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Z APISNIK 
10. seje Odbora za proračun in finance, 

ki je bila v sredo, 12. 4. 2017, ob 17. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje 
  
 
Prisotni člani:  Dr. Jože Korbar - predsednik odbora, Mija Benedičič, Franci Ostanek, 

Branko Longar, Andrej Jevnikar 
  
Odsotni člani: / 
  
Ostali prisotni: Janez Pirc - direktor, Aljoša Hribar - zapisnikar 

 
Sejo je vodil predsednik odbora dr. Korbar in ob 17.00 uri ugotovil sklepčnost, saj so bili prisotni 
vsi člani Odbora. 
 
Dr. Korbar je nato člane Odbora pozval k morebitnim predlogom za umik ali razširitev točk 
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. 
 
Predlogi niso bili podani, zato je dr. Korbar na glasovanje podal naslednji 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Odbora z dne 23. 2. 2017 
2. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2016 
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 

Trebnje za  leto 2017 – rebalans I 
4. Razno 

 
 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

  

 
Datum: 13. 4. 2017 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Odbora z dne 23. 2. 2017 

 
Dr. Korbar je člane Odbora pozval k morebitnim pripombam na zapisnik 9. seje Odbora. 
 
Pripomb na zapisnik prisotni niso imeli. 
 
Dr. Korbar je podal na glasovanje naslednji 

 
SKLEP: 
Sprejme in potrdi se zapisnik 9. seje Odbora za proračun in finance z dne 23. 2. 2017. 
 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2016 

 
Dr. Korbar je predal besedo direktorju. Ta je kratko predstavil Predlog Zaključnega računa 
proračuna Občine Trebnje za leto 2016, navedel realizacijo in ostale kazalce.  
 
Dr. Korbar je nato pozval ostale člane Odbora k zastavljanju vprašanj. 
 
Ga. Benedičič je dejala, da poročilo tokrat uporablja tudi kazalnike, ki jih po navadi uporablja 
gospodarstvo. Nato je navedla nekaj kazalnikov, primerjala prihodke in odhodke leta 2008 z 
letom 2016 ter povezanost s stroški Občinske uprave. Dejala je, da je bolje investirati kot pa 
prihraniti sredstva, ob predpostavki, da gre za pametno naložbo. 
 
Ga. Benedičič je nato vprašala, ali se namerava reprogramirati obrestno mero s posojilodajalci. 
 
Direktor je odgovoril, da je postopek v teku in se pogajamo z bankami. 
 
Nato se je razvila razprava glede povratnih državnih sredstev, direktor je dejal, da gre za 
sredstva po 23. členu ZFO, ki so bila leta nazaj v celotnem deležu nepovratna, sedaj v deležu 
kot povratna sredstva oz. brezobrestna posojila.  
 
Ga. Benedičič je nato zastavila vprašanje glede sofinanciranja čistilnih naprav. 
 
Direktor je odgovoril, da se za sofinanciranje več ne zagotavljajo sredstva v proračunu glede 
na spremenjene predpise na tem področju. 
 
Zastavljeno je bilo tudi vprašanje glede sredstev namenjenih za smučišče Gače v višini 2500 
EUR. Direktor je dejal, da je bil tak dogovor na svetu regije med občinami. 
 
G. Ostanek je zastavil vprašanje glede šolskih prevozov, za koliko se je zmanjšal strošek in 
navedel, da so se ukinile samo nekatere linije, ne pa vse. 
 
Dr. Korbar je opozoril, da se je šolsko leto pričelo šele septembra in da v tako kratkem času ni 
za pričakovati večjih prihrankov. 
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G. Ostanek je nato dejal, da bi bilo potrebno znižati cene prevozov. 
 
Direktor je odgovoril, da se je optimizacija šolskih prevozov izvajala in da je bilo veliko pritožb 
in se je v manjši meri izvedla optimizacija. 
 
G. Longar je zastavil vprašanje direktorju, za koliko se je v letu 2016 povečala zadolženost 
Občine Trebnje. 
 
Direktor mu je odgovoril, da se je zadolženost zmanjšala. 
 
Po končani razpravi je dr. Korbar podal na glasovanje naslednji 

 
SKLEP: 
 
Odbora za proračun in finance se seznani s Predlogom Zaključnega računa proračuna 
Občine Trebnje za leto 2016 in predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme 
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2016. 
 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

 
Direktor je članom Odbora predstavil razloge za pripravo Predloga Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans I. 
 
Sledila je kratka razprava. 
 
 
Po končani razpravi je dr. Korbar podal na glasovanje naslednji 

 
SKLEP: 
Odbor za proračun in finance se seznani s Predlogom Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans I in predlaga 
Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans I. 
 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2017 – rebalans I 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 
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Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Predsednik je sejo zaključil ob 17.38 uri. 
 
 
Zapisal:  
Aljoša Hribar l.r, univ. dipl. prav. dr. Jože Korbar l.r.  
zapisnikar predsednik 

 


