 Bič - V. Gaber projekt+rekon. 193.800 190.000 3.800   

  Dost. pot vrtec Trebnje projekt+gradnja      

LC425011 Trebnje - Grmada rekonstrukcija         

LC425001 Čatež - Golek preplastitev         

LC426122 Most Šentlovrenc sanacija 122.000 120.000 2.000   

LC425621 Češnjevek naselje preplastitev         

LC426401 Škovec preplastitev         

LC425202 Cestna infrastr. Hudeje projekt         

LC289151 Vrbovec - Podlipa preplastitev 30.600 30.000 600   

 

Sanacija cestišča po 
izgradnji vodovoda v 
Gradišču preplastitev 40.800 40.000 800  

  Projekti   10.000     10.000 

Konkretna vlaganja v odseke se v okviru postavke med izvajanjem proračuna lahko časovno, 
vrednostno in lokacijsko ustrezno prilagodijo v odvisnosti od projektnih rešitev, razpoložljivosti 
zemljišč in ostalih objektivnih faktorjev (npr.: v primeru, da na odseku Bič – V. gaber ne bo možno 
pridobiti zemljišč se investicijska sredstva lahko uporabijo za gradnjo na odseku Trebnje – Repče ali 
Trebnje - Grmada). 

V primeru neporabljenih sredstev pri izvedbi posameznega projekta se predvidoma 20.000 zagotovi še 
za preplastitev - sanacija cestišča po izgradnji vodovoda v Gradišču. 

 
PREDLOG SPREMEMBE PP 14009 IN PP 19001 

Proračunska postavka 14009 (oznaka po programski klasifikaciji) Sofinanciranje programa 
turističnih društev in ustanov (turistično informacijski centri) (naziv); konto 412000 (oznaka po 
ekonomski klasifikaciji) Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (naziv) se poveča 
za 4.000,00 EUR na skupno višino 14.000,00 EUR. 
 
Proračunska postavka 19001 (oznaka po programski klasifikaciji) Dejavnost javnih vrtcev 
(plačilo razlike med ceno programa in plačila staršev (naziv;) konto 411921 (oznaka po 
ekonomski klasifikaciji) Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (naziv) se 
zmanjša za 4.000,00 EUR na skupno višino 1.414.000,00 EUR. 
 
 
G. predsednik je odprl razpravo na točko dnevnega reda. 
 
G. Branko Veselič je postavil vprašanje glede projekta vodovodni sistem Zabrdje- Praprotnica, 
kje in kako bo potekal vodovod. G. Župan mu je odgovoril kje bo potekal ta vodovodni sistem 
ter kje je vrtina. Pripomnil je, da Občina Mirna tega projekta ne bi mogla sama izpeljati zato so 
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se odločili, da pristopi k temu projektu tudi Občina Trebnje. G. Branko Veselič je dejal, da je to 
v redu in da se strinja s tem. 
 
Ga. Tanja Cuder Udovič je dejala, da glede predlaganega gradiva in glede prerazporejenih 
sredstev nima pripomb.  
 
Ga. mag. Mira Zore je povedala, da je pregledala posamezne postavke in nima pripomb glede 
tega, zanima pa jo posebni del rebalansa in sicer podatek o stanju zadolženosti Občine 
Trebnje za pretekla leta. Zanima jo koliko je še odprtega dolga, ter je mnenja da se vse premalo 
zavedamo kolikšen je primanjkljaj. G. Župan je pojasnil, da je za vsako zadolževanje potrebna 
odobritev ministrstva, ter, da se do sedaj Občina ni posluževala leasingov temveč samo 
kreditov. Omenil je tudi, da je bil do sedaj največji znesek za kredit, ko je potekala sanacija 
vrtca in sanacija vodovodnega sistema, vendar je poudaril, da se je Občina zadolževala samo 
za nujne projekte. 
 
Župan je dejal, da je trenutna zadolženost Občine Trebnje na prebivalca cca. 450 EUR in je 
rahlo nad slovenskih povprečjem. 
 
Ga. Nada Pepelnak je postavila vprašanje glede postavke izvedbe protokolarnih dogodkov 
pokroviteljstva občine- Rokometnega kluba Trebnje in Občinskega pihalnega orkestra Trebnje 
in sicer zakaj so preneseni zneski. Župan je na to odgovoril, da se sredstva prestavljajo na 
novo proračunsko postavko, ker se delijo na podlagi javnega poziva, polovica sredstev je 
predvidena za protokolarne dogodke s področja športa in druga polovica sredstev za 
protokolarne dogodke s področja kulture. Razlog je, ker pri stroških delovanja projektov ne 
sme biti več poimenskega imenovanja in so zato prenesena sredstva na postavko 
pokroviteljstva občine. 
 
Go. Nado Pepelnak je zanimalo zakaj je na postavki stroški delovanja in projektov TREMS-a 
samo 2.000 EUR in ne 4.000 EUR. 
G. Župan je mnenja, da se naj za povečanje sredstev najprej mladi izkažejo z dobrim 
delovanjem in v tem primeru ne bi bilo težav glede povečanja sredstev. 
 
Ga. Nada Pepelnak predlaga, da se 2.000 EUR vzame iz sofinanciranja delovanja kmečke 
tržnice in se prenese na postavko 18056- stroški delovanja in projektov TREMS-a. 
 
Ga. Nada Pepelnak je podala vprašanje tudi glede KS Trebnje, zakaj je na postavki cestna 
razsvetljava na razpolago več denarja kot prejšnje leto. Odgovor g. župana je bil, da vsaka 
krajevna skupnost sama planira svoja sredstev po postavkah in da je znesek toliko višji lahko 
zaradi prenosa sredstev iz prejšnjega leta. 
 
 
G. predsednik je povedal, da realne potrebe po povečanju sredstev za delovanje TREMS po 
njegovem mnenju ni. Glede financiranja tržnice, naj bi v bodoče razmišljali tudi o postopnem 
zmanjšanju sredstev na tej postavki, saj je vzpodbuda potrebna le, dokler se ne vzpostavi 
stabilen sistem delovanja. 
 
 
 
 
G. predsednik je podal na glasovanje 
 
 
Predlog 1: Predlog spremembe obrazložitve proračunske postavke 13005 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnutek finančnega načrta vlaganja v javne ceste v letu 2014: 

 
Konkretna vlaganja v odseke se v okviru postavke med izvajanjem proračuna lahko časovno, 
vrednostno in lokacijsko ustrezno prilagodijo v odvisnosti od projektnih rešitev, razpoložljivosti 
zemljišč in ostalih objektivnih faktorjev (npr.: v primeru, da na odseku Bič – V. Gaber ne bo možno 
pridobiti zemljišč se investicijska sredstva lahko uporabijo za gradnjo na odseku Trebnje – Repče ali 
Trebnje - Grmada). 

V primeru neporabljenih sredstev pri izvedbi posameznega projekta se predvidoma 20.000 zagotovi še 
za preplastitev - sanacija cestišča po izgradnji vodovoda v Gradišču. 

 
SKLEP: 
 
Sprejme se predlog spremembe in dopolnitve obrazložitve proračunske postavke 13005. 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
 
 

Sklep je bil sprejet. 

 
G. predsednik je podal na glasovanje 
 
Predlog 2: Predlog spremembe proračunskih postavk 14009 in 19001 
 
 
SKLEP: 
 

        2014     

  Cestni odsek Vrsta dela   Rekons. Nadzor Projekt. 

      Skupaj 420402 420801 420804 

13005     487.400 468.400 9.000 10.000 

LC425031 Trebnje - Repče projekt+rekon.  90.200 88.400  1.800   

LC426011 Bič - V. Gaber projekt+rekon. 193.800 190.000 3.800   

  Dost. pot vrtec Trebnje projekt+gradnja      

LC425011 Trebnje - Grmada rekonstrukcija         

LC425001 Čatež - Golek preplastitev         

LC426122 Most Šentlovrenc sanacija 122.000 120.000 2.000   

LC425621 Češnjevek naselje preplastitev         

LC426401 Škovec preplastitev         

LC425202 Cestna infrastr. Hudeje projekt         

LC289151 Vrbovec - Podlipa preplastitev 30.600 30.000 600   

 

Sanacija cestišča po 
izgradnji vodovoda v 
Gradišču preplastitev 40.800 40.000 800  

  Projekti   10.000     10.000 
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• Proračunska postavka 14009 Sofinanciranje programa turističnih društev in 
ustanov se poveča za 4.000,00 EUR na skupno višino 14.000,00 EUR. 

• Proračunska postavka 19001 Dejavnost javnih vrtcev se zmanjša za 4.000,00 EUR 
na skupno višino 1.414.000,00 EUR. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
 
 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
G. Branko Veselič je še pripomnil, da se s spremembami in predlogom rebalansa strinja in je 
zaradi drugih obveznosti sejo zapustil. 
 
G. župan je ob predlagal, da uredijo sredstva glede TREMS-a in predlagal, da se 2.000 EUR 
vzame iz postavke 02002 stroški plačilnega prometa- plačilo storitev organizacijam, 
pooblaščenim za plačilni promet 40293000 in se da na postavko 18056- stroški delovanja in 
projektov TREMS-a.  
 
Večina prisotnih članov odbora je predlagani predlog in rešitev pohvalila. 
 
G. predsednik je podal na glasovanje 
 
Predlog župana: Prenos 2.000,00 EUR iz postavke 02002 in na postavko 18056 
 
 
SKLEP: 
 
Sprejme se prenos 2.000 EUR iz postavke 02002 in na postavko 18056 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 0 

 
 
 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
G. predsednik je podal na glasovanje 
 
Predlog 3: Odbor za proračun in finance predlaga občinskemu svetu sprejem Odloka o 
proračunu Občine Trebnje za leto 2014- rebalans z dopolnitvami in spremembami 
 
 
SKLEP: 
 
Odbor za proračun in finance predlaga občinskemu svetu sprejem Odloka o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2014- rebalans z dopolnitvami in spremembami 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
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Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 
 
 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
G. predsednik je predlagal, da se za naslednji odbor pripravijo podatki glede zadolženosti Občine 
Trebnje na dan 31. 12. 2013. 
 
 
 
G. predsednik je sejo zaključil ob 17.40 uri. 
 
 
 
Zapisnik zapisala: 
Anita Pirnat dr. Jože Korbar 

predsednik, l.r. 
 

 
 


