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ZAPISNIK 

8. seje Odbora za proračun in finance, 

ki je bila v četrtek, 7. 10. 2021, ob 17. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje 

 

 

Prisotni člani:  Bogdana Brilj – predsednica Odbora, Tatjana Dokl, Mojca Povhe (preko 

ZOOMa), dr. Jože Korbar (preko ZOOMa) 

  

  

Ostali prisotni: mag. Irena Starič – v. d. direktorja Občinske uprave, Anja Strmole 

 

 

Sejo je vodila predsednica Odbora ga. Bogdana Brilj in ob 17:05 uri ugotovila sklepčnost, saj 

so bili prisotni štirje člani Odbora.  

  

Ga. Brilj je člane Odbora pozvala k morebitnim predlogom za umik ter morebitne razširitve točk 

dnevnega reda. Predlogov za dopolnitev oz. spremembo dnevnega reda ni podal nihče, zato 

je ga. predsednica podala na glasovanje naslednji  

 

 

 

DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Odbora z dne 25. 2. 2021 

2. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2021 

3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – 

rebalans II 

4. Razno 

 

 

  Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 

 

Dnevni red je bil sprejet. 
 

 

 

 

Datum: 8. 10. 2021 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Odbora z dne 25. 2. 2021 

 

Ga. predsednica je člane Odbora pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik 7. seje Odbora 

z dne 25. 2. 2021.  

Člani Odbora pripomb niso podali, zato je ga. Brilj na glasovanje podala naslednji  
 

SKLEP: 

Sprejme in potrdi se zapisnik 7. seje Odbora z dne 25. 2. 2021. 

 

  Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2021 

 

 

Ga. Brilj je v tej točki besedo predala ga. Starič, ki je članom Odbora predstavila Poročilo o 

izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2021. 

 

Realizacija je znašala pod 50 % tako na prihodkovni kot na dohodkovni strani.  

Investicijski odhodki so bili realizirani pod 10 %, razlog izhaja iz pozno sprejetega proračuna 

in epidemije COVID, realizacija je predvidena v drugi polovici leta ali pa se bodo projekti 

prenesli v leto 2022.  

Razlog za nekoliko višjo realizacijo prihodkov izhaja iz Zakona o finančni razbremenitvi občin, 

po katerem se sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, po starem sredstva za investicije 

(po ZFO-1) nakazujejo po dvanajstinah. 

Po besedah ge. Starič, proračun ne bo v celoti realiziran, saj se bo veliko projektov zamaknilo 

v leto 2022. 

 

Razprave ni bilo, zato je ga. Brilj dala na glasovanje  

 

 

SKLEP: Odbor za proračun in finance je obravnaval: Poročilo o izvrševanju proračuna 

Občine Trebnje v prvem polletju 2021. 

  Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 
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K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – 

rebalans II 
 

 

Predsednica Odbora je pozvala v. d. direktorja občinske uprave k obrazložitvi predloga Odloka 

o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans II.  

 

Ga. Starič je članom Odbora pojasnila, da gre v predlogu Odloka predvsem za povečanje na 

strani odhodkov ter na strani zadolževanja. Na strani odhodkov gre zlasti za nujnost uskladitve 

dinamike izvajanja projektov PŠ Dolenja Nemška vas, energetska sanacija CIK, stanovanjska 

soseska Dobrava,… 

Pojasnila je, da ponudbe za Podružnično šolo Dolenja Nemška vas močno presegajo v 

proračunu planirana sredstva in je zato Občina vse zavrnila in bo postopek javnega naročila 

ponovila takoj po zagotovitvi sredstev. 

Podobno je tudi pri Energetski sanaciji CIK, kjer se že drugič ponavlja postopek javnega 

naročila in še vedno manjka nekaj sredstev. 

Po besedah ge. Starič se zadolžitev povečuje za dobra 2.000.000 EUR, predvsem zaradi 

investicije rekonstrukcija šole. Gre zgolj za uravnoteženje proračuna, saj realizacije tudi na 

odhodkovni strani v taki višini ne bo.  

 

Sledila je razprava. 

 

Dr. Korbar je podal mnenje, vezano na 2. točko.  

Povedal je, da je občinska uprava naredila dobro delo v zvezi z realizacijo, zlasti na prihodkovni 

strani in tudi na odhodkovni, kajti razmere na trgu so letos drugačne (višje cene…), je pa 

realizacija primerljiva s preteklimi leti.  

V zvezi s 3. točko je pojasnil, da so podražitve predvsem zaradi podražitve gradbenih 

materialov. Predlaga čimprejšnji podpis pogodb, da ne bo prišlo še do večjih podražitev. 

Spremembo proračuna pa podpira. 

 

Dr. Korbar je povprašal tudi po mnenjih ostalih Odborov in morebitnih njihovih pripombah. 

Ga. Starič je povedala, da je Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlog 

Odloka podprl in sprejel še amandma za približno 30.000 EUR za Rokometni klub Trebnje in 

za Nogometni klub Trebnje. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo je predlog Odloka podprl 

brez dodatnih predlogov, medtem ko Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo 

o sklepih, vezanih na točko Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine 

Trebnje za leto 2021 – rebalans II, sploh ni glasovala, ker je predsednica vztrajala, da se 

gradivo dopolni, ker je po zakonu Občinski svet tisti, ki sprejme dopolnitev načrtov in ne župan.   

 

Ga. Dokl je vprašala, če je s pravilnikom določeno, da imamo lahko seje na daljavo. 

Med kratko razpravo so ji člani Odbora pojasnili, da je Občinski svet sprejel poseben sklep. 

Dodala je, da želi ta sklep oz. pojasnilo.  

 

Ga. Dokl je postavila tudi vprašanje, vezano na predlog rebalansa II.  

Zanimalo jo je, zakaj se povišujejo stroški sejnin. Ga. Starič ji je pojasnila, da je to zato, ker je 

bilo letos večje število sej, zlasti dopisnih.  

Zanimalo jo je tudi, zakaj župan odgovarja na vprašanja, ki jih zastavi v. d. direktorju. Ga. Starič 

je pojasnila, da je v. d. direktorja pristojen bolj za upravne zadeve, ne pa za sklice sej, in na 
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vprašanje, kaj so upravne zadeve, dodala, da so to zadeve po Zakonu o splošnem upravnem 

postopku.  

 

Ga. Dokl je imela vprašanje tudi v zvezi s krajevnimi skupnostmi. Zanimalo jo je, zakaj ni 

obrazloženo, zakaj se posamezne postavke povečujejo oz. zmanjšujejo in predlaga, da se to 

spremeni. Ga. Starič je pojasnila, da Občinska uprava nima vseh informacij predsednikov 

krajevnih skupnosti in da so predlagatelji predlogov sprememb finančnih načrtov predsedniki.  

 

Po zaključeni razpravi je predsednica na glasovanje podala naslednji  

 

 
SKLEP: Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog Odloka o spremembah 
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans II in predlaga Občinskemu 
svetu, da se predlog sprejme. 

 

 

 

 

  Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

Ga. Povhe je vprašala glede parkirnin in kolikšno je poskusno obdobje. Ga. Starič je povedala, 

da poskusno obdobje, kot ga navaja župan, traja en mesec in da odlok velja od 1. 9. 2021. 

 

Ga. Povhe je imela še vprašanje glede informacij o novo naseljenih Romih v naselju Vejar, ki 

povzročajo nemir. V. d. direktorja je pojasnila, da uradno ni nobenih informacij in da se v jeseni 

načrtuje seja Občinskega sveta glede romske problematike. 

 

Ga. Dokl je povprašala tudi o donacijah iz naslova odpovedi sejni, kje v poročilih se jih lahko 

zasledi. Ga. Starič je pojasnila, kje so obrazložene, kadar so realizirane, ter da letos iz tega 

naslova še ni bilo realizacije. 

 

 

 

Ga. predsednica je sejo zaključila ob 17:29 uri. 

 

 

 

Zapisnik zapisala:       Predsednica Odbora 

Anja Strmole l. r.                             Bogdana Brilj l. r. 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 


