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ZAPISNIK 

2. seje Odbora za proračun in finance, 

ki je bila v torek, 7. 5. 2019, ob 19. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
Prisotni člani:  Bogdana Brilj – predsednica Odbora, Mojca Povhe, dr. Jože Korbar, 

Tatjana Dokl 
  
Odstotni člani: Tanja Cesar– opravičeno,  
  
Ostali prisotni: Janez Pirc – direktor občinske uprave, Irena Starič, Anja Strmole 
 
 
Sejo je vodila predsednica Odbora Bogdana Brilj in ob 19.00 uri ugotovila sklepčnost, saj so 
bili prisotni štirje člani Odbora. Ugotovljeno je bilo, da je ga. Cesar zaradi zadržanosti opravičila 
izostanek s seje Odbora. 
 
Člane Odbora je pozvala k morebitnim predlogom za umik ali razširitev točk dnevnega reda. 
Predlogov za dopolnitev oz. spremembo dnevnega reda ni podal nihče, zato je predsednica 
podala na glasovanje naslednji 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Odbora z dne 16. 4. 2019 
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 in Predlog Odloka o 

proračunu Občine Trebnje za leto 2020 
3. Razno 

 
  Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 

Dnevni red je bil sprejet. 
 

 

 

 

 

Datum: 8. 5. 2019 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Odbora z dne 16. 4. 2019 
 

Ga. predsednica je člane Odbora pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik 1. seje Odbora 
z dne 16. 4. 2019. 

Člani Odbora pripomb nanj niso podali, zato je ga. Brilj na glasovanje podala naslednji 

SKLEP: 
Sprejme in potrdi se zapisnik 1. seje Odbora z dne 16. 4. 2019. 

  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 proračunu Občine Trebnje za leto 2019 in Predlog Odloka o 
proračunu Občine Trebnje za leto 2020 
 
G. Pirc je uvodoma članom Odbora predstavil predvidene investicije v letih 2019 in 2020. Kot 
največjo investicijo je omenil vrtec v Šentlovrencu. 
 
V nadaljevanju je naštel pripombe in predloge, ki jih je Občina Trebnje do konca delovnega 
časa dne 7. 5. 2019 prejela v času javne razprave, in sicer podane pripombe in predloge 
javnosti ter pripombe in predloge Odborov.  
 
PRIPOMBE IN PREDLOGE K PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2019 so posredovali: 

• Breda Koncilja v imenu predsednika Sveta KS Svetinja Silva Zupančiča, 
• Damjan Golob, predsednik Sveta KS Sela pri Šumberku, 
• Peter Vidmar za Vaški odbor Jezero, 
• Dejan Smuk v imenu vseh krajevnih skupnosti v občini Trebnje, 
• Mateja Ribič, direktorica Doma starejših občanov Trebnje, 
• Anton Janc, predsednik upravnega odbora RK Trimo Trebnje, 
• Rado Kostrevc, ravnatelj Osnovne šole Trebnje, 
• Simon Erjavec, Svetnik Občine Trebnje in član PGD Velika Loka. 

 
PRIPOMBE IN PREDLOGE K PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2020 so posredovali: 

• Breda Koncilja v imenu predsednika Sveta KS Svetinja Silva Zupančiča, 
• Damjan Golob, predsednik Sveta KS Sela pri Šumberku, 
• Dejan Smuk v imenu vseh krajevnih skupnosti v občini Trebnje, 
• Mateja Ribič, direktorica Doma starejših občanov Trebnje, 
• Rado Kostrevc, ravnatelj Osnovne šole Trebnje. 

 
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo je predlagal, da se v Predlog proračuna Občine 
Trebnje za leto 2019 in 2020 doda nova proračunska postavka »Revitalizacija dolenjske 
železnice«, in sicer v višini 4.700 EUR za vsako leto. 
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Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo je podala k predlogu Odloka o 
proračunu Občine Trebnje za leto 2019 in 2020 naslednje pripombe in predloge: 
- v proračunu za leto 2020 se zagotovi del sredstev v višini 50 odstotkov investicije za 

izgradnjo pločnika ob državni cesti v Velikem Gabru, 
- projekt izgradnje mrliške vežice na Sela pri Šumberku se vrsti v NRP za leto 2019 v višini 

51.000 EUR in v letu 2020 v višini 133.000 EUR, 
- faktor G za financiranje KS se iz 90 poviša na 100, 
- Komisija podpira predlog KS Svetinje za zagotovitev dela sredstev za odkup zemljišč za 

razširitev ceste Repče–Gorenji Vrh pri Dobrniču v letu 2019 in Gorenji Vrh pri Dobrniču–
Rdeči Kal v letu 2020. 

 
Odbor za družbene in gospodarske dejavnosti je podal k predlogu Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2019 in za leto 2020 naslednje pripombe in predloge: 
- povečanje na PP 11003 v letu 2019 v višini 50.000 EUR in v letu 2020 v višini 100.000 

EUR, kar je namenjeno subvencijam v kmetijstvu, in sicer za male kmetije, ki pridelujejo 
zelenjavo, pa se ne morejo prijaviti na državne razpise in spodbudi samooskrbe v 
pridelovanju vrtnin; 

- povečanje na PP 11006 v letu 2019 v višini 20.000 EUR in v letu 2020 v višini 40.000 EUR, 
kar je namenjeno dopolnilnim dejavnostim;  

- povečanje na PP 18076 v letu 2019 v višini 30.000 EUR, kar je namenjeno obnovi igrišča 
z umetno travo v športnem parku Trebnje - šolsko igrišče; 

- povečanje na PP 18082 v letih 2019 in 2020 v višini 37.000 EUR, kar je namenjeno 
društvom, ki delujejo v javnem interesu, in sicer RK Trimo Trebnje in NK Trebnje. 
Razdelitev med društvi določi občinska uprava glede na obseg delovanja in izvajanja 
programov športa; 

- povečanje na PP 19007 v letih 2019 in 2020 v višini 87.000 EUR za pokrivanje materialnih 
stroškov zavoda, kar je v času javne razprave predlagal tudi zavod OŠ Trebnje - zvišanje 
je zaradi porasta cen materiala, zvišanja cen storitev, zvišanja stroškov uporabe stavbnega 
zemljišča, stroškov zavarovanj, povečanja stroškov ogrevanja v OŠ Trebnje in v PŠ 
Šentlovrenc in stroškov najema prostorov na CIK-u, kjer se bo izvajal pouk s štirimi oddelki 
4. razreda; 

- povečanje na PP 19011 v letu 2019 v višini 56.600 EUR in v letu 2020 v višini 4.952 EUR 
- za izvedbo igrišča pri POŠ Dobrnič se nameni v letu 2019 50.000 EUR; za dokumentacijo 
za ureditev prostorov jedilnice in zbornice se nameni v letu 2019 5.000 EUR in za ureditev 
prostora na zunanjem igrišču v POŠ Šentlovrenc se v letu 2019 zagotovi 1.600 EUR ter za 
investicijsko vzdrževanje za nakup IKT opreme se v letu 2020 nameni 4.952 EUR, kar 
omogoča prijavo na projekt, ki je sofinanciran iz EU; 

- povečanje na PP 20011 v letih 2019 in 2020 v višini 20.000 EUR - zvišanje sredstev je 
predlagano zaradi povečanja obsega izvajanja storitve, ki je posledica porasta 
povpraševanja v zadnjem obdobju in zvišanja subvencije občine, ki je od 1. 3. 2019 dalje 
70,11 %. 

 
Ga. Brilj je podala še predlog, da se nameni Osnovni šoli Trebnje dodatnih 6.000,00 EUR za 
otroke, ki bodo odšli v Peking na tekmovanje. Znesek je namenjen za 9 oseb. 
 
Dr. Korbarja je zanimalo, zakaj so se sedaj pojavili novi predlogi zavodov in ali predlog 
proračuna ni bil usklajen z zavodi. 
 
G. Pirc je pojasnil, da so javnim zavodom zagotovili dodatna sredstva za materialne stroške 
glede na realizacijo leta 2018. V kolikor se bo pri izvrševanju proračuna med letom ali proti 
koncu leta izkazalo, da planirana sredstva ne zadoščajo za poplačilo, se lahko opravi 
prerazporeditev glede na možna prosta sredstva proračuna in v skladu z določili odloka, v 
skrajnem primeru rebalans proračuna. 
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Ga. Dokl je postavila vprašanje, od kje bo Občina vzela denar, če se potrdijo vsi predlogi iz 
javne razprave. 
 
G. Pirc ji je odgovoril, da je Odborom pojasnil proračun, zadolževanje itd. Pojasnil je, da Občina 
varčuje že 4 leta in se dodatno ne zadolžuje ter tako zmanjšuje zadolženost na prebivalca.  
 
V nadaljevanju je sledila razprava o podanih pripombah in predlogih, in sicer o: 

- revitalizaciji železnice,  
- odkupu zemljišč za razširitev ceste Repče–Gorenji Vrh pri Dobrniču ter Gorenji Vrh pri 

Dobrniču–Rdeči Kal,  
- mrliški vežici na Selih pri Šumberku, 
- pločniku v Velikem Gabru, 
- točki G (povečanje iz 90 na 120), 
- Domu starejših občanov, 
- kmetijstvu in dopolnilnih dejavnostih, 
- materialnih stroških v OŠ Trebnje, 
- financiranju športnih društev (Nogometni klub in Rokometni klub). 

 
Dr. Korbar je pripomnil, da jih mora, kot matično delovno telo, skrbeti racionalna raba sredstev. 
Dodal je, da morajo izbrati prioritete, ki se jih potem predstavi županu. V nadaljevanju je podal 
mnenje, da je premalo denarja namenjeno infrastrukturi, predvsem za vzdrževanje cest, ki je 
po njegovem mnenju nujno potrebno za varnost in pretočnost občinskih cest. Meni, da ni dovolj 
denarja za to in da se to nekako zapostavlja, zaradi tega bi lahko nastali višji stroški v 
prihodnosti. Predlagal je, da se sredstva za vzdrževanje cest povečajo in, da se uredi 
kanalizacija ter vodovod v vasi Jezero. Šport je po njegovem mnenju nadstandard v primerjavi 
s tem, da nekdo npr. nima urejene kanalizacije. 
 
Tudi ga. Dokl je bila mnenja, da je za šport namenjeno preveč. Po njenem mnenju je potrebno 
vzdrževati tekoče stvari, cesto in kanalizacijo…. 
 
Pogovor je na pobudo predsednice Odbora tekel še o povišanju materialnih stroškov za OŠ 
Trebnje ter o ogrevanju in investiciji v daljinsko ogrevanje. 
 
Med razpravo je Odbor oblikoval in izglasoval nekaj sklepov, in sicer: 
 
SKLEP: Odbor za proračun in finance podpira predlog: Revitalizacije dolenjske 
železnice, in sicer v višini 4.700 EUR za vsako leto.  
 

  Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 0 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
SKLEP: Odbor za proračun in finance podpira predlog KS Svetinja za zagotovitev dela 
sredstev za odkup zemljišč za razširitev ceste Repče–Gorenji Vrh pri Dobrniču v letu 
2019 in Gorenji Vrh pri Dobrniču–Rdeči Kal v letu 2020. 
 

  Podatk i  o  g lasovanju:  
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Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

 
SKLEP: Odbor za proračun in finance podpira predlog KS Sela pri Šumberku za 
izgradnjo mrliške vežice na Selih pri Šumberku. 
 

  Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 0 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
SKLEP: Odbor za proračun in finance podpira predlog Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2019 in predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020.  
 

  Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 0 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

 
Razprave ni bilo. 
 
 
Ga. predsednica je sejo zaključila ob 20.25 uri. 
 
 
 
Zapisnik zapisala:       Predsednica Odbora 
Anja Strmole l. r.                             Bogdana Brilj l. r. 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 


