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OBČINSKI SVET 
OBČINE TREBNJE 
 
 
ZADEVA: OPREDELITEV DO PRIPOMB IN PREDLOGOV K PREDLOGU  
PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2021 IN PREDLOGU PRORAČUNA ZA 
LETO 2022 
 
 
V skladu s 1. odstavkom 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje 
(Uradni list RS, št. 63/14) se je župan dolžan opredeliti do pripomb in predlogov, ki so 
bili podani v času javne razprave o predlogu proračuna za leto 2021 in o predlogu 
proračuna za leto 2022.  
 
V nadaljevanju so našteti predlogi in pripombe, ki so bili podani v času javne razprave 
o predlogu proračuna za leto 2021 in za leto 2022 in opredelitev župana do njih. 
Pripombe in predloge vam v celoti posredujemo v prilogi.  
 
PRIPOMBE IN PREDLOGE K PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2021 so 
posredovali: 
1. Gospod Bruno Čibej – glede izgradnje Kulturnega centra Trebnje, 
2. Ravnateljica Glasbene šole Trebnje – glede dodatnih sredstev za materialne 

stroške (povečanje za 400,00 EUR) in glede dodatnih sredstev za investicije 
(povečanje za 10.000,00 EUR), 

3. Ravnateljica Vrtca Mavrica Trebnje – glede urgentnih sredstev za zamenjavo 
pomivalnega stroja v kuhinji Kekec;   

 
PRIPOMBE IN PREDLOGE K PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2022 so 
posredovali: 
1. Ravnateljica Glasbene šole Trebnje - glede dodatnih sredstev za materialne 

stroške (povečanje za 400,00 EUR) in glede dodatnih sredstev za investicije 
(povečanje za 10.000,00 EUR);  

 
V času javne razprave so gradivo obravnavala tudi delovna telesa Občinskega 
sveta in zavzela naslednja stališča:  
 
- Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo, Komisija za statutarna vprašanja in 

lokalno samoupravo ter Odbor za proračun in finance niso imeli posebnih pripomb. 
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- Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo pa je predlagal 
Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 in 
2022, z naslednjimi spremembami in dopolnitvami na področjih oziroma postavkah: 

 

prorač 
postavka/ 

Naziv postavke: 

povečanje PREDLOG povečanje PREDLOG 

konto 2021 v EUR PRORAČUNA 2022 v EUR PRORAČUNA 

    2021   2022 

19012 
Materialni stroški v 
glasbeni šoli  

400,00 28.400,00 400,00 28.400,00 

413302 
tekoči transferi v 
javne zavode za 
blago in storitve 

OBRAZLOŽITEV: Povečanje je z namenom zagotoviti sredstva enaka na lanski ravni. 

19015 

Investicije in 
investicijsko 
vzdrževanje 
glasbenih šol 10.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 

432300 
Investicijski transferji 
javnim zavodom 

OBRAZLOŽITEV: Povečanje je z namenom zagotoviti sredstva enaka na lanski ravni. 

nova 
postavka  

Vzdrževanje športnih 
objektov 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

OBRAZLOŽITEV: Sredstva so namenjena za vzdrževanje nogometnega igrišča na Cvibljah 

nova 
postavka  

Vzdrževanje otroških 
igrišč 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

    

 OBRAZLOŽITEV: Sredstva so namenjena za ureditev in vzdrževanje otroških igrišč. 

20011 
Dejavnost izvajanja 
pomoči na domu 

5.000,00 136.000,00 5.000,00 136.000,00 
411999 

Drugi transferi 
posameznikom in 
gospodinjstovom 

OBRAZLOŽITEV: Povečanje je z namenom, da se zagotovi zadostna sredstva za izvajanje storitve 
pomoči na domu. 
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OPREDELITEV ŽUPANA: 
 

1. Odgovor (pojasnilo) gospodu Čibeju je bil že posredovan (priloga: e-mail z dne 
16. 2. 2021). 

2. Glede pripombe Vrtca Mavrica Trebnje se obrazložitev predloga proračuna za 
leto 2021 dopolni v smislu, da se sredstva za investicije in investicijsko 
vzdrževanje Vrtca Mavrica v višini 18.000,00 EUR zagotavljajo prvenstveno za 
zamenjavo pomivalnega stroja v kuhinji Kekec in šele nato za ostale predvidene 
zadeve. 

3. Ostale pripombe in predloge, podane v času javne razprave o predlogu 
proračuna za leto 2021 in o predlogu proračuna za leto 2022, župan 
zavrača. Razlog za zavrnitev izhaja iz omejenosti proračunskih sredstev. 

 
 
 
 Alojzij Kastelic, l.r. 

ŽUPAN 

 


