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ZAPISNIK 

1. seje Odbora za proračun in finance, 

ki je bila v torek, 16. 4. 2019, ob 19. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
Prisotni člani:  Bogdana Brilj – predsednica Odbora, Tanja Cesar, Tatjana Dokl 
  
Odstotni člani: Mojca Povhe – opravičeno, dr. Jože Korbar 
  
Ostali prisotni: Janez Pirc – direktor občinske uprave, Anja Strmole 
 
 
Sejo je vodila predsednica Odbora Bogdana Brilj in ob 19.00 uri ugotovila sklepčnost, saj so 
bili prisotni trije člani Odbora. Ugotovljeno je bilo, da je ga. Povhe zaradi zadržanosti opravičila 
izostanek s seje Odbora. 
 
Člane Odbora je pozvala k morebitnim predlogom za umik ali razširitev točk dnevnega reda. 
Predlogov za dopolnitev oz. spremembo dnevnega reda ni podal nihče, zato je predsednica 
podala na glasovanje naslednji 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2018 

2. Razno 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2018 

 
G. Pirc je uvodoma članom Odbora predstavil predlog Zaključnega računa proračuna Občine 
Trebnje za leto 2018. Pojasnil je višino realizacije prihodkov in odhodkov v letu 2018 in podal 
primerjavo z realizacijo v preteklih letih. Ugotovljeno je bilo, da je v primerjavi s preteklimi leti, 
realizacija proračuna v letu 2018 na najvišji ravni po letu 2012. Poudaril je tudi, da je Občina 
Trebnje v letu 2018 redno poravnavala vse svoje obveznosti in tudi znižala zadolženost na 
prebivalca. 

Datum: 17. 4. 2019 
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Pri razlagi odhodkov je bilo ugotovljeno, da je bilo 25% vseh odhodkov realiziranih s Transferi 
posameznikom in gospodinjstvom. Glavnino tega pa predstavljajo vrtci. V nadaljevanju je 
direktor predstavil realizacijo investicij ter projektov v letu 2018 ter nakupe zemljišč in izvedeno 
načrtovanje - projektna dokumentacija. Na kratko je direktor predstavil tudi investicije in 
projekte, ki so še v teku. 
 
Ga. predsednica je podala predlog Zaključnega računa v razpravo. 
 
Predsednica Odbora je podala skrb v zvezi z zadolžitvami Občine Trebnje. Direktor ji je pojasnil 
in predstavil tabelo, ki je v gradivu v zvezi z zadolžitvami občine. 
 
Ga. Dokl je omenila, da jo skrbi predvsem pregled nad javnimi naročili Krajevnih skupnosti in 
izvedba postopkov javnih naročil ter preglednost.  
 
Nato je debata tekla o njihovem financiranju. 
 
Ga. Dokl in ga. Cesar drugih pripomb glede Zaključnega računa Občine Trebnje za leto 2018.  
 
Ostalih pripomb ni bilo. 
 
 
Po končani razpravi je ga. Brilj dala na glasovanje 
 
SKLEP: Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog Zaključnega računa 
proračuna Občine Trebnje za leto 2018 in predlaga Občinskemu svetu, da se predlog 
sprejme. 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 
ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
 
Razprave ni bilo. 
 
Ga. predsednica je sejo zaključila ob 19.30 uri. 
 
 
 
Zapisnik zapisala:        Bogdana Brilj 
Anja Strmole         predsednica 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 


