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ZAPISNIK 

11. seje Odbora za proračun in finance, 

ki je bila v četrtek, 28. 9. 2017, ob 18.00 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: Janez Pirc – direktor, Anita Pirnat  
 
Sejo je vodil predsednik odbora dr. Jože Korbar in ob 18.00 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.  
 
Predlogov za dopolnitev oz. sprememb dnevnega reda ni podal nihče, zato je g. predsednik 
podal na glasovanje naslednji dnevni red. 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Odbora z dne 12. 4. 2017 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 

2017- rebalans II 
3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2017 
4. Razno 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali:  
 

Dnevni red je bil sprejet. 
  

 
Datum: 29. 9. 2017 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Odbora z dne 12.4.2017 

 
 
Predsednik je pozval člane za podajo pripomb na zapisnik 10. seje Odbora z dne 12. 4. 2017.  
Člani odbora pripomb niso podali, zato je g. predsednik podal na glasovanje potrditev 
zapisnika.  
 
 
SKLEP: Sprejme in potrdi se zapisnik 10. seje Odbora za proračun in finance, z dne 
12. 4. 2017  
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali:  
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
 
G. Korbar je prosil za kratko predstavitev Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans II s strani občinske uprave ter za 
informacijo glede obravnave navedene točke na ostalih odborih. 

 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 
2017 – rebalans II je predstavil direktor Janez Pirc. Pojasnil je spremembe na prihodkovni in 
odhodkovni strani v splošnem delu proračuna. V nadaljevanju je povzel bistvene sprememba 
proračunskih postavk v posebnem delu proračuna in na kratko navedel razloge predlaganih 
sprememba. Na koncu se je na kratko povedal tudi glede časovnice izvajanja posameznih 
investicij. 
Direktor je povedal tudi, da ostali odbori in komisija niso imeli neposredni predlogov dopolnitev 
ali sprememb Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2017 – rebalans II.  
 
G. Korbar se je g. direktorju zahvalil za podrobno predstavitev Predloga Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans II ter pozval člane 
odbora na razpravo.  
G. Jevnikar je zanimalo zakaj se projekti izvajajo samo v KS Dobrnič in ne tudi v ostalih 
krajevnih skupnostih? 
G. direktor je pojasnil, da se projekti izvajajo glede na sprejet plan proračuna, vendar je pa res 
da se pri določenih projektih pri izvajanju pojavljajo težave glede pridobivanja soglasij za 
posege na zemljišča in se zaradi tega projekt izvaja počasneje.  
Ga. Benedičič je postavila vprašanje glede zadolževanja. Ali se bo občina res zadolžila v višini 
kot je napisana v predlogu? 
G. direktor je pojasnil, da bomo koristili samo povratna sredstva po 23. členu ZFO-ja, 
zadolžitev, ki je planirana pri bankah ne bomo realizirali. 
Ga. Benedičič je nato vprašala, ali to pomeni, če ne bo zadolževanja se ne bo izvedlo 
določenih investicij? 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2017- rebalans II 
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G. direktor je odgovoril, da se bodo vse investicije, ki se trenutno izvajajo tudi izvedle brez 
predvidene zadolžitve. Odstopanje bo lahko samo pri časovnici nekaterih investicij, ki so bile 
z deli na terenu pričete šele v septembru. 
G. predsednik je dejal, da če v proračunu ni planiranih sredstev se investicije ne morejo začeti 
izvajati. 

 
G. predsednik je glede na končano razpravo podal sklep na glasovanje.  

 
SKLEP: Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017- rebalans II in predlaga  
Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans II.  
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali:  
 
 Sklep je bil sprejet. 
 

 
 
G. Korbar je prosil za kratko predstavitev poročila o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v 
prvem polletju leta 2017, ter hkrati povedal, da je Občinski svet potrebno seznaniti s tem 
poročilom. 
G. direktor je podal kratko predstavitev. Realizacija planiranih prihodkov je bila v prvem polletju 
41,2%, odhodkov pa 25,3%. Povedal je, da bo realizacija odhodkov konec leta večja kot v 
prvem polletju in primerljiva preteklim letom.  
G. Korbar se je g. direktorju zahvalil za predstavitev poročila o izvrševanju proračuna Občine 
Trebnje v prvem polletju leta 2017, ter pozval člane odbora na razpravo.  
G. Jevnikar je vprašal kaj je z vrtcem v Šentlovrencu? 
G. direktor je pojasnil, da se na projektu izvajajo aktivnosti, trenutno je objavljen razpis za PGD 
in PZI za ureditev poplavnega stanja v naselju Šentlovrenc. 
G. predsednik je člane odbora pozval o razpravi glede gradiva iz katerega je razvidno, da je 
realizacija proračuna na dan 30. 6. 2017. 
 
G. predsednik je glede na končano razpravo podal sklep na glasovanje.  
 
SKLEP: Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog poročila o izvrševanju 
proračuna Občine Trebnje v prvem polletju 2017 in ga predlaga občinskemu svetu v 
seznanitev 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
  

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2017 
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K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
G. predsednik je člane odbora vprašal o pobudah, predlogih ali vprašanjih.  
 
Ga. Benedičič je postavila vprašanje glede kanalizacije v Kamnem Potoku? Kdaj naj bi se 
investicija pričela izvajati? 
G. direktor je odgovoril, da se bo investicija pričela izvajati, ko bodo pridobili vse služnosti in 
projekt zaključen ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
 
Ga. Benedičič je postavila vprašanje tudi glede MRC- ja Grosuplje? Kakšni so rezultati do 
sedaj? 
G. direktor je odgovoril, da so rezultati pozitivni, saj se je občina s pomočjo zaposlene, ki dela 
v MRC-ju prijavila na več različnih projektov. Posamezne prijave so bile že uspešne in se 
projekti izvajajo. Pri nekaterih projektih čakamo rezultate, drugi se pripravljajo za posamezne 
razpise:  

• Magical Places Ustvarjalna - Evropa 2016 
• HER-IT-AGE(Grmada) - Interreg SI-HR 2017 
• Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki 

jih bo v letih 2013–2014 (so)financirala Republika Slovenija iz dela proračuna, 
namenjenega za kulturo Jurjeva domačija - Ministrstvo za kulturo 2017 

• Street Participation for Active Citizenship in Europe - SPACE - Evropa za državljane 
2017 

• Circular Economy - Evropa za državljane 2017 
• FATE: Fighting for equal access to sports and exercise - Eramsus + Sport 2017 
• Gozdna cesta/sprehajalna pot Skledica - MKGP: Gradnja gozdnih cest 
• Aquares - Interreg Europe 
• Kaj je tvoj izziv? - Erasmus+ Mladi 
• Obnova športnega igrišča Veliki Gaber - Fundacija za šport 2017 
• Potrebno – Baraga in čipka, kot niti sodelovanja – LAS STIK. 

 
 
G. predsednik je sejo zaključil ob 18.50 uri. 
 
 
 
Zapisnik zapisala:        dr. Jože Korbar 
Anita Pirnat         predsednik, l.r. 


