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Z AP I S NI K
7. seje Odbora za proračun in finance,
ki je bila v ponedeljek 19. 9. 2016, 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:

mag. Klavdija Tahan, po pooblastilu direktorja, mag. Irena Starič, vodja
referata za proračun

Predsednik odbora za proračun in finance g. Jože Korbar je uvodoma pozdravil prisotne in
ugotovil sklepčnost; prisotni so bili vsi člani.
V nadaljevanju je g. 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 6. seje Odbora z dne 7. 4. 2016
2. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2016
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 6. seje Odbora z dne 7. 4. 2016
Predsednik je pozval člane za podajo pripomb na zapisnik 6. seje Odbora z dne 7. 4. 2016.
Pripomb ni bilo, zato je g. predsednik podal na glasovanje potrditev zapisnika.

SKLEP:
Sprejme in potrdi se zapisnik 6. seje Odbora za proračun in finance, z dne 7. 4.
2016.

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 2016
G. Korbar je prosil za kratko predstavitev poročila s strani občinske uprave.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2016 je predstavila mag.
Irena Starič, ki je najprej prisotnim razdelila še tabelo Primerjava realizacije Proračuna Občine
Trebnje v obdobju 2008 – 2016. Ga. Starič je pojasnila, da je poročilo pripravljeno v skladu z
določili 63. člena Zakona o javnih financah in najprej predstavila vsebino poročila ter potem
splošni del, iz katerega izhaja, da je realizacija prihodkov 44,9% ter realizacija odhodkov
30,2%, posledično je ustvarjen proračunski presežek. Nato je na kratko predstavila še ostale
sklope poročila ter poudarila, da bo zaradi uskladitve stanja namenskih sredstev ter stanja
sredstev na računu potreben rebalans proračuna.
Predsednik odbora, g. Korbar je povedal, da se Občinski svet s poročilom samo seznani in o
njem ne odloča, zato se tudi člani odbora samo seznanijo s polletnim poročilom za leto 2016.
Nato je g. Korbar odprl razpravo.
Ga. Benedičič je najprej izrazila zadovoljstvo za visoko realizacijo na prihodkovni strani ter
nato pomisleke glede realizacije odhodkov, v smislu, da ne bo 100% realizacije; nato je potrdila
ugotovitev župana, da bo potreben rebalans proračuna. Prosila je za pojasnilo glede rezerve
in rezervacije.
Obrazložitev je podala ga. Starič; rezerva je namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč,
medtem ko je proračunska rezervacija del sredstev, ki se v proračunu posebej zadrži in se
uporablja za nepredvidene namene, ki jih ni bilo mogoče natančno načrtovati in o uporabi
odloča župan s pisnim sklepom.
V nadaljevanju razprave se je ga. Benedičič dotaknila področja javnih del, in sicer jo je
zanimalo, kakšni so kriteriji za sofinanciranje javnih del s strani Občine. Iz obrazložitve namreč
izhaja, da Občina sofinancira javna dela Ozari Maribor in CPU Ormož, medtem ko
Turističnemu društvu Čatež ne in tudi Domu starejših občanov ne v celoti.
Ga. Tahan je pojasnila, da to področje pokriva Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti
ter da bo pripravljen pisni odgovor.
Ga. Benedičič je nadaljevala s sofinanciranjem prireditev in izrazila pomislek, da se za ta
namen porablja relativno velik delež proračunskih sredstev, poleg tega prireditve sofinancira
tudi KS Trebnje; tudi ostalim članom je predlagala razmislek glede tega.
V nadaljevanju jo je zanimalo še glede prihranka iz naslova racionalizacije šolskih prevozov.
Ga. Tahan je pojasnila, da bo tudi za ta del pripravljen pisni odgovor.
Razpravo je nadaljeval g. Jevnikar in povedal, da je realizacija primerljiva s preteklimi leti.
Glede šolskih prevozov je poudaril, da je bilo premalo dogovorov, tudi s krajevnimi skupnostmi.
G. Ostanek posebnih pripomb na polletno poročilo ni imel.
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G. Longar je povedal, da ga skrbi realizacija odhodkov, in sicer, kam bodo preusmerjena
sredstva, ki ne bodo porabljena; izrazil je pomislek, da se zadnja dva meseca pripravljajo
projekti.
Go. Benedičič je zanimalo še glede nove odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
(v nadaljevanju: NUSZ).
G. predsednik je predlagal, da bi o NUSZ razpravljali pod točko Razno.
V nadaljevanju se je predsednik, g. Korbar, zahvalil članom za razpravo in podal na glasovanje
predlog sklepa odbora za proračun in finance, ki se je glasil:
SKLEP:
Odbor za proračun in finance je obravnaval Poročilo o izvrševanju proračuna
Občine Trebnje v prvem polletju leta 2016 in predlaga Občinskemu svetu v
sprejem sklep, ki je predlagan v gradivu.

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.
Nato je predsednik, g. Korbar, predlagal, da občinska uprava zagotovi dodatne informacije,
glede na razpravo, in podal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance zaproša občinsko upravo, da do seje Občinskega
sveta zagotovi dodatne informacije glede načina odločanja o sofinanciranju
javnih del ter glede prihranka pri šolskih prevozih.

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 predlagal razpravo glede NUSZ.
Go. Benedičič je zanimalo, koliko dodatnih sredstev prinaša nova odmera.
G. Korbar je na kratko predstavil pristop k posodobitvi baze podatkov za odmero NUSZ.
Ugotavljal je, da je odlok o NUSZ zastarel in se spraševal, kateri podatki so sploh osnova za
odmero; v nadaljevanju je pojasnil pristop k odmeri NUSZ od nezazidanih stavbnih zemljišč v
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smislu, da je prav, da se tudi občinski davek plača, tako kot je prav, na pa preveč ali premalo
zaradi napak v evidencah.
Ga. Tahan je na kratko pojasnila razloge za vzpostavitev nove baze za odmero NUSZ v letu
2016 ter postopek odmere NUSZ. Pojasnila je, da je bil glavni namen vzpostavitve nove baze
v tem, da se baza uskladi z državnimi (GURS in zemljiška knjiga). Na ta način se lahko doseže
primerno osnovo za odmero NUSZ.
G. Longar je sejo zapustil ob 18:50 uri.
Ob zaključku razprave so g. predsednik in člani odbora ugotovili, da je odbor za proračun in
finance obravnaval problematiko NUSZ in ugotovil, da je odlok zastarel ter da je potrebno
razmisliti o osnovi za odmero.
G. predsednik je sejo zaključil ob 18:55 uri.
Zapisnik zapisala:
mag. Irena Starič, l. r.
višja svetovalka I

dr. Jože Korbar, l. r.
predsednik
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