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ZAPISNIK 

3. seje Odbora za proračun in finance, 

ki je bila v sredo, 28. 8. 2019, ob 19. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

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

Cesar 
  
Odstotni člani: Dr. Jože Korbar – opravičeno  
  
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 štirje člani Odbora. Ugotovljeno je bilo, da je dr. Korbar zaradi zadržanosti opravičil 
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. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora z dne 7. 5. 2019 

2. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju 2019 
3. Razno 

 
  Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 

Dnevni red je bil sprejet. 
 

 

 

 

 

Datum: 30. 8. 2019 



Zapisnik 3. seje Odbora za proračun in finance 
 

2 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora z dne 7. 5. 2019 
 

Ga. predsednica je člane Odbora pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik 2. seje 

Odbora z dne 7. 5. 2019. 

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

SKLEP: 

Sprejme in potrdi se zapisnik 2. seje Odbora z dne 7. 5. 2019 

 

  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 2019 

 
G. Pirc je uvodoma je članom Odbora predstavil Poročilo o izvrševanju proračuna Občine 
Trebnje v prvem polletju 2019. 
 
Pojasnil je, da sta prihodkovna in odhodkovna stran proračuna v skladu s pričakovanji. Kljub 
temu, da je bil proračun pozno sprejet, je realizacija proračuna v prvem polletju 2019 v okvirih 
preteklih let. 
 
V nadaljevanju je g. Pirc povedal, da projekti in investicije nemoteno tečejo ter jih predstavil. 
 
Ga. Dokl je postavila vprašanje glede poročil krajevnih skupnosti. Pravi, da ni zasledila poročil 
treh krajevnih skupnosti. Direktor je v nadaljevanju pojasnil, da so vsa poročila bila opravljena 
vendar omenjena tri niso bila pravočasno podpisana s strani predsednikov krajevnih skupnosti. 
 
Ga. Povhe je povprašala o skupni občinski upravi MO Novo mesto, Občine Straža ter Občine 
Trebnje. Direktor je razložil, da želijo redarstvo ter inšpekcijo združiti. Vse je sicer še v fazi 
dogovorov, je pa cilj, da se z novim letom združi 4 oz. 5 nalog z omenjenima občinama. Tako 
bi bilo finančno boljše za vse. 
 
Ga. Brilj je člane Odbora vprašala glede pripomb. Ga. Dokl je imela pripombo glede treh 
krajevnih skupnosti, ki niso oddale poroči. 
 
Ostalih pripomb ni bilo zato je ga. Brilj dala na glasovanje 
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SKLEP: Odbor za proračun in finance je obravnaval: Poročilo o izvrševanju proračuna 
Občine Trebnje v prvem polletju 2019. 
 

  Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Razprave ni bilo. 
 
Ga. predsednica je sejo zaključila ob 19:44 uri. 
 
 
 
Zapisnik zapisala:       Predsednica Odbora 
Anja Strmole l. r.        Bogdana Brilj l. r. 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 


