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ZAPISNIK 

12. seje Odbora za proračun in finance, 

ki je bila v sredo, 14. februarja 2018, ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani:  Dr. Jože Korbar - predsednik Odbora, Franci Ostanek, Branko Longar, 

Andrej Jevnikar - člani Odbora 
  
Odstotni člani: Mija Benedičič 
  
Ostali prisotni: Janez Pirc - direktor občinske uprave, Aljoša Hribar - zapisnikar 

 
Sejo je vodil predsednik odbora dr. Jože Korbar in ob 19.00 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 nato člane odbora pozval k morebitnim predlogom za umik ali razširitev točk 
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. 
 
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 11. seje Odbora z dne 28. 9. 2017 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 

2018 - rebalans I 
3. Razno 
 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

  

 
Datum: 15. 2. 2018 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Odbora z dne 28. 9. 2017 

 
Dr. Korbar je člane Odbora pozval k morebitnim pripombam na zapisnik 11. seje Odbora z dne 
28. 9. 2017. 
 
Člani Odbora pripomb nanj niso podali, zato je dr. Korbar na glasovanje podal naslednji 
  
SKLEP:  
 
Sprejme in potrdi se zapisnik 11. seje Odbora z dne 28. 9. 2017. 
 
 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2018 - rebalans I 

 
G. Pirc je uvodoma članom Odbora predstavil predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 - rebalans I. Navedel je področja na katerih 
je prišlo do sprememb ter razloge za le-te. 
 
Po predstavitvi Rebalansa - I je g. Pirc kratko predstavil predlagane spremembe in sprejete 
sklepe Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo ter Odbora za okolje, 
prostor in infrastrukturo. 
 
ODBOR ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, IN KMETIJSTVO: 
 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da 
sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 
- rebalans I z naslednjimi dopolnitvami povečanja v višini 116.000,00 EUR na naslednjih 
postavkah: 
 
PRORAČUNSKA POSTAVKA 

PRORAČUN 
2018 

PREDLOG 
POVEČANJA 

v višini 

SKUPAJ 
 

14003  
Sofinanciranje programa sklada 
oziroma projektov, poslovnih 
načrtov in predstavitev enot 
malega gospodarstva – 
sofinanciranje programov 
Podjetniške sheme  

27.962,00 EUR 

 
 

15.000,00 EUR 

 
 

42.962,00 EUR 
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OBRAZLOŽITEV: 
- da se zagotovi sredstva v višini 10.000 EUR za podjetnike, in sicer spodbujanje inovativnosti 

ter subvencija obrestnih mer, saj se podjetniki sedaj ne morejo prijaviti, zato predlaga 
ponovno vključitev v shemo Razvojnega centra ali pa vzpostavitev drugačnega financiranja; 

- da se omogoči financiranje v višini 5.000,00 EUR, subvencijo tudi za podjetniške ideje 
zavodov, samostojnih podjetnikov, in sicer tiste, ki se na podeželju ukvarjajo s predelavo pa 
nimajo kmetijske dejavnosti. 

 
 
   
PRORAČUNSKA POSTAVKA 

 
PRORAČUN 

2018 

 
PREDLOG 

POVEČANJA 
v višini  

 
SKUPAJ 

 

19014 
Dodatni programi v glasbenih 
šolah 

3.000,00 EUR
 

 
3.000,00 EUR 

 
6.000,00 EUR 

19015  
Investicije in investicijsko 
vzdrževanje glasbenih šol 

20.000,00 EUR
 

6.000,00 EUR 
 

26.000,00 EUR 

OBRAZLOŽITEV: 
- sredstva za dodatne programe Glasbene šole Trebnje, in sicer na 6.000,00 EUR. 
- sredstva za investicije v prostorih Glasbene šole Trebnje na 26.000,00 EUR (za ureditev 

vhodnih vrat v GŠ in rušenje sten – vse v prostorih bivše menze, Goliev trg 4). 
 

 
   
PRORAČUNSKA POSTAVKA 

 
PRORAČUN 

2018 

 
PREDLOG 

POVEČANJA 
v višini  

 
SKUPAJ 

 

19034 
Štipendije za nadarjene 

38.000,00 EUR 12.000,00 EUR 50.000,00 EUR 

OBRAZLOŽITEV: 
- sredstva za štipendije nadarjenih se poveča, podeli se 20 štipendij (povečanje štipendij – dve 

za dijaka in dve za študente) – povečanje postavke za 12.000,00 EUR. 
 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA PRORAČUN 

2018 
PREDLOG 

POVEČANJA 
v višini  

SKUPAJ 
 

19011  
Investicije in investicijsko 
vzdrževanje osnovni šol 
konto 420804 Načrti in druga 
projektna dokumentacija 

20.000,00 EUR 

 
 

80.000,00 EUR 

 
 

100.000,00 EUR 

OBRAZLOŽITEV: 
- povečanje sredstev za ureditev prostorov za osnovnošolce v Trebnjem, saj se sedaj že za tri 

razrede izvaja pouku izven šolskih prostorov, (v rebalansu predvidena  20.000,00 EUR) pod 
kontom: za načrte in drugo projektno dokumentacijo, na 100.000,00 EUR; 
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ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO: 
 
SKLEPA: 
1. Na postavki 13020 se sredstva v celoti obdrži. 
2. Da se preuči možnosti ali se da zagotoviti dodatna sredstva za razširitev ceste do 

Grmade. 
  
 
PRORAČUNSKA 
POSTAVKA 

 
PRORAČUN 

2018 

 
PREDLOG 

POVEČANJA 
v višini 

 
SKUPAJ 

 

13020  
Pločniki ob lokalnih 
cestah 

 
102.000,00 EUR 

 

 
51.000,00 EUR 

 
102.000,00 EUR 

OBRAZLOŽITEV: 
- da sredstva na tej postavki ostanejo, saj so pločniki pomembni 

 
 
PRORAČUNSKA 
POSTAVKA 

 
PRORAČUN 

2018 

 
PREDLOG 

POVEČANJA 
v višini 

 
SKUPAJ 

 

13005  
Investicije in 
investicijsko 
vzdrževanje 
lokalnih cest 

 
832.215,00 EUR 

 

 
200.000,00 

 
1.032.215,00 

 

OBRAZLOŽITEV: 
- da se preuči možnosti ali se da zagotoviti dodatna sredstva za razširitev ceste Trebnje –

Grmada ali Odrga – Repče. 

 
 
Dr. Korbar je nato vprašal, katere proračunske postavke se zmanjšujejo. G. Pirc je navedel 
predmetne proračunske postavke ter utemeljil razloge za zmanjšanje.  
 
Nato se je razvila kratka debata glede težavnosti pridobivanja soglasij v primeru, da lastnik 
zemljišča ni pripravljen sodelovati z Občino.  
 
G. Jevnikar je zastavil vprašanje kdo financira pločnike, ki se gradijo ob državnih cestah. 
G. Pirc mu je odgovoril, da je navedeno financiranje v domeni Občine. 
 
G. Jevnikarja je zanimalo kakšno je stanje glede ureditve cestne infrastrukture na odseku 
Odrga - Repče? G. Pirc mu je odgovoril, da trenutni predlog rebalansa ne vključuje sredstev 
za investicijo. 
 
G. Jevnikarja je nadaljnje zanimalo grede ureditve cestne infrastrukture v Velikem Gabru. G. 
Pirc je dejal, da je predmetni odsek kategoriziran državna cesta in tako v pristojnosti Republike 
Slovenije. Obenem je navedel, da je prav tako želja Občine, da se predmetni odsek čim prej 
uredi. Nato je dejal, da Občina namerava urediti krožno križišče pri kmetijski zadrugi in da je 
ta ureditev vključena v spremembe OPN-ja. Drugi teden bo javna razgrnitev, sledijo še drugi 
krog soglasij na OPN in sprejem. Potem bomo lahko pripravili projektno dokumentacijo in 
pridobili gradbeno dovoljenje za navedeni del lokalne ceste in rondoja. 
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G. Ostanek je nato vprašal kakšno je stanje ureditve cestne infrastrukture na odseku 
Šentlovrenc - Martinja vas? G. Pirc mu je odgovoril, da trenutni predlog rebalansa ne vključuje 
sredstev za izvedbo investicije. Sledila je kratka debata glede financiranja občin in prenesenih 
pristojnosti s strani države. 
 
G. Ostanek je g. Pircu zastavil vprašanje glede oddaje prijave na razpis EKO sklada v zvezi z 
gradnjo vrtca v Šentlovrencu. Ta mu je odgovoril, da je bila vloga oddana in da rezultati še niso 
znani. 
 
G. Longar je izrazil zanimanje v zvezi s pridobitvijo zemljišč za gradnjo vrtca v Velikem Gabru. 
G. Pirc mu je dejal, da so bila zemljišča kupljena v letu 2017 in da so zagotovljena sredstva za 
pridobitev projektne dokumentacije. G. Longar je nato izrazil prepričanje, da izbira zemljišč ni 
bila najbolj posrečena. G. Pirc je dejal, da so predmetna zemljišča bila izbrana glede na 
namensko rabo le-teh. 
 
Dr. Korbar je izrazil prepričanje, da je povečanje proračuna odgovor na zastavljene projekte in 
da se s tem pripravijo možnosti tudi za pridobitev EU sredstev. Hkrati je opozoril, da naj pride 
do zadolževanja samo, če bo to nujno potrebno. Menil je, da naj se kreditni potencial ohranja 
za večje projekte. 
 
Sledila je kratka debata o upravičenosti predlogov. Soglasno je bilo ugotovljeno, da so se 
predlogi prej navedenih delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje nanašali samo na 
odhodkovno raven, pri čemer niso bile predlagane rešitve za povečanje sredstev na 
prihodkovni ravni. 
 
Po končani razpravi je dr. Korbar dal na glasovanje naslednja  
 
SKLEPA: 
 
1. Odbor za proračun in finance se seznani s predlogi delovnih teles Občinskega sveta 

in ugotavlja, da le-ti ne morejo biti vključeni v proračun v predlagani obliki, ker niso 
uravnoteženi. V kolikor bo župan Občine Trebnje s popravki gradiva za sejo 
Občinskega sveta uravnotežil predloge delovnih teles Občinskega sveta in predlagal 
morebitne spremembe posameznih predlaganih proračunskih postavk, podpira le-
te tudi Odbor za proračun in finance. 

 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
2. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Predlog 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 
2018 - rebalans I 

 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 



 

6/6 

 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Dr. Korbar je izrazil zanimanje kolikšna je zadolženost Občine Trebnje. G. Pirc mu je odgovoril, 
da ni dodatnega zadolževanja kar pomeni, da se zadolženost zmanjšuje. 
 
G. Ostanek je zastavil vprašanje koliko sredstev se je vložilo v nogometna igrišča. G. Pirc mu 
je dejal, da bo točen znesek naveden v zaključnem računu. 
 
Dr. Korbar je sejo zaključil ob 19.45 uri. 
 
 
Zapisal:  
Aljoša Hribar  dr. Jože Korbar 
zapisnikar predsednik 

 


