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Z AP I S NI K
1. seje Odbora za proračun in finance,
ki je bila v ponedeljek, 16. 3. 2015, ob 18. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

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

Odstotni člani:

/

Ostali prisotni:

Alojzij Kastelic - župan, Janez Pirc - direktor, Anita Pirnat - OU

Sejo je vodil predsednik odbora dr. Jože Korbar in ob 18.12 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. Ob 18.25 uri se je pridružil tudi
župan.
Predloga za dopolnitev oz. spremembe dnevnega reda ni podal nihče, zato je predsednik podal
na glasovanje naslednji dnevni red.

DNEVNI RED:
1. Predlok Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 in Predlog Odloka o

proračunu Občine Trebnje za leto 2016
2. 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
Predlok Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 in Predlog Odloka o
proračunu Občine Trebnje za leto 2016
G. predsednik je prosil občinsko upravo za predstavitev predloga Odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2015 in Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016.
G. direktor Janez Pirc je podal kratko predstavitev postopka priprave proračuna. Povedal je,
da je javna razprava zaključena in se bo župan opredelil glede podanih pripomb v javni
razpravi.
G. predsednik je predlagal, da pregledajo predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leti
2015 in 2016 ter posredovana dva zapisnika odborov.
G. predsednik je odprl razpravo na točko dnevnega reda.
Ga. Mija Benedičič je povedala, da naj vsi prisotni njene predloge, pripombe in vprašanja
smatrajo kot dobra za razvoja kraja oz. Občine Trebnje in ne kot kaj slabega. Dejala je, da želi
da se iz vsakega evra naredi maksimalno, kar se da.
Ga. Mija Benedičič je dejala, da bi bilo dobro, da bi sprejemali enoletni proračun in sicer zato,
ker ima predlog, da bi se v naprej sestava proračuna spremenila na način kakršnega imajo v
podjetju oz. gospodarstvu, saj je mnenja, da je gradivo in sam proračun preobsežen.
Ga. Mija Benedičič je podala mnenje glede povečanja NUSZ-ja in sicer se ne strinja s
povečanjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Strinja pa se s predlogom, da se
za krajevne skupnosti poveča faktor G na 90. Prav tako je povedala, da je mnenja, da je
potreben investicijski projekt v KS Čatež in sicer izgradnja pločnika in javna razsvetljava. Glede
dodatnih zaposlitev pa ima negativno mnenje, saj je dejala, da bi se lahko problem glede
dodatnih zaposlitev rešil z reorganizacijo zaposlenih.
Ga. Mija Benedičič je je podala mnenje tudi glede zaposlitev za vsebino evropskih zadev, da
ni potrebe po novi zaposlitvi temveč, da bi to reševali s svetovalnim organizacijam
(preizkušena in po njenem mnenju dobra praksa, ki jo izvajajo v podjetju Tem Čatež).
Prav tako je predlagala glede najema Kulturnega doma Trebnje in sicer, da bi sklenili
najemnino za daljše obdobje cca. 20 let z možnostjo odkupa. Dejala je tudi, da ne bi toliko
sofinancirali kulturnih spomenikov, ampak bi del denarja namenili za opremo kulturnih domov.
G. predsednik je dejal, da je bilo že na zadnji seji sveta ugotovljeno, da je proračun skupaj
prevelik, hkrati pa so posamezne proračunske postavke premajhne. Proračun ni idealen, pred
nami pa je naloga, da na osnovi predloga in javne razprave sestavimo in sprejmemo najboljši
možni proračun. Pojasnil je, da je dvoletni proračun prednost, saj omogoča, da se aktivnosti
izvajajo skozi celo leto. Možne pa so spremembe oz. dopolnitve proračuna ali z rebalansom
ali z Odlokom.
G. Franci Ostanek je dejal, da se strinja s predlogi, ki jih je dal Odbor za okolje, prostor in
infrastruktura, in da nima drugih pripomb.
G. Andrej Jevnikar je podal pripombo glede višine faktorja G za financiranje krajevnih skupnosti
in sicer je mnenja, da se mora G povečati na 90.
G. Branko Longar je dejal, da je moteče, da se v vseh krajevnih skupnostih urejajo samo
pločniki in javna razsvetljava, saj je mnenja, da je potrebno postoriti tudi kaj drugega kot le to.
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G. Branko Longar je podal vprašanje glede zadolževanja. Ali bo vsako leto več zadolževanja
ali se bo zadolževanje kdaj ustavilo? G. Branko Longar želi tudi podatke glede zadolževanje
in sicer primerjavo zadolževanja z nami primerljivo občino.
Na to vprašanje je odgovoril G. župan. Občina je trenutno zadolžena 5 mio evrov, kar je 420 €
na prebivalca in po podatkih smo primerljivi z drugimi občinami.
G. župan je podal tudi kratek povzetek glede proračuna. Dejal je, da je bil proračun v 1. branju
že sprejet, da ga sedaj v drugem branju samo dopolnjujemo. Če proračun 24. 3. 2015 na seji
ne bo sprejet pomeni, da bo potrebno začasno financiranje sicer smo v časovnem zamiku.
Župan vse prosi za strpnost, saj je rezultat preteklosti, da se je marsikaj postavilo na prave
temelje. Dejstvo je, da so se sredstva zmanjšala in, da se v prihodnosti ne bodo povečevala
in, da je največ denarja planiranega na postavkah za načrtovanje. Glede krajevnih skupnostih
je odgovoril na vprašanje, ki ga je postavil G. Branko Longar in sicer, da občina ne diktira
krajevnim skupnostim kaj morajo obnoviti, narediti, popraviti. Da imajo KS za to svetnike, kateri
se odločajo kako in kaj, je pa dejstvo, da jim mora občina pomagati. 31. 12. 2014 je na računih
nekaterih KS še ostalo neporabljenega denarja 478.000,00 €, kljub temu, da so pripombe, da
so krajevne skupnosti premalo financirane.
G. župan je podal odgovor tudi na vprašanje Ga. Mije Benedičič glede sofinanciranja opreme
turističnih društev. In sicer je mnenja, da je turistično društvo Čatež dobro opremljeno. Župan
še pove, da Trebnje potrebuje dvorano. Župan je dejal, če ta predlog ne bo realiziran ne bo
obupal nad tem, je pa enkratna priložnost, ki bi jo bilo dobro izkoristiti.
Ga. Mija Benedičič nadaljuje razpravo z županom glede kulturnega doma. Da bi Trebnje imelo
kulturno dvorano bo Občina v dveh letih plačala 100.000,00 €, zanima jo ali ima Občina interes,
da bi bilo to kdaj v lasti občine?
G. župan odgovarja na vprašanje Ga. Mije Benedičič in sicer pove, da je ta stavba premajhna
za odkup v prihodnosti. Prav tako poda odgovor na vprašanje glede manjšega sofinanciranja
kulturnih spomenikov, in sicer pravi, da so spomeniki kulturna dediščina in tega ne morejo kar
opustiti, so pozitivne stvari.
G. direktor je komentiral pripombo Ga. Mije Benedičič, da je sestava proračuna zakonsko
opredeljena (sestava in struktura proračuna, kaj vse vsebuje) in da ga ne moremo kar
posplošiti ali prilagoditi njegovo sestavo.
G. Branko Longar je podal vprašanje ali ima občina interes, da bi s KS konkurirali s ceno oz.
da bi bila Občina koordinator KS pri skupnih naročilih?
Na to vprašanje je odgovoril G. župan in sicer, da so naloge KS druženje, povezovanje ter tri
osnovna poslanstva: javne poti, pločniki in javna razsvetljava. V preteklih letih je kar nekaj KS,
ki so dokazale, da se s skupnimi močmi, da stvari premakniti naprej. Župan je mnenja, če so
drugi pripravljeni sodelovati, je na to pripravljena tudi Občinska uprava in skupaj se da narediti
marsikaj.
G. direktor je podal obrazložitev na pripombe Ge. Mije Benedičič glede dodatne zaposlitve
oziroma da naj se izvede reorganizacija. V občinski upravi je bila s 1. 1. 2014 opravljena
celovita reorganizacija občinske uprave in je bil en javni uslužbenec v postopku odpuščen in
da manjša reorganizacija sledi tudi v prihodnje.
G. župan je dodal, da je med volilno kampanjo tudi stranka DROT govorila o ustanovitvi
evropskega oddelka, sedaj pa podaja pripombe. Župan je pojasnil tudi novo zaposlitev, ki je
vezana na mandat in sicer v primeru, da župan po končanem mandatu ne pridobi novega
mandata, lahko tudi zaposlenemu, ki je vezan na mandat ali podaljšajo pogodbo za novi
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mandat ali pa mu je ne. Pripravniška delovna mesta so sistematizirana izven sistematizacije
in so namenjena izključno mladim, da pridobijo prve izkušnje.
G. predsednik je podal Predlog na glasovanje. Predlog se glasi: Odbor za proračun in finance
je obravnaval dokumente in predloge 3 odborov (Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti
in kmetijstvo, Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo ter Odbora za okolje,
prostor in infrastrukturo) ter jih Odbor za proračun in finance podaja Županu, da jih v največji
možni meri upošteva pri pripravi dopolnjenega predloga proračuna.
SKLEP: Sprejmejo in potrdijo se predlogi treh odborov ter jih Odbor za proračun in
finance podaja Županu, da jih v največji možni meri upošteva pri pripravi dopolnjenega
predloga proračuna.
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.
G. predsednik je podal vprašanje županu kaj je z gospodarnim premoženjem? Zakaj odbori
niso pozitivno sprejeli predloga načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje?
Župan je dejal, da so člani v odborih dejali, da ni dobro, da prodajamo premoženje. V letu 2014
bi prodali 4 stanovanja v letu 2016 pa 6 stanovanj. Župan pravi, da za stanovanja plačujemo
veliko višje stroške kot od stanovanj dobimo povrnjeno. Občina ima tudi zainteresiranega
investitorja, ki prihaja iz Občine Trebnje, ki je pripravljen kupiti Občinsko zemljo v Dolenji
Nemški vasi (v neposredni bližini Trima), kjer bi po odkupu tam nastalo 30-40 novih delovnih
mest. Tudi kmetijskih zemljišč se je v 20 letih nabralo veliko in zemljišča, ki niso v javni funkciji
je po mnenju župana potrebno prodati in dati taka zemljišča v last gospodarnim uporabnikom,
ki jih bodo obdelovali. Občina nefunkcionalnih zemljišč (kmetijska in gozdna) ne bo obdelovala
in zato jih je potrebno prodati.
G. župan predlaga Odboru za proračun in finance, da se strinja s prodajo nefunkcionalnih
delov premoženja Občine Trebnje ter, da se potrdi Predlog načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Trebnje.
G. predsednik je podal predlog na glasovanje.
SKLEP: Sprejmejo in potrdi se predlog Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Trebnje za leto 2015 in 2016, in obsega načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

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.
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K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
G. Franci Ostanek je vprašal župana kaj bo, če bodo ukinili urgenco?
G. župan je odgovoril na vprašanje, da zaenkrat ni razloga, da bi urgenco ukinili. Saj naj bi po
besedah Ministrstva za zdravje bilo v obdobju 10 let postopno ukinjanje urgenc. Župan je
seveda proti ukinitvi urgence v Trebnjem in ga žalijo komentarji, da naj bi mu bilo vseeno za
urgenco. Le kako? Saj jo je zgradila Občina Trebnje in niti slučajno ni sedaj za to, da bi se
ukinila.
G. predsednik je sejo zaključil ob 19.20 uri.

Zapisnik zapisala:
Anita Pirnat

dr. Jože Korbar
predsednik, l.r.
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