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Z AP I S NI K
16. seje Odbora za proračun in finance,
ki je bila v sredo, 23.7.2014, ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

Dr. Jože Korbar- predsednik odbora, Jože Grozde, Blaž Pavlin, Branko Veselič,
mag. Mira Zore

Odstotni člani:

Nada Pepelnak, Tanja Cuder Udovič- upravičeno

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 so
bili prisotni 4 člani 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 15. seje Odbora za proračun in finance, z dne 2.4.2014

2. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2014
3. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2014-III
4. Razno

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil sprejet.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled zapisnika 15. seje Odbora za proračun in finance, z dne 2.4.2014

Pripomb na zapisnik prisotni niso imeli.
G. predsednik je podal na glasovanje

SKLEP:
Sprejme in potrdi se zapisnik 15. seje Odbora za proračun in finance, z dne
2.4.2014

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2014

G. predsednik je prosil direktorja OU za glavne poudarke glede poročila o izvrševanju
proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2014.
G. direktor je podal glavne poudarke poročila in sicer, da so v prvem polletju realizirani prihodki
34%, odhodki pa 30,10% vključno s krajevnimi skupnostmi. Na kratko je predstavil realizacijo
pri izvajanju večjih investicij. D. direktor je omenil tudi situacijo glede 8. javnega poziva MGRT,
na katerega smo se prijavili in še čakamo na odločitev pristojnega ministrstva. Dejal je, da je
prišlo do zmanjšanja financiranja občin po 23. členu, in sicer so sredstva iz 4% zmanjšali na
2% sredstev.
G. predsednik je odprl razpravo na točko dnevnega reda.
G. Blaž Pavlin ni imel pripomb in prav tako sta bila brez pripomb tudi G. Jože Grozde in G.
Branko Veselič.
Ga. mag. Mira Zore je podala vprašanje kaj so prihodki od prodaje blaga in storitev?
Ga. mag Irena Starič je podala odgovor na vprašanje, in sicer, da so to prihodki iz naslova
obratovalnih stroškov od prostorov Občine Trebnje, ki jih daje v najem: upravni enoti, SKB
banki, policiji..., in oglasov, ki so objavljeni v Glasilu občanov.
G. direktor je pripomnil, da imamo pozitivno razliko med prihodki in odhodki, kljub temu, da
bodo prihodki iz naslova nadomestil stavbnega zemljišča, realizirani v drugem polletju saj bodo
le ti v drugem polletju. G. direktor je poudaril, da so se pojavila nova dejstva, katere ne moreš
predvideti in sicer, da bo potrebno v drugem polletju v celoti zagotoviti sredstva za Vaško
središče Selce, saj bo sofinanciranje s strani države šele v letu 2015.

2

G. predsednik je komentiral realizacijo materialnih stroškov (okrog 50%), da se vidi iz poročila,
da je regres v celoti izplačan in je že v prvem polletju realiziran 90%. Zanimala ga je realizacija
glede KS. Zakaj so odstotki različni, ali je problem v tem, da niso bile še dokončane določene
investicije?
Ga. mag. Irena Starič je podala odgovor na vprašanje glede realizacije KS, in sicer da je stanje
realno, saj so bila letos za vse krajevne skupnosti enaka navodila. Po posredovanju poročil ter
uskladitvi je to realno stanje realizacije. Razlogi so delno pojasnjeni v pisnih poročilih KS, ki so
priložena v gradivu.

G. predsednik je podal na glasovanje

SKLEP:
Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog poročila o izvrševanju
proračuna Občine Trebnje v prvem polletju 2014 in ga predlaga občinskemu svetu
v seznanitev.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali:
Sklep je bil sprejet.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2014-III
G. predsednik je prosil G. direktorja za kratko obrazložitev.
G. direktor je povedal, da je v predlogu Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu
Občine Trebnje sprememba v delu prerazporeditev KS. Povedal je, da je bilo tudi prejšnje leto
pooblastilo dano županu (enako kot tudi v tem predlogu).
G. predsednika je zanimalo ali so % isti kot lansko leto?
Ga. mag. Irena Starič je podala odgovor na vprašanje glede %, in dejala, da so isti kot lansko
leto.
G. predsednik je odprl razpravo na točko dnevnega reda.
Razprave ni bilo, le G. predsednik je dejal, da je potrebno tako spremembo sprejeti, saj je
racionalna. Res pa je, da se bo posledično po tej spremembi porabilo več denarja in temu
primerna bo večja realizacija.
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G. 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 2014-III in ga predlaga
občinskemu svetu v sprejem.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali:
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
G. predsednik je pod točko razno vprašal prisotne člane o pobudah, predlogih ali vprašanjih.

Razprave ni bilo.
G. predsednik je sejo zaključil ob 17.25 uri.

Zapisnik zapisala:
Anita Pirnat

dr. Jože Korbar
predsednik, l.r.
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