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T: 07 348 11 00

Datum: 16. 2. 2022
ZAPISNIK
13. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo,
ki je bila v torek, 15. februarja 2022, ob 18.30 uri
v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje

Prisotni člani:

Mateja Povhe – predsednica Komisije, Silvo Zupančič, Branko Longar in
Branko Veselič – člani Komisije

Odstotni člani:

Bogdana Brilj

Ostali prisotni:

Alojzij Kastelic – župan (od 18.45); Gorazd Koračin – predstavnik
Občinske uprave; mag. Irena Starič – direktorica Občinske uprave; Alenka
Mihelič – zapisnikarica.

Ob 18.37 je predsednica Komisije, ga. Mateja Povhe, začela s 13. sejo Komisije in ugotovila,
sklepčnost, saj so bili poleg predsednice prisotni še člani Silvo Zupančič, Branko Longar in Branko
Veselič. Seja je zaradi zasedenosti velike sejne sobe potekala v mali sejni sobi.
Predsednica je člane Komisije pozvala k morebitnim predlogom za umik, dopolnitev oziroma
spremembo predlaganega dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.
Predlogov ni bilo, zato je ga. Povhe dala na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Komisije z dne 17. 11. 2021
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2022 – rebalans
3. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Dolenjske –
skrajšani postopek
4. Razno
P o d a t k i o g l a s o v a nj 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 Komisije z dne 17. 11. 2021
Ga. Povhe je prisotne člane Komisije pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik prejšnje seje.
Člani Komisije niso imeli pripomb nanj, zato je dala na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 12. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z dne
17. 11. 2021.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
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
2022 – rebalans

Ga. Povhe je predala besedo ge. Starič.
Ga. Starič je povedala, da predlagani Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans povečuje prihodkovno in odhodkovno stran približno za tri
milijone, zlasti nujnost uskladitve stanja sredstev na računu in finančnih načrtov krajevnih skupnosti
z dejanskim stanjem sredstev na računu na dan 31. 12. 2021, ter uskladitev prihodkov z dinamiko
izvajanja projektov in prenos še nekaterih nedokončanih projektov iz leta 2021 v leto 2022,
narekujejo potrebo po ponovni spremembi sprejetega odloka.
V predlogu rebalansa proračuna je na odhodkovni strani tudi nekaj manjših sprememb zaradi višjih
materialnih stroškov, delno pri občini, delno pri zavodih.
Ga. Starič je poudarila, da je na prihodkovni strani večja sprememba pri dohodnini, zaradi uskladitve
z novim izračunom primerne porabe; pri nedavčnih prihodkih zaradi uskladitve z realizacijo ter pri
transfernih prihodkih, kar izhaja iz odobrenih oz. neodobrenih projektov.
Ga. Starič je povedala, da se povečuje tudi zadolževanje, in sicer za 2.400.000,00 EUR.
Dodala je tudi, da so podrobneje spremembe razvidne iz posebnega dela, iz načrta razvojnih
programov ter iz obrazložitev.
G. Longar je vprašal, zakaj se zmanjšujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest.
Ga. Starič je povedala, da se cestna infrastruktura financira iz lastnih sredstev. V postopku
uravnoteženja proračuna se lastna sredstva preusmerjajo na projekte, ki so sofinancirani, kjer pa so
projekti v celoti financirani iz lastnih sredstev, ki pa so omejena, se iz proračuna deloma izločajo
(primer rekonstrukcija lokalne ceste Trebnje - Repče).
G. Longar je vprašal, zakaj je problem likvidnost, če se je zvišala povprečnina.
Ga. Irena Starič je pojasnila, da se je povprečnina dvignila toliko, da se približno zadosti povečanju
materialnih stroškov in tekočih transferov, saj se povečujejo cene v vrtcih, socialni oskrbi ...
Povedala je tudi, da Občina pridobiva višja sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje
razvitosti občin, ki se lahko uporabijo za vlaganje v infrastrukturo.
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Ga. Povhe je dodala, da je bilo v preteklosti stališče, da če bo država povečala prihodke iz glavarine,
bo občina dvignila faktor G za določitev zneska za financiranje krajevnih skupnosti. Zanimalo jo je,
ali je mogoče, da se zvišajo sredstva krajevnim skupnostim.
Ga. Starič je pojasnila, da ni potrebe po dodatnem financiranju krajevnih skupnosti, ker so sredstva
dovolj visoka za financiranje nalog, ki so nanje prenesene, poleg tega določene krajevne skupnosti
ne realizirajo danih sredstev.
Ob 18. 45. se je seje udeležil Alojzij Kastelic, Župan Občine Trebnje.
G. Zupančič je vprašal župana, če je možno, da bi v proračun z amandmaji vnesli rekonstrukcijo
lokalne ceste Trebnje – Repče, ki je bila iz proračuna izločena.
G. Župan je povedal, da občina izvaja veliko projektov, za katere potrebuje sredstva in da se moramo
zavedati, da so sredstva omejena.
Ga. Povhe je vprašala, iz kje se financira postajališče za avtodome. Zanimalo jo je tudi, kje so
prioritete pri nakupih zemljišč, saj se sredstva za nakup stavbnih zemljišč z rebalansom ponovno
povečujejo iz 310.000 na 767.000 €, izpostavila je nakup zemljišč za rekreacijske površine ob
Temenici. Opozorila je na visoko zadolževanje proračuna.
G. Župan je povedel, da je Občina Trebnje v partnerstvu z OŠ Trebnje, TD Trebnje in podjetjem
Cementni izdelki Gorec d.o.o. s projektom uspešno kandidirala na javni poziv LAS STIK in pridobila
sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Glede zemljišč za rekreacijske površine ob
Temenici je povedal, da če likvidnostnih sredstev ne bo, se zemljišče ne bo kupilo.
Ga. Povhe je vprašala, za kaj so na postavki sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome
dodatna sredstva, zanimalo jo je tudi, v kateri fazi je dokument Nabor ukrepov za Rome.
G. Župan je povedal, da gre za namenska sredstva, ki jih občina dobi. S temi sredstvi se bodo urejale
bivalne razmere na podoben način za pripravo dokumentacije za legalizacijo, kot so se v romskem
naselju že v preteklosti.
G. Koračin je povedal, da bo osnutek Nabora ukrepov za Rome kmalu v javni obravnavi, nato pa še
v obravnavi na občinskem svetu.
Ga. Povhe je vprašala, zakaj so na postavki »Plače delavcev skupne občinske uprave« povečujejo
sredstva za plače in ali gre v tem primeru za nove zaposlitve ali pa se načrtuje premestitve trenutno
zaposlenih iz Občinske uprave Občine Trebnje v Skupno občinsko upravo občin Dolenjske.
Župan je povedal, da so plače delavcev skupne občinske uprave v višini 55 % sofinancirane s strani
države. Višina sredstev, ki jih namenja posamezna občina soustanoviteljica, pa je vezana na obseg
nalog, ki jih skupna občinska uprava opravlja za posamezno občino ustanoviteljico.
Ga. Povhe je vprašala, kaj je s sredstvi za šport, za katere se je na eni izmed predhodnih sej
občinskega sveta sprejel sklep, da višina sredstev tudi v letu 2022 ostane enaka.
G. Župan je povedal, da je ta sklep pomotoma ostal spregledan in se zadeva lahko uredi z
amandmajem.
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Po razpravi, je ga. Povhe dala na glasovanje naslednja
SKLEPA:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 2022 – rebaIans.
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da sprejme Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2022 – rebalans.

P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Dolenjske
– skrajšani postopek
Ga. Povhe je predala besedo g. Koračinu.
G. Koračin je povedal, da je Državni zbor Republike Slovenije 22. 12. 2021 sprejel Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 207/21; v nadaljevanju:
ZFO-1D). Z uveljavitvijo ZFO-1D se v 26. členu do tedaj veljavnega Zakona o financiranju občin
razširja nabor nalog, ki jih lahko upravljajo skupne občinske uprave, in sicer se dodaja področje
informatike. Cilj predlagane dopolnitve odloka je uskladitev nabora nalog, ki jih lahko skupna
občinska uprava izvaja za občine soustanoviteljice, z veljavnim Zakonom o financiranju občin.
Ker posebne razprave ni bilo, je ga. Povhe dala na glasovanje naslednja
SKLEPA:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da obravnava Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave
Dolenjske po skrajšanem postopku.
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da sprejme Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave
Dolenjske.

P o d a t k i o g l a s o v a nj 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
Pod točko razno ni bilo razprave.
Ga. Povhe je sejo zaključila ob 19.10 uri.

Zapisala:
Alenka Mihelič
svetovalec – pripravnik

Mateja Povhe
predsednica
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