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Z AP I S N I K
10. seje Odbora za proračun in finance
ki je bila v sredo, 16. 02. 2022, ob 17.30 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

Bogdana Brilj – predsednica Odbora, dr. Jože Korbar (na daljavo),
Mojca Povhe (na daljavo), Saša Gognjavec

Odstotni člani:

Tatjana Dokl

Ostali prisotni:

mag. Irena Starič – direktorica Občinske uprave, Alojzij Kastelic – župan,
Rebeka Sintič

Sejo je vodila predsednica ga. Bogdana Brilj in ob 17:30 ugotovila sklepčnost, saj so bili prisotni
štirje člani Odbora.
Ga. Brilj je člane Odbora pozvala k morebitnim predlogom za umik oz. morebitnim razširitvam točk
dnevnega reda. Predloga za spremembo ni podal nihče, zato je predsednica podala na glasovanje
naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Odbora z dne 17. 11. 2021
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2022 - rebalans
3. 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 9. seje z dne 17. 11. 2021
Ga. Brilj, predsednica Odbora, je člane pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik 9. seje Odbora
z dne 17. 11. 2021.
Nihče od prisotnih članov odbora pripomb ni podal, zato je predsednica na glasovanje podala
naslednji
SKLEP:
Sprejme in potrdi se zapisnik 9. seje Odbora 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
Predsednica je povabila direktorico, da predstavi Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans.
Direktorica na kratko povzame Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans. Pojasni, da se prejemki proračuna s predlogom rebalansa
povečujejo za okoli 3.000.000,00 EUR (v skladu z izračunom primerne porabe se usklajuje
dohodnina, nedavčni prihodki se usklajujejo z realizacijo v letu 2021 oz. z novimi dejstvi, prejeta
sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU se usklajujejo v skladu z odobrenimi oz.
neodobrenimi projekti,…). Pove, da so na odhodkovni strani spremembe pri tekočih odhodkih in
transferjih, zlasti zaradi dviga cen energentov in ostalih stroškov, ter pri investicijskih odhodkih in
transferjih, v skladu s sofinanciranjem projektov. Pri računu financiranja se povečuje zadolževanje
za 2.400.000,00 EUR. Pove, da so projekti podrobneje predstavljeni v Posebnem delu in Načrtu
razvojnih programov. Kot največji projekt izpostavi rekonstrukcijo in dozidavo podružnične šole
Dolenja Nemška vas, vrednost katerega je okoli 5.000.000,00 EUR.
Na sejo pride g. župan.
Sledila je razprava.
Dr. Korbar je vprašal, če so pri ostalih Odborih kakšne pripombe.
Ga. Brilj je odgovorila, da je seznanjena, da je Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in
kmetijstvo podal predlog, da bi se za Glasbeno šolo na postavko 19021 dodalo še 120.000,00 EUR
(za obnovo) ter na postavko 19015 še 10.000,00 EUR (da bi bila ista višina kot v letu 2021). Pove,
da je seznanjena tudi, da se bodo z amandmajem dodala sredstva za financiranje Rokometnega in
Nogometnega kluba Trebnje.
Direktorica povedano potrdi in doda, da pri ostalih Odborih pripomb ni bilo.
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Župan pove, da predlogu na postavki 19021 nasprotuje, saj bi s tem dodatno bremenili zadolžitev
proračuna. Doda, da je za ta primer potrebno poiskati bolj trajnostno, dolgoročno rešitev, saj je ta
stavba stara in poraba sredstev za obnavljanje lete ni smotrna. Doda, da Občina veliko vlaga v
družbene dejavnosti, še posebej na področju športa, kar je razvidno iz višine investicijskih
transferjev.
Ga. Brilj vpraša, če je povečanje na postavki 19015 problem. Župan odgovori, da na tej postavki ne
vidi težav, da se ne bi zagotovilo dodatnih 10.000,00 EUR za inštrumente.
Dr. Korbar pove, da je v primeru Glasbene šole potrebno poiskati celovito rešitev in da se mu
vlaganje sredstev ne zdi smiselno, saj so sanacije drage ter da se naj reši najnujnejše in išče
dolgoročno rešitev, ki bo sicer dražja, vendar na dolgi rok boljša.
Povpraša še po cesto gradnjah, če so možna še kakšna sredstva.
Župan odgovori, da na Odboru za okolje, prostor in infrastrukturo ni bilo posebnih zahtev, da pa
sicer pričakuje amandma (nekje do 300.000,00 EUR), kot pri vsakem proračunu. Izpostavi, da če
upoštevamo vse potrebe in želje lahko pride do likvidnostnih težav. Pove, da je dozidava in
rekonstrukcija podružnične šole Dolenja Nemška vas finančno velik projekt, za katerega bomo sicer
prejeli tudi zunanja sredstva, vendar bo potrebno zalaganje, ker bomo pridobljena sredstva
prejemali sukcesivno.
Vsi prisotni člani Odbora so seznanjeni tudi s sklepom o zadolžitvi proračuna za leto 2022 in z njim
soglašajo.
Ga. predsednica vpraša, če ima kdo še kakšne pripombe, ker jih ni imel nihče, poda na glasovanje
naslednji
SKLEP: Predlaga se Sprejem Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans, upoštevajoč povečanje za 10.000 EUR na
postavki 19015 in amandma za področje športa – društva v javnem interesu na isto višino
kot v letu 2021. Predlaga se sprejem Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2022
– rebalans.

Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o v a nj u :
4
4
0

Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Predsednica je člane pozvala k morebitnim vprašanjem, predlogom.
Nihče od prisotnih ni imel pripomb, zato je ga. Brilj sejo zaključila ob 18:54 uri.

Zapisnik zapisal/-a:
Rebeka Sintič l. r.

Predsednica Odbora
Bogdana Brilj l .r.
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