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Številka: 410-25/2008-04 
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OBČINSKI SVET  

OBČINE TREBNJE 
 

 
ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine  
                  Trebnje za leto 2008– rebalans 1 
 
 
UVOD 

 
1. Razlogi za sprejem 

 
Občinski svet Občine Trebnje je na 7. redni seji, dne 06.06.2007 sprejel Odlok o 
proračunu občine Trebnje za leto 2008. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije, št. 53/07, prilogi k Odloku (posebni del proračuna na ravni kontov 
in načrt razvojnih programov) pa na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si. 
 
Glavni razlog, ki narekuje sprejem Odloka o spremembah  in dopolnitvah odloka o 
proračunu občine Trebnje za leto 2008 je Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v 
Občini Trebnje (Ur.l. RS št. 28/2008), ki je bil sprejet na 13. redni seji Občinskega sveta 
Občine Trebnje dne 28.02.2008 in ki v 9. členu predvideva izračun sredstev po formuli, 
ki upošteva raznolikosti krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti so kot neposredni 
uporabniki vključeni v vse tri dele proračuna- v splošni in posebni del ter v načrt 
razvojnih programov.  
Spremenjene razmere, ki so se pojavile po sprejetju Odloka o proračunu občine Trebnje 
za leto 2008 in se nanašajo na vključevanje novih obveznosti v proračun občine Trebnje 
za leto 2008, delno tudi zaradi nerealizacije nekaterih programov iz leta 2007, 
spremenjen izračun primerne porabe občin za leti 2008 in 2009, ki nam je bil 
posredovan s strani Ministrstva za finance  z dopisom številka 4101-9/2007/2 z dne 
19.09.2007 so naslednji razlog za sprejem Odloka o spremembah  in dopolnitvah odloka 
o proračunu občine Trebnje za leto 2008.  
Navedena dejstva in okoliščine so razlog za spremembo oziroma dopolnitev Odloka o 
proračunu Občine Trebnje za leto 2008, zlasti na področju financiranja krajevnih 
skupnosti, premoženjsko-pravnih zadev ter nekaterih nedokončanih projektov iz leta 
2007. 
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Spremembe in dopolnitve so podrobneje razvidne iz posebnega dela proračuna, 
obrazložitev ter sprememb načrta razvojnih programov. 
 
 
2. Cilji, načela, poglavitne rešitve 

 
Zakon o javnih financah predvideva, da se hkrati s proračunom sprejme tudi odlok, ki 
ureja posebnosti izvrševanja proračuna posameznega leta, upoštevaje posebnosti 
strukture proračuna občine ter zagotavljanje sredstev v proračunu. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2008 se 
spreminja v delu, ki določa tako splošni del, kot tudi posebni del proračuna Občine 
Trebnje ter načrt razvojnih programov in vključuje tudi dopolnitve, povzete po Zakonu 
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 
114/07) in pa nekatere spremembe zaradi novega načina financiranja krajevnih 
skupnosti. 
 
Z Zakonom o javnih financah, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o javnih naročilih 
in ostalimi zakoni, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna, podzakonskimi predpisi, 
izdanimi na njihovi podlagi je postavljen pravni okvir, ki postavlja sodoben, z razvitimi 
deželami primerljiv sistem upravljanja z javnofinančnimi izdatki.  
 
Odlok bo omogočal učinkovitejše izvrševanje vplačil v proračun in izplačil iz proračuna 
v proračunskem letu 2008.  
 
 
3. Finančne posledice 

 
Z uvedbo tega Odloka se bodo uveljavila dopolnjena osnovna določila o izvrševanju 
proračuna Občine Trebnje za leto 2008; s tem bodo nastale finančne obveznosti, ki jih 
prinaša omenjeni Odlok. Z uveljavitvijo bo namreč omogočeno nemoteno izvajanje 
nalog občine v letu 2008, kot je to določeno z že sprejetim Odlokom o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2008. 
  
V skladu z obstoječo zakonodajo župan predlaga Odboru za proračun in finance, da 
predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Trebnje za leto 
2008 obravnava in ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. 
 
 
 
 
Občinskemu svetu občine Trebnje predlagam, da sprejme naslednje 
 
SKLEPE: 
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1. Sprejme se predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 
občine Trebnje za leto 2008; 

2. Sprejme se sklep o zadolžitvi občinskega proračuna v letu 2008. 
 
 
 
 
Pripravil:      
Referat za proračun     Alojzij Kastelic 
       Župan občine Trebnje 


