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ZAPISNIK 

15. seje Odbora za proračun in finance, 

ki je bila v sredo, 2. 4. 2014, ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

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

Grozde, Blaž Pavlin, Branko Veselič (prišel 17.05) 
  
Odstotni člani: mag. Mira Zore- opravičeno 
 
 

 

Ostali prisotni: Janez Pirc– direktor, mag. Irena Starič, Anita Pirnat 
 
Sejo je vodil G. predsednik odbora dr. Jože Korbar in ob 17.00 uri ugotovil sklepčnost, saj je 
bilo prisotnih 5 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 G. predsednik 
podal na glasovanje naslednji dnevni red. 
 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled zapisnika 14. seje Odbora za proračun in finance, z dne 6. 2. 2014 
2. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2013 
3. Razno 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

 

 
Datum: 3. 4. 2014 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled zapisnika 14. seje Odbora za proračun in finance, z dne 6.2.2014 

 
Pripomb na zapisnik prisotni niso imeli. 
 
Ob 17.05 se je pridružil še G. Branko Veselič. 
 
G. predsednik je podal na glasovanje 
 
SKLEP: 
 Sprejme in potrdi se zapisnik 14. seje Odbora za proračun in finance, z dne 

6. 2. 2014 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2013 

 
G. predsednik je prosil G. direktorja Janeza Pirca za predstavitev predloga Zaključnega računa 
proračuna Občine Trebnje za leto 2013. 
 
G. direktor Janez Pirc je podal obrazložitev predloga Zaključnega računa proračuna Občine 
Trebnje za leto 2013 in sicer, da so v letu 2013 prihodki realizirani v višini 10.785,297 EUR 
oziroma 76,60 %, ter odhodki v višini 11.455,031 EUR oziroma 70 %; v nadaljevanju je 
podrobneje predstavil posamezne vrste prihodkov in odhodkov. 
 
G. predsednik je odprl razpravo na točko dnevnega reda. 
 
G. Blaž Pavlin ni imel pripomb. 
 
Ga. Tanja Cuder Udovič je dejala, da je zaključni račun smiselno narejen in pohvalila delo 
izvajalca ter ni imela pripomb. 
 
Ga. Nada Pepelnak ni imela pripomb, jo je pa zanimalo ali bi bilo možno dobiti podatek 
primerljivost zadolženosti z drugimi Občinami.  
 
Na to vprašanje je odgovorila mag. Irena Starič, da ti podatki niso javno objavljeni od 
posameznih Občin. Objavljeni so zbirni podatki na spletni strani Ministrstva za finance, vendar 
so ti podatki objavljeni z zamikom (konec februarja 2014 po stanju 31. 12. 2012). 
 
G. Branko Veselič ni imel pripomb, pohvalil je izvajalca ter podal komentar glede zadolženosti, 
da je samo nekaj procentov nad povprečjem.  
Ga. Nada Pepelnak je dodala, da tudi realizacija ne izstopa v primerjavi s prejšnjimi leti.  
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G. predsednika je zanimalo zakaj imajo nekatere proračunske postavke indeks preko 100 
glede na sprejeti proračun, nekatere pa imajo prenizek indeks. Zanimajo ga razlogi kaj od 
planiranja ni bilo izvedeno, zlasti na področju zemljišč? 
 
G direktor je dejal, da sta za to dva razloga, in sicer Občina pridobiva zemljišča na podlagi 
zapuščinskih postopkov iz naslova domske oskrbe, ta zemljišča so manj zanimiva za 
interesente, imajo več lastnikov; razlog za nizko realizacijo je lahko tudi nezainteresiranost 
lastnikov oz. kupcev po opravljenih cenitvah. 
 
G. predsednika so zanimali podatki glede kreditiranja, oziroma koliko je bilo prejetih evropskih 
sredstev za projekte v letu 2013.  
 
G. direktor je podal podatke, glede zadolžitve: 780.000,00 EUR za vodovod Trebnje ter 
470.000,00 EUR za sanacijo PŠ Šentlovrenc in druge investicije v letu 2013; in glede 
sofinanciranja države: za energetsko sanacijo 170.000.00 EUR, 417.000,00 EUR pa iz 
evropskih sredstev za projekt- vodovod.  
Omenil je tudi, da je zadolženost na prebivalca na dan 31.12.2013 435,00, EUR kar je 
malenkost nad povprečjem. G. direktor pa je omenil tudi, da je bilo na dan 31.12.2013 v 
rezervnem skladu 198.157,01 EUR za primere naravnih nesreč, in sicer mora imeti Občina 1,5 
% prejemkov v rezervnem skladu.  
 
Ga. Nado Pepelnak je zanimalo ali je bila že opravljena revizija? 
 
G. direktor ji je odgovoril, da bo narejena do jeseni.  
 
G. predsednika je zanimalo tudi, zakaj niso besedilna oz. opisna poročila o realizaciji 
posameznih krajevnih skupnosti poenotena oziroma zakaj so take razlike med njimi?  
 
G. direktor mu je odgovoril, da so krajevne skupnosti samostojne pravne osebe in da sami 
pripravljajo svoje vsebine oziroma to pripravijo računovodje. 
 
Ga. Nada Pepelnak je predlagala poenotenje poročil za vse krajevne skupnosti. 
 
Ga. mag. Irena Starič je komentirala, da krajevne skupnosti posredujejo poročila Občini po 
oddaji poročil na Ajpes, kar pomeni, da potem ni več možnih popravkov. 
Poudarila je, da je v ZR v splošnem in posebnem delu prikaz poenoten za vse proračunske 
uporabnike tudi za KS. Razlike so v strukturi pisanje obrazložitev. 
 
G. Blaž Pavlin je dodal, da bi občina morala imeti pogoj oziroma strukturo poročanja za vse 
krajevne skupnosti, kar pomeni, da bi vse krajevne skupnosti morale poročati enako.  
 
G. direktor je dejal, da sta za to dve rešitvi; in sicer, da bi bilo za vse krajevne skupnosti vodene 
računovodstva v celoti, v okviru občinske uprave, ali pa, da bi izbrali zunanjega izvajalca 
(računovodski servis), ki bi bil izbran (na podlagi zakona o javnih financah) za vse krajevne 
skupnosti in bi bilo tako računovodenje kot poročila enake strukture. 
 
Ga. Nada Pepelnak je dejala, da je bila na začetku mandata podana ponudba, da bi bila 
določena zaposlena v okviru občinske uprave, ki bi bila zadolžena za vodenje krajevnih 
skupnosti.  
 
G. direktor je dejal, da je ena izmed zaposlenih, ki skrbi za knjiženje krajevnih skupnosti veliko 
na bolniški in njeno delo nadomeščajo drugi zaposleni in posledično se ni pristopilo k temu. 
 
G. Blaž Pavlin je poudaril, da bi to morali zagotoviti znotraj občine.  
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G. predsednik je menil, da bi morala biti v Občinski upravi zaposlena dva delavca za krajevne 
skupnosti in sicer zaradi nadomeščanja in v tem primeru, bi delo potekalo nemoteno ob 
odsotnosti enega zaposlenega.  
 
 
Ga. Nada Pepelnak je dejala, da je potrebno gledati na višino stroškov ali bi se bolj izplačalo, 
da imamo dva zaposlena v Občinski upravi na področju krajevnih skupnosti ali bi bilo ceneje, 
da bi za to najeli zunanjega izvajalca.  
 
G. predsednik je podal na glasovanje 
 
 
 
SKLEP: 
 Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog Zaključnega računa 

proračuna Občine Trebnje za leto 2013 in ga predlaga občinskemu svetu v 
sprejem. 

 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 0 
PROTI so glasovali: 0 

 
 
 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Ga. Nada Pepelnak je predlagala, da se obnovi pobuda, glede zaposlenega uslužbenca v 
Občinski upravi glede krajevnih skupnosti. 
 
 
Razprave ni bilo. 
 
 
 
G. predsednik je sejo zaključil ob 17.52 uri. 
 
 
 
Zapisnik zapisala: 
Anita Pirnat dr. Jože Korbar 

predsednik, l.r. 
 

 
 


