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Z AP I S NI K
5. seje Odbora za proračun in finance,
ki je bila v sredo 11. 11. 2015, ob 19. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

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

Odstotni člani:

Branko Longar

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 4 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 4. seje Odbora z dne 16. 9. 2015
2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2015
3. Razno

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: /
Dnevni red je bil sprejet.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Odbora z dne 16. 9. 2015
Predsednik je pozval člane za podajo pripomb na zapisnik 4. seje Odbora z dne 16. 9. 2015.
Pripomb ni bilo, zato je g. predsednik podal na glasovanje potrditev zapisnika.

SKLEP:
Sprejme in potrdi se zapisnik 4. seje Odbora z dne 16. 9. 2015.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: /
Dnevni red je bil sprejet.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2015
G. predsednik je predal besedo direktorju g. Janezu Pircu, kateri je na kratko obrazložil
rebalans proračuna za leto 2015. Najprej je pričel z obrazložitvijo splošnega dela, pri katerem
je izpostavil zgolj spremembe na strani prihodkov. G. direktor je povedal, da se prihodki
povečajo pod področjem Davki na dohodek in dobiček in sicer dohodnina, drugi izredni
nedavčni prihodki zaradi nakupa urgentnega ultrazvoka za uporabo v nujni medicinski pomoči
v Zdravstvenem domu Trebnje. Nato je g. Pirc nadaljeval obrazložitev še posebnega dela
rebalansa.
Po končan obrazložitvi direktorja je besedo prevzel predsednik g. Korbar in odprl razpravo.
Pričel je g. Jevnikar, kateri je povedal, da se strinja da se vzame denar iz cestnega področja,
saj se nekateri projekti ne bodo realizirali do konca l. 2015 ter še omenil, da bi bilo po njegovem
mnenju potrebna še preplastitev ceste na cesti Šentlovrenc-Medvedjek v delu kjer se zadržuje
voda na cestišču.
G. Jevnikar se je dotaknil še teme Krajevne skupnosti Šentlovrenc, za katero je povedal, da je
pred začetkom izdelave rebalansa na občino poslal popravek finančnega načrta za l. 2015 in
2016 ter da se ga v predlogu rebalansa ni upoštevalo.
G. direktor je odgovoril, da že pred pripravo rebalansa v občinsko upravo res prišel dopis za
popravek finančnega načrta KS ter da se opravičuje ker ni prišlo do upoštevanja v rebalansu
2015. Nato je g. Pirc še pojasnil, da ta popravek sicer fizično ne vpliva na izvrševanje
proračuna, razen na realizacijo KS Šentlovrenc.
Razpravo je nato nadaljeval g. Ostanek, ki je omenil, da bo težko pridobiti soglasja za izvedbo
rekonstrukcije ceste Šentlovrenc-Medvedjek.
Nato je razpravo še nadaljevala ga. Benedičič, katera je povedala da nekih posebnih pripomb
nima ter na to vprašala g. direktorja, da od koga se kupujejo zemljišča na Veliki Loki.
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G. Pirc je odgovoril, da se kupujejo za gasilski dom na Veliki Loki in sicer od železnic.
Nato je ga. Benedičič samo še opozorila na napako v tabeli Odloka - napačna letnica.
Po končani razpravi članov odbora je še zadnje besede povzel predsednik odbora g. Korbar
in povedal, da zaradi neupoštevanja dopisa oz. popravka g. Jevnikarja ne bo nobenega
fizičnega vpliva na proračun za l. 2015 ter da bo zgolj realizacija večja pri KS Šentlovrenc.
Nato je nadaljeval, da če se pri realizaciji nekaterih projektih, misleč na besede g. Ostanka, ne
bodo pridobila soglasja občanov za določene zemljišča, da je bolje v naslednjem
proračunskem letu 2016, te projekte opustiti in panirati sredstva za druge projekte.
V nadaljevanju g. Korbar vprašal 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 predlog Odloka o rebalansu 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: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali:
Sklep je bil sprejet.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
G. predsednik vpraša člane ali ima kdo kakšne komentarje ali kaj za povedat pod točko razno.
Ker pripomb ni bilo, se je seja zaključila ob 19:25 uri

Zapisnik zapisala:
Irena Gregorič l.r.

dr. Jože Korbar
predsednik, l.r.

3

