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ZAPISNIK 

14. seje Odbora za proračun in finance, 

ki je bila v četrtek, 31.5. 2018, ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
Prisotni člani:  Dr. Jože Korbar - predsednik odbora, Franci Ostanek, Branko Longar, 

Andrej Jevnikar 
  
Odstotni člani: Mija Benedičič - opravičeno 
 
 

 

Ostali prisotni: Janez Pirc – direktor občinske uprave, Anita Pirnat 
 
 
 
Sejo je vodil predsednik Odbora dr. Jože Korbar in ob 17.00 uri ugotovil sklepčnost, saj so bili 
prisotni štirje člani Odbora.  
 
Dr. Korbar je člane Odbora pozval k morebitnim predlogom za umik ali razširitev točk dnevnega 
reda. Predlogi za dopolnitev oz. spremembe dnevnega reda niso bile podane, zato je dr. 
Korbar podal na glasovanje naslednji 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Odbora z dne 3.4.2018 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2018 - rebalans II 

3. Razno 
 

  Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

  

Datum: 31.5.2018 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Odbora z dne 3.4.2018 

 
 
Dr. Korbar je člane Odbora pozval k morebitnim pripombam na zapisnik 13. seje Odbora z dne 
3.4.2018. 
 
Člani Odbora pripomb nanj niso podali, zato je dr. Korbar na glasovanje podal naslednji 
 
SKLEP:  
 
Sprejme in potrdi se zapisnik 13. seje Odbora z dne 3.4.2018  
 
 

 
     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 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2018 – rebalans II 

 
 
G. Pirc je uvodoma članom Odbora predstavil predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans II. Navedel je področja na katerih 
je prišlo do sprememb ter razloge za le-te.  
 
Po predstavitvi Rebalansa - II je g. Pirc kratko predstavil predlagane spremembe in sprejete 
sklepe Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, Komisije za statutarna 
vprašanja in lokalno samoupravo ter Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo. 
 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo ni imela pripomb na predlog Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans II. 
  
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je podal eno pripombo in sicer, da 

se v okvirih veljavnega proračuna za leto 2018 preveri možnost prerazporeditve sredstev v 

višini 4.000 EUR za namen nakupa in postavitve urbane opreme – košev za pasje iztrebke. 

 

Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo je prav tako podal eno pripombo in sicer, da se v 

predmetni rebalans vključi dodatnih 150.000,00 EUR za rekonstrukcijo cest Trebnje-Repče 

in Trebnje-Grmada. 

 
Predsednik odbora je odprl razpravo k predmetni točki 
 
G. Jevnikar je povedal, da se s predlaganim predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans II strinja, vendar brez vključitve 
pripombe, ki jo je podal Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo.  
 
Ostali prisotni člani niso imeli pripomb.  
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Po končani razpravi je dr. Korbar dal na glasovanje 
 
SKLEPA:  
1. Odbor za proračun in finance se seznani s predlogi delovnih teles Občinskega sveta 

in ugotavlja, da le-ti ne morejo biti vključeni v proračun v predlagani obliki, ker niso 
uravnoteženi. V kolikor bo župan Občine Trebnje s popravki gradiva za sejo 
Občinskega sveta uravnotežil predloge delovnih teles Občinskega sveta in predlagal 
morebitne spremembe posameznih predlaganih proračunskih postavk, podpira le-
te tudi Odbor za proračun in finance. 

 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
2. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Predlog 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 
2018 - rebalans II 

 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
 
Dr. Korbar je člane odbora pozval k morebitnim predlogom oziroma vprašanjem, ker le-teh ni 
bilo je predsednik sejo zaključil ob 17.20 uri.  
 
 
 
 
 
Zapisnik zapisala:       dr. Jože Korbar 
Anita Pirnat            predsednik 


