
 

Datum: 5. 6. 2018 
Z A P I S N I K 

 
14. seje Odbora za proračun in finance, ki je bila v ponedeljek, 4. junija 2018, v pisarni direktorice 
občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno, s pričetkom ob 18.00 uri. 
 
PRISOTNI:  

 predsednica odbora: Milica Korošec; člani odbora: Franc Glušič, David Bebar, Snežka Bizjak  
 

OPRAVIČENO ODSOTNI: 
 član odbora: Marjan Starič 

 
OSTALI PRISOTNI: 

 direktorica občinske uprave Mojca Pekolj 
 strokovna delavka občinske uprave Saša Hahn 

 

Sejo je vodila predsednica odbora  Milica Korošec, ki je uvodoma pozdravila vse prisotne in ugotovila, da 
je odbor sklepčen. Odbor je soglasno /4 glasovi ZA/ sprejel naslednji: 
 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Odbora za proračun in finance, z dne 09.04.2018; 
2. Odlok o turistični taksi v Občini Mokronog-Trebelno – prva obravnava; 
3. Premoženjsko pravne zadeve: 

 Odkup cestnih zemljišč na Trebelnem; 
 Odkup in prodaja zemljišč v Mokronogu; 
 Prodaja kmetijskih in gozdnih zemljišč; 

4. Razno. 
 

 
K 1. točki: 
Potrditev zapisnika 13. seje Odbora za proračun in finance, z dne 09.04.2018. 
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb. Soglasno  /4 glasovi ZA/  so sprejeli naslednji 
 
SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 13. seje Odbora za proračun in finance, z dne 09.04.2018. 
 
 
K 2. točki:  
Odlok o turistični taksi v Občini Mokronog-Trebelno – prva obravnava; 
Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Mokronog-Trebelno je obrazložila direktorica občinske uprave 
Mojca Pekolj, ki je pojasnila, da je razlog za sprejem odloka nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma. 
Vrednost turistične takse bo po novem odloku 2,00 € in se glede na obstoječi odlok nekoliko zvišuje, tudi 
na račun promocijske takse, ki predstavlja novost v odloku. Po novem odloku se bo taksa pričela 
obračunavati od 1.1.2019 dalje. V razpravi je člana odbora Davida Bebarja zanimalo, zakaj so avtodomi 
oproščeni turistične takse. Direktorica je pojasnila, da gre za avtodomarsko postajališče, katerega mora 
Občina še urediti in primerno komunalno opremiti, zato je primerno, da se predlaga oprostitev, ki pa jo bo 
v bodoče mogoče tudi spremeniti. Trenutno pa želimo privabiti avtodomarje in uveljaviti tovrsten 
turizem v občini.  
Po razpravi je predsednica dala na glasovanje predlog sklepa. Člani odbora so soglasno sprejeli predlog 
/4 ZA/, da Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno obravnava predlagano gradivo in sprejme naslednji 
 
SKLEP:  



2 
 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme Odlok o turistični taksi v Občini 
Mokronog-Trebelno v prvi obravnavi.  

 
K 3. točki:  
Premoženjsko pravne zadeve: 

 
Gradiva je predstavila strokovna delavka občinske uprave Saša Hahn. 
 Odkup cestnih zemljišč na Trebelnem  
V razpravi so člani odbora razpravljali o višini odškodnine za odkupljena zemljišča. Pojasnjeno je bilo, da 
je lastnik sam zgradil navedeno cesto najprej za lastne potrebe, ki pa je danes kategorizirana kot občinska 
ter predstavlja dostop tudi drugim lastnikom zemljišč. Po razpravi so člani odbora soglasno /4 ZA/ 
sprejeli predlagani  
 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v skladu s predlogom odobri pravni posel 
odkupa cestnih zemljišč parc. št. 1103/2 in parc. št. 1105/4, vse k.o. Trebelno. 

 
 

 Odkup in prodaja zemljišč v Mokronogu; 
Razprava, v kateri so sodelovali vsi navzoči člani odbora, je tekla o vprašanju ali je pot, ki jo namerava 
občina prodati še v uporabi oz. ali se z njeno prodajo zapira dostop do zemljišč drugim lastnikom.  
Pojasnjeno je bilo, da pot ni več v funkciji in predstavlja funkcionalno zemljišče sosednjemu zemljišču, 
katerega lastnik je tudi interesent za nakup. Glede odkupa zemljišča parc. št. 2908 k.o. Mokronog ni bilo 
posebne razprave. Člani odbora so nato soglasno /4 ZA/ podprli predlagani predlog in sprejeli naslednja 
 
SKLEPA: 

1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v skladu s predlogom odobri pravni posel 
nakupa zemljišča parc. št. 2908 k.o. Mokronog. 

2. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v skladu s predlogom odobri pravni posel 
prodaje občinskega zemljišča parc. št. 387/12 k.o. Mokronog z neposredno pogodbo. 

 
 
 Prodaja kmetijskih in gozdnih zemljišč; 

Po kratki razpravi, kjer ni bilo pripomb na predstavljeno gradivo, so člani odbora soglasno /4 ZA/ 
sprejeli predlagani 
 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno odobri pravni posel prodaje gozdnih in 
kmetijskih zemljišč kot je predlagano v obrazložitvi. 

 
K 4. točki:  
Razno. 
Ni bilo razprave. 
 
Predsednica Odbora za proračun in finance se je prisotnim zahvalila za udeležbo ter sejo zaključila ob  
18.30 uri.   
 
Zapisala:                                                             
Saša Hahn 

                                                                   Predsednica  
                                                                                                                                     Odbora za proračun in finance  

                                                         Milica Korošec 


