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ZAPISNIK 

6. seje Odbora za proračun in finance, 

ki je bila v sredo, 30. 9. 2020, ob 17. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
Prisotni člani:  Bogdana Brilj – predsednica Odbora, Tatjana Dokl, Tanja Cesar 
  
Odstotni člani: Dr. Jože Korbar – opravičeno, Mojca Povhe – opravičeno  
  
Ostali prisotni: Janez Pirc – direktor občinske uprave, Anja Strmole 
 
 
Sejo je vodila predsednica Odbora Bogdana Brilj in ob 17:00 uri ugotovila sklepčnost, saj so 
bili prisotni trije člani Odbora. Ugotovljeno je bilo, da sta dr. Korbar ter ga. Povhe 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 5. seje Odbora z dne 12. 2. 2020 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 

leto 2020 – rebalans IV 
3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2019 
4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2020 
5. Razno 

 
 

  Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

Datum: 30. 9. 2020 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora z dne 12. 2. 2020 
 

Ga. predsednica je člane Odbora pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik 5. seje 
Odbora z dne 12. 2. 2020. 

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

SKLEP: 

Sprejme in potrdi se zapisnik 5. seje Odbora z dne 12. 2. 2020 

  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 2020 – rebalans IV 
 
Predsednica Odbora je pozvala direktorja občinske uprave k obrazložitvi predloga Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 - rebalans IV.  
 
Direktor občinske uprave je povedal, da gre v predlogu rebalansa IV za potrebne spremembe, 
s katerimi se uravnajo proračunska sredstva na posameznih postavkah glede na dinamiko 
izvrševanja proračuna. Nova dejstva in okoliščine, ki se pojavljajo v postopku izvrševanja 
proračuna, zlasti nujnost uskladitve predloga proračuna s stanjem namenskih sredstev ter 
uskladitev prihodkov z dinamiko izvajanja projektov, namreč narekujejo ponovno potrebo po 
spremembah oz. dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020. Predstavil je 
tudi investicije in nakupe zemljišč, katerih izvedba se načrtuje še v letošnjem letu. 
 
V tej zvezi se je debata razvila glede nakupov zemljišč in reševanja prostorske stiske v šolah. 
Direktor je podal kratka pojasnila.  
 
Po zaključeni razpravi je predsednica na glasovanje podala naslednji  
 
 
SKLEP: Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans IV in predlaga 
Občinskemu svetu, da se predlog sprejme. 
 

  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 
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2019 

 
Direktor občinske uprave je članom Odbora predstavil predlog Zaključnega računa proračuna 
Občine Trebnje za leto 2019. Pojasnil je višino realizacije prihodkov in odhodkov v letu 2019 
in podal primerjavo z realizacijo v preteklih letih.  
 
Ugotovljeno je bilo, da je bila realizacija uspešna. Pojasnil je zadolžitev Občine, ki je bila 
potrebna zaradi velike investicije vrtca v Šentlovrencu. V nadaljevanju je opisal tudi tekoče 
transferje ter investicije, ki so bile ključne v letu 2019. 
 
Predsednica je podala predlog Zaključnega računa v razpravo. 
 
Pripomb ni bilo, predsednica je na glasovanje dala 
 
SKLEP: Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog Zaključnega računa 
proračuna Občine Trebnje za leto 2019 in predlaga Občinskemu svetu, da se predlog 
sprejme. 
 
 
 

 
     Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 
ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 

 
Direktor občinske uprave je članom Odbora predstavilo Poročilo o izvrševanju proračuna 
Občine Trebnje v prvem polletju leta 2020. Pojasnil je, da sta prihodkovna in odhodkovna stran 
proračuna v skladu s pričakovanji  
 
V nadaljevanju je direktor povedal, da projekti in investicije nemoteno tečejo ter jih na kratko 
predstavil. 
 
Predsednica je člane Odbora vprašala glede pripomb. Pripomb ni bilo, predsednica je na 
glasovanje dala 
 
SKLEP: Odbor za proračun in finance je obravnaval: Poročilo o izvrševanju proračuna 
Občine Trebnje v prvem polletju 2020. 
 

  Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 
PROTI so glasovali: 0 

 
Sklep je bil sprejet. 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2020 
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Razprave ni bilo. 
 
Predsednica je sejo zaključila ob 17:35 uri. 
 
 
 
 
Zapisnik zapisala:       Predsednica Odbora 
Anja Strmole l. r.                             Bogdana Brilj l. r. 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 


