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Z AP I S NI K
4. seje Odbora za proračun in finance,
ki je bila v sredo 16.09.2015, ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

Dr. Jože Korbar - predsednik odbora, Mija Benedičič, Franci Ostanek, ,
Andrej Jevnikar, Branko Longar

Odstotni člani:

/

Ostali prisotni:

Janez Pirc - direktor, Irena Gregorič - OU

Predsednik odbora za proračun in finance g. Jože Korbar je uvodoma pozdravil in ugotovil
sklepčnost; prisotni so bili vsi člani.
V nadaljevanju je predsednik pozval člane odbora k dopolnitvi oz. spremembi predloga
dnevnega reda. Ker pripomb na dnevni red ni bilo, je podal le-tega na glasovanje:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Odbora z dne 23. 4. 2015
2. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2015
3. 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:
Dnevni red je bil sprejet.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Odbora z dne 23.04.2015
Predsednik je pozval člane za podajo pripomb na zapisnik 3. seje Odbora z dne 23.04.2015.
Pripomb ni bilo, zato je g. predsednik podal na glasovanje potrditev zapisnika.
SKLEP:
Sprejme in potrdi se zapisnik 3. seje Odbora za proračun in finance, z dne
23.04.2015.

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 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2015
G. Korbar je predal besedo direktorju g. Janezu Pircu, kateri je na kratko obrazložil polletno
poročilo za leto 2015. Najprej je obrazložil splošni del, pri katerem je izpostavil skupne
prihodke, ki predstavljajo 37 % realizacijo. Pri tem je povedal , da so prihodki prvo leto po letu
2007 tako visoko realizirani.
Nato je direktor nadaljeval obrazložitev še posebnega dela, ki prikazuje realizacijo odhodkov.
Pri tem delu je povedal, da velikih odstopanj ni bilo.
Direktor je nadaljeval s področjem družbenih dejavnosti, kjer je pojasnil, da zaradi pozno
sprejetega proračuna se bodo oziroma so se šele v drugi polovici leta pričeli razpis ter da šele
v drugi polovici leta se bodo začele realizirati investicije.
Nato je direktor izpostavi problem pri področju odkupa zemljišč s pojasnitvijo koliko časa
vzame pridobivanje soglasij. Nato na koncu je še pojasnil, da so se v prvem polletju izvrševale
predvsem tekoče zadeve, investicije pa šele po sprejetem proračunu.
Predsednik odbora, g. Korbar je povedal, da je župan vse člane odbora za proračun in finance
seznanil s polletnim poročilom po pošti ter da člani odbora polletno poročilo ne potrdijo s
sklepom, ampak člani se samo seznanijo s polletnim poročilom za leto 2015.
Nato g. predsednik odpre razpravo.
Ga. Benedičič se je najprej dotaknila področja krajevnih skupnosti, pri katerem je pohvalila
nekatere krajevne skupnosti, ki so začele uresničevati svoje cilje, predvsem je izpostavila
Krajevno skupnost Trebnje.
Nato je v nadaljevanju povedala, da je zaskrbljena za začetno realizacijo prihodkov v prvem
polletju in sicer, da se ji zdi 37 % realizacija prihodkov nizka. Zaskrbljena je bila tudi zato, ker
v sami obrazložitvi piše da do konca leta ne bo 100 % realizacije.
G. Jevnikar je nato nadaljeval in povedal da je realizacija 37 % prihodkov res nizka, vendar
glede na to, da je bil poračun pozno sprejet in je bilo zgolj 2 meseca časa za realizacijo, se mu
zdi za ta kratek čas realizacija v redu.
G. Ostanek se je pridružil besedam g. Jevnikarja, ostalih pripomb na polletno poročilo ni imel.
G. Longar je povedal, da se sam pridržuje besedam g. Benedičič in tudi njega samega skrbi
37 % realizacija prihodkov. Glede realizacije krajevnih skupnosti je g. Longar povedal, da sama
poraba sredstev ni v redu, ker je malo krajevnih skupnosti realiziralo sredstva ter da ostale
krajevne skupnosti še čakajo.
V nadaljevanju se je predsednik, g. Korbar, zahvalil članom za razpravo in nato je še sam
podal svoje mnenje. Tudi sam je pričel z obrazložitvijo realizacije prihodkov po letih in tako kot
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je direktor, g. Pirc, tudi sam potrdil, da so za pozno sprejet proračun realizirani prihodki v
visokem odstotku.
Predsednik nato potrdi besede direktorja glede realizacije prihodkov prejšnjih let, da tudi skozi
leta od 2007 dalje ni bilo visokih odstotkov realizacije na strani prihodkov.
Nato je g. Korbar bil mnenja, da je ostala realizacija proračuna v pričakovanju v skladu z
razmerami.
V nadaljevanju g. Pirc, direktor, pojasni zadeve glede mnenj članov odbora, ki so jih imeli v
razpravi.
Najprej je pojasnil glede krajevnih skupnosti, za katere je povedal, da sta z županom ob
sprejetem proračunu vedno obveščala oz. opozarjala na pravočasno izstavljanje zahtevkov.
Potrdil je, da nekatere krajevne skupnosti so že izčrpale denar, nekatere pa še čkajo do
končnega datuma 30.11.
Nato je še enkrat pojasnil polletno realizacijo prihodkov glede na prejšna leta in povedal da
prihodki imajo visok procent realizacije, medtem ko so odhodki v manjši realizaciji, saj od
sprejetega proračuna, sta slaba dva meseca realizacije.
Direktor je še povedal, da je iz istega razloga manjša tudi realizacija investicij ter še enkrat
izpostavil problem pri pridobitvi dokumentacije. Nakratko opiše na kakšen način se pojavi
problem v praksi pri pridobitvi soglasij ter je še povedal da se zaradi vsega tega projekti
ustavljajo.
V nadaljevanju g. Korbar vpraša člane ali ima še kdo kakšen komentar. Ker komentarja ni bilo,
je bil predsednik mnenja,da poda na glasovanje predlog sklepa odbora za proračun in finance
v spremenjenem stavku, ki se je glasil:
SKLEP:
Odbor za proračun in finance je obravnaval polletno poročilo za leto 2015 in
predlagal 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 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno

G. Korbar, predsednik odbora za proračun in finance, je vprašal dirktorja glede kreditov in
zadolževanja.
Direktor je odgovoril, da se krediti odplačujejo ter , da v tem letu ni predvidenih zadolžitev.
G. predsednik je sejo zaključil ob 17:30 uri.
Zapisnik zapisala:
Irena Gregorič l.r.

dr. Jože Korbar
predsednik, l.r.
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