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ZAPISNIK 

4. seje Odbora za proračun in finance, 

ki je bila v ponedeljek, 11. 11. 2019, ob 18. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
Prisotni člani:  Bogdana Brilj – predsednica Odbora, Mojca Povhe, Tanja Cesar 
  
Odstotni člani: Dr. Jože Korbar – opravičeno, Tatjana Dokl – opravičeno  
  
Ostali prisotni: Janez Pirc – direktor občinske uprave, Anja Strmole 
 
 
Sejo je vodila predsednica Odbora Bogdana Brilj in ob 18:15 uri ugotovila sklepčnost, saj so 
bili prisotni trije člani Odbora. Ugotovljeno je bilo, da sta dr. Korbar ter ga. Dokl 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. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Odbora z dne 28. 8. 2019 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 

leto 2019 - rebalans 
3. Razno 

 
  Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 
ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 
 

Dnevni red je bil sprejet. 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Odbora z dne 28. 8. 2019 
 
Ga. predsednica je člane Odbora pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik 3. seje Odbora 
z dne 28. 8. 2019. 

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

SKLEP: 

Sprejme in potrdi se zapisnik 3. seje Odbora z dne 7. 5. 2019 

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 Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2019 - rebalans 

 
Ga. Brilj je v tej točki besedo predala g. Pircu. Direktor je članom Odbora predstavil predlog 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019. na 
kratko je opisal nova dejstva in okoliščine, ki so se pojavile v postopku izvrševanja proračuna 
in so terjala pripravo rebalansa zlasti zagotavljanje dodatnih sredstev za nakup opreme za 
vrtec v Šentlovrencu, za dejavnost izvajanja pomoči na domu, za dejavnost javnih vrtcev izven 
matične občine, ter uskladitev nekaterih projektov (Center za krepitev zdravja, Pločniki ob 
državnih cestah, Energetska sanacija CIK Trebnje), narekujejo potrebo po spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019. 
 
Ga. Brilj je člane Odbora vprašala glede pripomb.  
 
Ostalih pripomb ni bilo zato je ga. Brilj dala na glasovanje 
 
 
SKLEP: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2019 - rebalans 
 

  Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 
Sklep je bil sprejet. 
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K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Razprave ni bilo. 
 
Ga. predsednica je sejo zaključila ob 18:30 uri. 
 
 
 
Zapisnik zapisala:       Predsednica Odbora 
Anja Strmole l. r.                             Bogdana Brilj l. r. 


