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ZAPISNIK 

5. seje Odbora za proračun in finance, 

ki je bila v sredo, 12. 2. 2020, ob 18. uri v Mali sejni sobi Občine Trebnje 

 

 

Prisotni člani:  ga. Bogdana Brilj – predsednica Odbora, ga. Mojca Povhe, ga. Tanja 

Cesar, g. dr. Jože Korbar  

 

  

Odstotni člani: ga. Tatjana Dokl – opravičeno  

  

Ostali prisotni: g. Janez Pirc – direktor občinske uprave, Mateja Volk Mandelj 

 

 

Sejo je vodila predsednica Odbora ga. Bogdana Brilj in je ob 18.15 uri ugotovila sklepčnost, 

saj so bili prisotni štirje člani Odbora. Ga. Dokl je zaradi zadržanosti opravičila izostanek s seje 

Odbora.  

  

Ga. Brilj je člane Odbora pozvala k morebitnim predlogom za umik ter morebitne razširitve točk 

dnevnega reda. Predlogov za dopolnitev oz. spremembo dnevnega reda ni podal nihče, zato 

je ga. predsednica podala na glasovanje naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Odbora z dne 11. 11. 2019 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 

leto 2020 – rebalans I 

3. Razno 

 

  Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 

 

Dnevni red je bil sprejet. 
 

 

 

 

Datum: 13. 2. 2020 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Odbora z dne 11. 11. 2019 

 

Ga. predsednica je člane Odbora pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik 4. seje Odbora 

z dne 11. 11. 2019.  

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

SKLEP: 

Sprejme in potrdi se zapisnik 4. seje Odbora z dne 11. 11. 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 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2020 – rebalans I 

 

 

Ga. Brilj je v tej točki besedo predala g. Pircu. G. Pirc je članom Odbora predstavil predlog 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020.  

 

G. Pirc je na kratko predstavil razloge za spremembo proračuna za leto 2020 in sicer nova 

dejstva in okoliščine, ki se pojavljajo v postopku izvrševanja proračuna, zlasti nujnost 

uskladitve NRP-jev za projekte, ki bodo financirani iz naslova nepovratnih sredstev po 23. 

členu ZFO-1 (Mrliška vežica Sela pri Šumberku ter Rekonstrukcija LC Trebnje–Grmada–3. 

faza) ter uskladitev projekta »pločnik Štefan ob državni cesti« (in sicer prenos nerealiziranih 

sredstev iz leta 2019 ter zagotovitev dodatnih sredstev) in zagotovitev sredstev za 

odplačevanje kredita za Vrtec Šentlovrenc, najetega v letu 2019. 

Odlok se dopolni še z določbo glede upravljanja z dolgom občinskega proračuna – v letu 2020 

je namreč predvideno koriščenje povratnih sredstev po 23. členu ZFO–1 za poplačilo enega 

obstoječega kredita. Rok za vložitev vlog za koriščenje nepovratnih in povratnih sredstev za 

leto 2020 za občine, ki imajo sprejete proračune, je 28. februar 2020.  

 

 

Ga. Brilj je člane Odbora vprašala glede pripomb na predstavljeno gradivo. 

 

 

V nadaljevanju je g. Pirc podal na kratko informacijo o poteku pridobivanja dokumentacije za 

večje investicije občine in o investicijah, ki so v teku. 
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Pripomb ni bilo zato je ga. Brilj dala na glasovanje  

 

 

SKLEP: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 

Trebnje za leto 2020 – rebalans I 

 

  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 

 

Razprave ni bilo. 

 

Ga. predsednica je sejo zaključila ob 18:30 uri. 

 

 

 

Zapisnik zapisala:       Predsednica Odbora 

Mateja Volk Mandelj l. r.                  Bogdana Brilj l. r. 


