
PRIPOMBE NA PRORAČUN  

 

OBČINSKI SVET 

Marjan Dovar je vprašal kaj bi predvideni javni delavci delali , če ni predvidenih materialnih stroškov 

za njih. 

Zlatka Dvoršak je menila, da na razpisu ponovno ne bomo upravičeni do javnih delavcev. 

Šest svetnikov se je izjasnilo, da podpirajo zaposlitev javnih delavcev. 

 

Andrej Gaberc je menil, da je sredstev za ceste malo. 

Mag. Danilo Lončarič je pripomnil, da glede na indeksacijo na pretekla leta Občina ne sledi potrebam 

na področju cest. 

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE 

 

Mag. Danilo Lončarič je vprašal zakaj je prišlo do povečanja na postavki za sejnine. Meni, da to ni 
potrebno. 
 
Člane odbora je zanimalo zakaj je več planirano za nadzorni odbor.  
 
Mag. Danilo Lončarič je menil, da bi se povišanje sredstev na postavki 04.3.22 Drugi odhodki in transferi 
raje namenilo za vaške odbor. 
 
Člane odbora je zmotilo, da so se pri postavki 06.3.13 Materialni stroški občinske uprave močno zvišali 
stroški Pisarniškega materiala in storitev. 
 
Člani odbora so menili, da zaposlitev javnih delavcev preko režijskega obrata ni potrebna. 
 
Člane odbora je še zanimalo kaj je na postavki 04.3.32  Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih 
prostorov. Nadalje jih je zanimalo zakaj prihaja do takšnih razlik pri zavarovanju gasilcev, ter zakaj 
imamo odprto postavko 08.2.21 Varnostni sosvet. 
 
Člani odbora so ugotovili, da je konto najemnin pri postavki 13.2.41 Tekoče in inv. vzd. in novogradnje 
cestne razsvetljave planiran previsoko. 
 
Člani odbora so se strinjali, da se ponovno zvišajo postavke za spodbujanje razvoja turizma. 
 

Zlatko Dvoršak je zanimalo zakaj je prišlo do povišanja na postavki 18.2.11 Vzdrževanje kulturnih 

spomenikov. 

Zlatka Dvoršak je dejala, da se ne strinja s povišanjem za plače na postavki 18.3.11 Plače in drugi 

materialni stroški- knjižnica. 

Glede postavke 18.3.32 Ostale naloge- festival Forma viva so člani odbora zavzeli stališče naj se zniža 

oz. črta. 

 

Člane odbora je zanimalo zakaj se je zvišalo tekoče vzdrževanje na postavki 18.5.12 Upravljanje, inv. 

in tekoče vzdrž. športnih objektov ter inv. v športne objekte. 

 

Mag. Danilo Lončarič je vprašal zakaj se pri zavarovanju na postavki 19.3.11 Materialni stroški 

osnovne šole zmeraj planira 5.000 EUR, če pa je realizacija 4.500 EUR. 


