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ZAPISNIK 

11. seje Odbora za proračun in finance 

ki je bila v sredo, 12. 04. 2022, ob 17.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje 

 

 

 

Prisotni člani: Bogdana Brilj – predsednica Odbora, dr. Jože Korbar (na daljavo), Saša 

Gognjavec 

 

  

Odstotni člani: Tatjana Dokl (opr.), Mojca Povhe 

  

Ostali prisotni: mag. Irena Starič, direktorica Občinske uprave, Anja Strmole 

 

 

Sejo je vodila predsednica ga. Bogdana Brilj in ob 17:00 ugotovila sklepčnost, saj so bili prisotni trije 

člani Odbora.  

Ga. Brilj je člane Odbora pozvala k morebitnim predlogom za umik oz. morebitnim razširitvam točk 

dnevnega reda. Predloga za spremembo ni podal nihče, zato je predsednica podala na glasovanje 

naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Odbora z dne 16. 2. 2022 

2. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2021 

3. Razno 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

Datum: 13. 04. 2022 

 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Pregled in potrditev zapisnika 10. seje z dne 16. 2. 2022 

 

Ga. Brilj, predsednica Odbora, je člane pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik 10. seje 

Odbora z dne 16. 2. 2022.  

Nihče od prisotnih članov Odbora pripomb ni podal, zato je predsednica na glasovanje podala 

naslednji 

 

SKLEP:              

 

Sprejme in potrdi se zapisnik 10. seje Odbora z dne 16. 2. 2022 

 

 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2021 

 

Predsednica je povabila direktorico, da predstavi Predlog Zaključnega računa proračuna Občine 

Trebnje za leto 2021. 

 

Direktorica predstavi predlog Zaključnega računa. Pojasni realizacijo prihodkov in odhodkov Občine 

ter njihovo razdelitev; prihodki so realizirani 93,9%, odhodki pa 62,5%. V prihodkih največji delež 

predstavljajo davčni prihodki, in sicer 76,39%, kjer največji delež predstavlja dohodnina in NUSZ ter 

davek na promet nepremičnin, nedavčni prihodki predstavljajo 16%, največji delež predstavlja 

komunalni prispevek in druge najemnine ter takse, sledijo kapitalski prihodki, donacije, transferni 

prihodki. Transferni prihodki so bili nizko realizirani, zlasti pri sredstvih za investicije, kjer tudi 

realizacije na odhodkovni strani, zaradi zamika izvajanja investicij, ni bilo. Večji projekti so se 

zamaknili v leto 2022, posledično je v letu 2021 izkazan presežek prihodkov nad odhodki, ki se 

prenaša v splošni sklad. 

 

Pri odhodkih največji delež predstavljajo tekoči odhodki in tekoči transferi, ki so realizirani v skladu s 

planom. Na investicijah je realizacija nižja zaradi zamika projektov, investicijski transferi pa so 

realizirani skoraj v celoti. 

 

Zadolževanje ni bilo realizirano, ker ni bilo potrebno. 

 

Ga. predsednica vpraša, če ima kdo še kakšne pripombe.  

Dr. Korbar je povprašal po dinamiki zadolževanja, ki se je zmanjšala za dobrih 500.000,00 EUR in 

kolikšno je stanje zadolžitve.  

Direktorica odgovori, da je stanje 3.849.000 EUR in da se je stanje zadolžitve na prebivalca znižalo. 

 

 

Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsednica na glasovanje podala naslednji 
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SKLEP: Predlaga se Sprejem Predloga Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za 

leto 2021 

 

  

 

 

 

 

  Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

  

                                                                                           Sklep je bil sprejet. 

 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

  

Predsednica je člane pozvala k morebitnim vprašanjem, predlogom.  

Dr. Korbar je vprašal, kako je s sredstvi, ki so ostala iz leta 2021 ali je bilo to vključeno v 

rebalans.  

Direktorica je odgovorila, da je vse v rebalansu in da bo večina šla za šolo v Dolenji Nemški 

vasi. Povedala je tudi, da je Občina že pričela s postopkom zadolžitve. 

 

 

Nihče od prisotnih ni imel pripomb, zato je ga. Brilj sejo zaključila ob 17:09 uri. 

 

 

 

Zapisnik zapisal/-a:                                                          Predsednica Odbora 

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

 


