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Z AP I S NI K
13. seje Odbora za proračun in finance,
ki je bila v torek, 3. 4. 2018, ob 18. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

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

Odstotni člani:

Mija Benedičič - opravičeno

Ostali prisotni:

Janez Pirc – direktor občinske uprave, Katja Borštnar

Sejo je vodil predsednik Odbora dr. Jože Korbar in ob 18.00 uri ugotovil sklepčnost, saj so bili
prisotni štirje člani Odbora. Ugotovljeno je bilo, da je ga. Benedičič zaradi zadržanosti
opravičila izostanek s seje Odbora.
Dr. Korbar je pojasnil, da so poleg sklica Odbora in predlaganih treh točk dnevnega reda,
naknadno dobili še predlog dodatne točke - Soglasja k zadolževanju Komunale Trebnje.
Predlagal je, da se tretja točka Razno spremeni v točko štiri in pod točko tri obravnavajo
Predlog soglasja k zadolževanju Komunale Trebnje.
Člane Odbora je pozval k morebitnim predlogom za umik ali razširitev točk dnevnega reda.
Predlogi za dopolnitev oz. spremembe dnevnega reda niso bile podane, zato je dr. Korbar
podal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Odbora z dne 14.2.2018
2. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2017
3. Predlog Soglasja k zadolževanju Komunale Trebnje

4. 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: 0
Dnevni red je bil sprejet.
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Odbora z dne 14.2.2018
Dr. Korbar je člane Odbora pozval k morebitnim pripombam na zapisnik 12. seje Odbora z dne
14.2.2018.
Člani Odbora pripomb nanj niso podali, zato je dr. Korbar na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Sprejme in potrdi se zapisnik 12. seje Odbora z dne 14.2.2018
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: 0
Sklep je bil sprejet.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2017
G. Pirc je uvodoma članom Odbora predstavil predlog Zaključnega računa proračuna Občine
Trebnje za leto 2017. Pojasnil je višino realizacije prihodkov in odhodkov v letu 2017 in podal
primerjavo z realizacijo v preteklih letih. Predstavil je tudi stanje zadolžitve v primerjavi s
predhodnim letom in pojasnil, da je zadolžitev na prebivalca nižja, kar je posledica
odplačevanja kreditov in tudi dejstva, da se občina ni v letu 2017 na novo zadolžila.
V nadaljevanju je pojasnil nekaj večjih investicij, ki so bile realizirane v letu 2017 (obnovitev
Jurjeve domačije, vzdrževanje gozdnih cest, Industrijska cona, celostna prometna strategija,
posegi ob cestah, vzdrževanje cest, investicije v kanalizacije in vodovode, investicije v igrišča,
vrtce, osnovne šole,…).
Dr. Korbar je podal predlog Zaključnega računa v razpravo.
G. Jevnikar je podal mnenje, da je realizacija takšna kot je, glede na sprejeti proračun, in nima
pripomb.
G. Ostanek je pripomnil, da na območju Velike Loke ni bilo večjih investicij.
G. Longar je dejal, da je potrebno gledati s pozitivne strani in da je s proračunom predvidena
investicija v vrtec Šentlovrenc.
Dr. Korbar je pohvalil predstavitev predloga Zaključnega računa in realiziranih investicij ter
dejstvo, da je bilo s strani občine na razpisih pridobljenih kar nekaj nepovratnih in povratnih
sredstev. Realizacija ni bila sto odstotna, vendar predvsem zaradi objektivnih razlogov, se je
pa v letu 2017 pričelo kar nekaj novih projektov (nakupi zemljišč, pridobitev projektne
dokumentacije). Pohvalno je tudi to, da poleg investicij tudi na drugih področjih (razpisi, tekoči
stroški) ni večjih odstopanj pri realizacije.
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Po končani razpravi je dr. Korbar dal na glasovanje
SKLEP: Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog Zaključnega računa
proračuna Občine Trebnje za leto 2017 in predlaga Občinskemu svetu, da se predlog
sprejme.
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: 0
Sklep je bil sprejet.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Soglasja k zadolževanju Komunale Trebnje
Dr. Korbar je pojasnil, da je omenjena točka bila predlagana dodatno.
G. Pirc je pojasnil, da Komunala Trebnje prosi za izdajo soglasja k zadolževanju Komunale
Trebnje za izgradnjo poslovno – logističnega centra Komunale Trebnje v višini 3.000.000,00
EUR. Obrazložil je, da Komunala Trebnje najema kredita ne sme zavarovati s stvarnim
premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne oziroma javne gospodarske službe ter da se
odplačevanje dolga ne bo zagotavljalo iz proračunskih sredstev .
G. Ostanek je pripomnil, da ima Komunala Trebnje krizo s prostorom in je investicija nujno
potrebna.
G. Jevnikar je podal vprašanje, kaj bi bilo v primeru, da Komunala Trebnje ne odplačuje
kredita.
G. Pirc je pojasnil, da je s predlogom gradiva s strani občine samo podano soglasje k
zadolžitvi, ki ne vključuje poroštva.
G. Longar je podal mnenje, da je obstoječi prostor Komunale Trebnje premajhen in da je
predvidena lokacija novega poslovno – logističnega centra na odličnem mestu, je blizu centra
Trebnjega. Pripomnil je tudi, da bi se morala ta investicija pričeti že pred petimi leti.
Dr. Korbar je pojasnil, da je predlog v skladu z zakonodajo in ne ogroža Komunale Trebnje pri
opravljanju svojega dela. Servisiranje dolga iz neproračunskih sredstev je varovalka. Povedal
je tudi, da je Komunala Trebnje v zadnjih letih uspešna in kot posledica tega so nove naloge,
ki jih opravlja. Se strinja, da se omenjeni projekt razvija v pravo smer.
Po končani razpravi je dr. Korbar dal na glasovanje
SKLEP: Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog Soglasja k zadolževanju
Komunale Trebnje in se predlaga Občinskemu svetu, da se predlog sprejme.
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: 0
Sklep je bil sprejet.
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K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Dr. Korbar je zaradi njegove odsotnosti na seji Občinskega sveta, ki bo 11. 4. 2018, pooblastil
g. Ostanka, da na seji Občinskega sveta predstavi razpravo Odbora. V nadaljevanju je omenil,
da se pod točko Razno ponavadi razpravlja tudi glede zadolžitve občine, vendar je g. Pirc to
tematiko že pri drugi točki obrazložil.
G. Pirc je dodatno pojasnil, da so se nekateri krediti reprogramirali v letu 2017 in so se
obrestne mere znižale. Omenil je tudi objektivne razloge za odlaganje oz. kasnejše izvajanje
projektov (ni prijav na razpise oz. je razpise potrebno ponavljati) in je zaradi teh razlogov težko
napovedati realizacijo v prihodnje.
Dr. Korbar je dodal, da izvedbo projektov otežujejo tudi spremembe na trgu gradbenih storitev.
Dr. Korbarja je vprašal, kako je s projektom Vrtec Šentlovrenc.
G. Pirc je odgovoril, da se usklajujejo popisi PZI in pripravlja javni razpis (sklopi), po pridobitvi
sklepa o višini sofinanciranja s strani Eko sklada.
G. predsednik je sejo zaključil ob 18.35 uri.

Zapisnik zapisala:
Katja Borštnar

dr. Jože Korbar
predsednik
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