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ZAPISNIK 

9. seje Odbora za proračun in finance 

ki je bila v sredo, 17. 11. 2021, ob 18. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje 

 

 

 

Prisotni člani: Bogdana Brilj – predsednica Odbora, Jože Korbar (na daljavo), Mojca Povhe 

(   (na daljavo) 

 

  

Odstotni člani: Tatjana Dokl 

  

Ostali prisotni: mag. Irena Starič – v. d. direktorja Občinske uprave, Irena Peterle 

 

 

 

Sejo je vodila predsednica ga. Bogdana Brilj in ob 18:10 ugotovila sklepčnost, saj so bili prisotni 

trije člani odbora.  

Ga. Brilj je člane Odbora pozvala k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega dnevnega 

reda, ki je bil posredovan z vabilom. 

 

Predloga za dopolnitev dnevnega reda ni podal nihče, zato je predsednica podala na glasovanje 

naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Odbora z dne 7. 10. 2021 

2. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022- 

spremembe proračuna – II 

3. Razno 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

Datum: 17. 11. 2021  

 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Pregled in potrditev zapisnika 8. seje z dne 7. 10. 2021 

 

Ga. Brilj, predsednica Odbora, je člane pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik 8. seje 

Odbora z dne 7. 10. 2021.  

Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je predsednica na glasovanje podala naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme in potrdi se zapisnik 8. seje Odbora z dne 7. 10. 2021 

 

 

 

 

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 Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – spremembe 

proračuna - II 

 

Predsednica je povabila ga. Starič, da predstavi članom Odbora predlog Odloka o spremembah 

Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – spremembe proračuna – II. 

 

V. d. direktorica je na kratko povzela glavne predloge sprememb drugih sprememb proračuna 

Občine Trebnje za leto 2022. Povedala je, da je predlog sprememb pripravljen zaradi prenosov 

nedokončanih projektov iz letošnjega leta v leto 2022, ker so nekateri projekti v izvajanju in se 

bodo nadaljevali v naslednje leto. Gre za projekte z rokom izvedbe 30. 11. 2021, zaradi česar je 

potrebno anekse za podaljšanje roka in prenos pogodbenih obveznosti zagotoviti pred tem 

datumom.  
Predstavila je, da se bodo prihodki povečali zaradi prejetih sredstev iz državnega proračuna za  
investicije zaradi umestitve projekta »Skupaj za varni jutri« in zaradi prenosa projekta »Energetska 
prenova stavbe CIK Trebnje«. 
Nato je predstavila še povečanje na strani odhodkov, in sicer zaradi prenosov projektov kot so 
energetska prenova stavbe CIK Trebnje, projekt Skupaj za varni jutri, krožišče v Velikem Gabru, 
gradnja infrastrukturne ureditve na Studencu, stanovanjska soseska v vasi Dobrava in itd. 
 
Sledila je razprava. 
 

G. Korbar je vprašal, če prav razume, da gre pri spremembah odloka o spremembi Odloka o 

proračunu Občine Trebnje za leto 2022 zgolj za prenos projektov, ki so v teku, v naslednje leto.  

Ga. Starič je potrdila, da gre za večino projektov, ki se prenašajo, in za umestitev novega projekta 

»Skupaj za varni jutri«.  

 

V  nadaljevanju je predsednica podala na glasovanje 

 

 

SKLEP: 

  

Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – 

spremembe proračuna 2022 - II 
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Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

  

                                                                                           Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

  

G. Korbar je vprašal glede razpisa za dozidavo Doma starejših občanov Trebnje. 

V. d. direktorica mu je odgovorila, da prijavitelj ni bila Občina, temveč sam DSO, ter da smo preko 

medijev izvedeli, da projekt ni bil odobren. 

 

Nato je  ga. Povhe vprašala, ali je občina že kupila zemljišče za drugo osnovno šolo Trebnje.  

Ga. Starič je pojasnila, da so predpogodbe podpisane, pogodbe pa še ne. 

 

Drugih vprašanj ni bilo, zato je ga. predsednica sejo zaključila ob 18:16. 

 

 

 

 

Zapisnik zapisal/-a: 

Irena Peterle Predsednica Odbora 
                    Bogdana Brilj 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 


