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OBRAZLOŽITEV 
 ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORA�UNU 

OB�INE TREBNJE ZA LETO 2006 – REBALANS 3 
 
 
I. SPLOŠNI DEL 
 
Podlago za pripravo prora�una oz. sprememb prora�una predstavljajo izhodiš�a, ki jih sprejme 
Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za finance pa jih posreduje ob�inam. Tako je bil tudi 
prora�un ob�ine Trebnje za leto 2006, pripravljen na osnovi izhodiš� Ministrstva za finance in 
ocene lastnih prihodkov za druge namene za leto 2005, pove�an za oceno povpre�ne letne rasti 
cen, ter sprejet na 16. redni seji ob�inskega sveta, dne 28. 2. 2005, in objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 21/05, v skupni višini 3.896.293.172 SIT, kar predstavlja javnofinan�ne prihodke in 
odhodke, tako ob�inskega prora�una v višini 3.193.324.000 SIT, kot finan�nih na�rtov 
neposrednih prora�unskih uporabnikov – krajevnih skupnosti - v višini 702.969.172 SIT. 
 
Spremenjene razmere, ki so se pojavile po sprejetju Odloka o prora�unu ob�ine Trebnje za leto 
2006 in so se nanašale na vklju�evanje novih obveznosti v prora�un ob�ine Trebnje za leto 2006 
ter sprememba zakonodaje, zlasti uvedba programske klasifikacije izdatkov ob�inskih 
prora�unov, so narekovale Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prora�unu ob�ine 
Trebnje za leto 2006.  
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prora�unu Ob�ine Trebnje za leto 2006 (rebalans 
1) je bil sprejet na 22. redni seji ob�inskega sveta, dne 07. 02. 2006 (in objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 18/06) v skupni višini 4.855.563.163 SIT, kar predstavlja javnofinan�ne prihodke in 
odhodke, tako ob�inskega prora�una v višini 4.342.600.038 SIT, kot finan�nih na�rtov 
neposrednih prora�unskih uporabnikov – krajevnih skupnosti v višini 512.963.125 SIT.  
Vendar pa so nova dejstva in okoliš�ine, ki so se pojavile v postopku izvrševanja prora�una za 
leto 2006, narekovale potrebo po ponovni spremembi oziroma dopolnitvi Odloka o prora�unu 
Ob�ine Trebnje za leto 2006, zlasti na podro�ju premoženjsko-pravnih zadev ter koriš�enju 
sredstev krajevnih skupnosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš�a in davka od 
premoženja.  
Odlok o spremembah  in dopolnitvah odloka o prora�unu ob�ine Trebnje za leto 2006 (rebalans 
2) je bil sprejet na 24. redni seji ob�inskega sveta, dne 06. 06. 2006, in objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 62/06, v skupni višini 4.850.073.163 SIT, kar predstavlja javnofinan�ne prihodke in 
odhodke, tako ob�inskega prora�una v višini 4.337.110.038 SIT, kot finan�nih na�rtov 
neposrednih prora�unskih uporabnikov – krajevnih skupnosti v višini 512.963.125 SIT; prilogi k 
Odloku (posebni del prora�una na ravni prora�unskih postavk - kontov in na�rt razvojnih 
programov) pa sta bili objavljeni na spletni strani Ob�ine Trebnje: www.trebnje.si. 
 
Na podlagi 6. �lena Odloka o prora�unu Ob�ine Trebnje za leto 2006 (Uradni list RS, št. 21/05, 
18/06 in 62/06) so bile opravljene naslednje prerazporeditve prora�unskih sredstev:  
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prora�. postavka 13027, konto 432001 Investicijski transferi ožjim delom ob�in 
        -2.706.500,00 SIT 

prora�. postavka 13025, konto 413004 Sredstva, prenesena ožjim delom ob�in 
      +2.706.500,00 SIT 

prora�. postavka 18023, konto 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam                    -337.927,00 SIT 
prora�. postavka 18022, konto 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam                  +337.927,00 SIT 
prora�. postavka 18034, konto 432001 Investicijski transferi ožjim delom ob�in    
                           -511.952,00 SIT 
prora�. postavka 18034, konto 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam                   +511.952,00 SIT 
prora�. postavka 18002, konto 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam                 -2.269.200,00 SIT 
prora�. postavka 18002, konto 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom  
                 +2.269.200,00 SIT 
prora�. postavka 18023, konto 412000 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
                 -12.168.748,00 SIT 
prora�. postavka 18022, kotno 412000 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
              +12.168.748,00 SIT 
prora�. postavka 18017, konto 412000 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
                         -93.687,00 SIT 
prora�. postavka 18017, konto 413302 Teko�i transferi v javne zavode – za izdatke za blago in 
storitve                    +93.687,00 SIT 
prora�. postavka 13031, konto 432001 Investicijski transferi ožjim delom ob�in    
                           -151.400,64 SIT 
prora�. postavka 13015, konto 413004 Sredstva, prenesena ožjim delom ob�in    
                       +151.400,64 SIT 
 
Posledica tega je, da veljavni prora�un na posameznih prora�unskih postavkah odstopa od 
sprejetega prora�una oziroma rebalansa 2 ob�inskega prora�una, v skupnem znesku pa se 
višina prora�una ni spreminjala.  
 
Rebalans 3 prora�una Ob�ine Trebnje za leto 2006 se predlaga v skupni višini 4.878.012.351 

SIT, kar pomeni za 27.939.188 SIT ve� sredstev glede na sprejeti rebalans prora�una – Odlok o 
spremembah in dopolnitvah odloka o prora�unu Ob�ine Trebnje za leto 2006, rebalans 2. 
Skupno pove�anje v višini 27.939.188 SIT predstavlja pove�anje ob�inskega prora�una za 
13.100.516 SIT, in pove�anje izdatkov krajevnih skupnosti v skupni višini za 14.838.672 SIT. 
 
Rebalans 3 prora�una Ob�ine Trebnje za leto 2006 se tako predlaga v skupni višini 
4.878.012.351 SIT, kar predstavlja javnofinan�ne prihodke in odhodke, tako ob�inskega 
prora�una v višini 4.350.210.554 SIT, kot finan�nih na�rtov neposrednih prora�unskih 
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uporabnikov – krajevnih skupnosti v višini 527.801.797 SIT (odhodki krajevnih skupnosti v 
višini 527.201.797 SIT in naložbe v kapitalske deleže v ra�unu finan�nih terjatev in naložb v 
višini 600.000 SIT – KS Mirna in KS Mokronog).  
 
 
PRIHODKI 
 
Prejemki ob�inskega prora�una se predlagajo v višini 3.605.710.554 SIT.  
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se predvidevajo prihodki v višini 3.240.710.554 SIT, kar 
predstavlja pove�anje prihodkov za 23.000.516 SIT oz. za 0,7%. V ra�unu finan�nih terjatev in 
naložb se ne na�rtuje sprememb, v ra�unu financiranja pa se predvidena zadolžitev znižuje za 
9.900.000 SIT in znaša 365.000.000 SIT.  
 
Dav�ni prihodki se znižujejo za 0,5%, in sicer na ra�un znižanja prihodkov iz naslova okoljskih 
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 15.000.000 SIT in 
pove�anja prihodkov iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov v višini 3.000.000 SIT (podatke je posredovala Komunala Trebnje d.o.o. kot 
zavezanec za zbiranje in pla�ilo omenjenih dajatev) in pove�anja prihodkov iz naslova 
priklju�nih taks v višini 3.870.000 SIT, ki predstavljajo namenska sredstva in se bodo, v skladu 
s sklepi ob�inskega sveta, v celoti vrnila izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo Dana d.d. 
 
Nedav�ni prihodki se pove�ujejo za 13.000.000 SIT, kar predstavlja pove�anje za 4,3%. 
Pove�ujejo se prihodki od obresti od vezanih depozitov (redna sredstva), in sicer za 6.000.000 
SIT oz. 71%, na kar vpliva reden priliv iz državnega prora�una, dogovorjeni ugodni roki za 
pla�ilo investicijskih odhodkov in predvsem nižja realizacija odhodkov in posledi�no plasiranje 
prostih likvidnostnih sredstev pri poslovnih bankah, odvisno od najugodnejše višine obrestne 
mere. Drugi prihodki od premoženja – odškodnine - se pove�ujejo za 1.000.000 SIT oz. za 
11,8%, in sicer zaradi pla�il odškodnin za potrebe ustanovitve služnosti posameznih ve�jih 
investitorjev, na podlagi Pravilnika o obremenjevanju nepremi�nega premoženja v lasti Ob�ine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 82/04 in 44/05).  
Prihodki iz naslova regresnih zahtevkov se pove�ujejo za 3.500.000 SIT oz. za 58,3%, in sicer 
na ra�un prihodka iz naslova oddaje koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe z 
energetskimi plini za obmo�je ob�ine Trebnje, gre za povra�ila stroškov.  
Drugi izredni nedav�ni prihodki se pove�ujejo za 2.500.000 SIT oz. za 62,5%; pove�anje je 
posledica odstopanja plana zaradi nezmožnosti natan�nega planiranja popla�il dolga iz naslova 
domske oskrbe. 
 
Kapitalski prihodki se ne spreminjajo. 
 
Transferni prihodki se v globalu pove�ujejo za 1,4%. Gre za zmanjšanje prejetih sredstev iz 
državnega prora�una iz naslova teko�ih obveznosti državnega prora�una; plan se ob rebalansu 
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usklajuje s pora�unom prepla�ila sredstev finan�ne izravnave iz leta 2005, torej se zmanjšuje. 
Dokon�ni izra�un pripadajo�ih zneskov finan�ne izravnave ob�in za leto 2005, prejet v mesecu 
februarju 2006, namre� kaže na prepla�ilo finan�ne izravnave iz leta 2005 v višini 2.895.000 
SIT, ki je že bilo pora�unano pri teko�ih nakazilih v letu 2006. Dejstvo je, da so bili lastni 
prihodki primerne porabe v letu 2005 realizirani nad planom, kar pomeni manj finan�ne 
izravnave. 
 
Prejeta sredstva iz državnega prora�una za investicije po posameznih namenih znašajo:    

Prihodek Rebalans 1 Rebalans 2 
Predlog 

rebalansa 3 
Požarna taksa 7.114.000 7.114.000 7.114.000 
Neposredne reg.spodbude – IP cona Trebnje 78.671.038 78.671.038 78.671.038 
MŠŠ - OŠ Šentrupert 72.000.000 72.000.000 0 
Min. za kulturo 18.060.000 18.060.000 8.400.000 
MKGP za gozdne ceste 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
Služba Vlade RS za lok.samoupravo –  
26.a �len ZFO   102.685.515,90  
 
Ministrstvo, pristojno za kulturo, je v mesecu juliju 2006 izdalo odlo�bo, s katero je Ob�ini 
Trebnje odobrilo finan�na sredstva za Knjižnico na Mirni – nakup prostorov v višini 8.400.000 
SIT; medtem ko sredstva Ministrstva za kulturo za obnovo kulturnih domov niso bila odobrena, 
zato se prihodki v višini 9.660.000 SIT izlo�ajo in hkrati tudi odhodki za ta namen v isti višini. 
Za adaptacijo, sanacijo in dograditev OŠ Šentrupert je bil na�rtovan prihodek Ministrstva za 
šolstvo in šport v višini 72.000.000 SIT, ki se z rebalansom izlo�a, saj se operativno izvajanje 
adaptacije prenaša v naslednje prora�une.   
Med prejetimi sredstvi iz državnega prora�una za investicije se dodajajo sredstva v višini 
102.685.516 SIT; gre za dodatna sredstva iz državnega prora�una na podlagi sprememb in 
dopolnitev Zakona o financiranju ob�in, na osnovi katerih so ob�ine upravi�ene do dodatnih 
sredstev za sofinanciranje investicij na podro�ju regionalnih razvojnih programov in izvajanja 
strukturne, kohezijske in predpristopne politike na lokalni ravni. Na osnovi omenjenih 
sprememb zakona je minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v soglasju z 
ministrom za finance, izdal Pravilnik o namenih, kriterijih, na�inu in postopku dodelitve 
sredstev ob�inam po 26. a �lenu Zakona o financiranju ob�in (Uradni list RS, št. 17/06); na 
osnovi dolo�il 4. �lena tega pravilnika je Ob�ini Trebnje pripadlo 102.685.516 SIT, ki jih lahko, 
pod dolo�enimi pogoji, koristi za namene, opredeljene v pravilniku: 

1. Sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo razvojnega pomena in investicij 
regionalnih razvojnih programov, in sicer za: 
− ob�insko prometno infrastrukturo, 
− nakup in komunalno opremljanje stavbnih zemljiš�, 
− komunalno infrastrukturo. 

2. Sofinanciranje investicij, ki so povezane s koriš�enjem sredstev Evropske unije, in sicer 
za: 
− stroške izdelave predhodnih študij ter investicijske in projektne dokumentacije, 
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− sredstva lastne udeležbe ob�ine. 
Ob�ina je morala Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko oddati na�rte 
porabe razpoložljivih sredstev za leto 2006. Ker so bila razpoložljiva dodatna sredstva 
namenjena tudi za lastno udeležbo pri že pri�etih projektih, sofinanciranih iz EU, jih je bilo, v 
skladu s pozivom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, prednostno 
potrebno nameniti reševanju te problematike.  
 
Ob�ina Trebnje je tako pripravila na�rte porabe za naslednje projekte: 

 
Projekt 

Znesek 
sofinanciranja 

v SIT 
Izgradnja komunalne in cestne infrastrukture v Obrtni coni Trebnje – 
sredstva lastne udeležbe  

 
51.539.419,31 

Izgradnja javne komunalne infrastrukture v Industrijsko poslovni coni 
Trebnje – nakup zemljiš� 

 
26.223.680,00 

Modernizacija cestne infrastrukture v Ob�ini Trebnje v letu 2006 24.922.416,59 
 
V ra�unu finan�nih terjatev in naložb ni na�rtovanih sprememb, v  ra�unu financiranja pa se 
predvidena zadolžitev znižuje za 9.900.000 SIT in znaša 365.000.000 SIT.  
 
 
ODHODKI 
 
 
V letu 2006 se s predlaganim izra�unom izdatkov ob�inskega prora�una, skupaj z zadolžitvijo in 
prenesenimi sredstvi na ra�unu, v skupni višini 4.361.710.554 SIT, zagotavlja pokrivanje potreb 
ob�inskega prora�una v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 4.350.210.554 SIT in v ra�unu 
financiranja v višini 11.500.000 SIT. 
 
V strukturi izdatkov glede na ekonomsko klasifikacijo se namenja teko�im odhodkom in 
teko�im transferom 49,4% prora�unskih sredstev, medtem ko se za investicijske odhodke in 
transfere zagotavlja 50,6%, kar ne predstavlja bistvene spremembe glede na situacijo ob 
sprejemanju rebalansa 1 in rebalansa 2 prora�una za leto 2006.  
 
 
Spremembe, ki so vplivale na spremenjene odhodke po posameznih dejavnostih, so predstavljene 
v posebnem delu – po programski klasifikaciji.  
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II. POSEBNI DEL 
 
II/I POSEBNI DEL OB�INSKEGA PRORA�UNA BREZ KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI 
 
ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI 
 

1000 OB�INSKI SVET  
 
01 
POLITI�NI SISTEM 
 
0101 
Politi�ni sistem 
 
01019001 
Dejavnost ob�inskega sveta 
 
01005 Ob�inska volilna komisija – nadomestila �lanom OVK, nadomestila �lanom volilnih 
odborov 
 
Opis podprograma: 
V okviru rednih volitev župana in �lanov Ob�inskega sveta je potrebno izvesti tudi volitve 
predstavnika Romov v Ob�inski svet. 
 
Cilji:  
V skladu z zakoni omogo�iti romski skupnosti, da izvoli v Ob�inski svet svojega predstavnika, 
ki bo zastopal njihove potrebe in interese. 
 
402905 Sejnine udeležencem odborov 
Predvideni so stroški za pla�ila �lanom volilnih odborov za vse tri Ob�inske volilne komisije in 
za Posebno volilno komisijo. 
 
402939 Stroški strokovnih komisij 
Za izvedbo lokalnih volitev 2006 so imenovane tri Ob�inske volilne komisije in Posebna 
ob�inska volilna komisija. Predvideni so stroški za pla�ila �lanom volilnih odborov za vse tri 
Ob�inske volilne komisije, za Posebno ob�insko volilno komisijo ter za �lane Komisije za 
pripravo volilnega imenika, zaradi �esar se planirana sredstva pove�ujejo. 
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01019002 
Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
 
Opis podprograma: 
Ob�inska volilna komisija in Posebna ob�inska volilna komisija izvajata naloge pri izvedbi 
ob�inskih volitev in morebitnih referendumov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Pravna podlaga za pripravo rebalansa prora�una ob�ine Trebnje za leto 2006 na postavki 
Ob�inske volilne komisije je 3. �len Zakona o lokalnih volitvah, ki dolo�a, da stroške za izvedbo 
lokalnih volitev krijejo ob�ine. Glede na Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
ustanovitvi ob�in ter o dolo�itvi njihovih obmo�ij, po katerem sta bili ustanovljeni novi ob�ini 
Mokronog-Trebelno in Šentrupert in v skladu s Sklepi o imenovanju Ob�inskih volilnih komisij, 
se volitve 2006 izvajajo za tri ob�ine: Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert 
 
Cilji podprograma: 
Zagotavljanje z ustavo dolo�enih pravic državljank in državljanov o svobodnem izražanju volje. 
Izvedba rednih volitev v letošnjem letu, in sicer izvedba rednih volitev župana, volitev �lanov 
ob�inskega sveta v ob�inah Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert in �lanov svetov 
krajevnih skupnosti v ob�ini Trebnje ter izvedba volitev predstavnika Romov v Ob�inski svet 
ob�ine Trebnje. 
 
01006 Ob�inska volilna komisija – stroški volitev 
 
402000 Pisarniški material in storitve 
Predvideni so stroški za potreben material za izvedbo volitev, in sicer zasnova in tisk glasovnic, 
razglasov, obvestil volivcem, razni material za volilne odbore, vsi distribucijski stroški ter drugi 
materialni stroški, ki so potrebni za izvedbo volitev. 
 
402999 Drugi operativni odhodki 
V skladu z veljavno zakonodajo se zagotavljajo stroški za najemnino prostorov za izvedbo 
volitev ter ostali operativni odhodki, ki so potrebni za izvedbo volitev. 
 
04 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
0403 
Druge skupne administrativne službe 
 
04039001 
Obveš�anje doma�e in tuje javnosti 
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04006   Celostna podoba ob�ine 
 
Opis podprograma: 
Izdelava celostne podobe ob�ine se preloži na odlo�itev novega Ob�inskega sveta. 
 
Cilji:  
Predvidena sredstva se ukinejo, saj se zaradi ustanovitve novih ob�in predlaga, da novi Ob�inski 
svet imenuje novo komisijo, ki bo izvedla nate�aj za novi grb. 
Sredstva v prora�unu za leto 2006 v višini 1.000.000 SIT se zato ukinejo in prerazporedijo za 
namene gradnje parkirnega prostora. 
 
 

3000 ŽUPAN  
 
01 
POLITI�NI SISTEM 
 
0101 
Politi�ni sistem 
 
01019003  
Dejavnost župana in podžupanov 
 
01012 Pla�e poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije 
(župan, podžupan) 
 
Sredstva se v skladu s povišanjem vrednosti izhodiš�e pla�e pove�ujejo za 800.000 SIT.  
 
 

4000 OB�INSKA UPRAVA 
 
04 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
0403 
Druge skupne administrativne službe 
 
04039001 
Obveš�anje doma�e in tuje javnosti 
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04007 Spletne strani ob�ine (izdelava in vzdrževanje) 
 
402510 - Teko�e vzdrževanje komunikacijske opreme in ra�unalnikov - e-ob�ina 
 
Cilj: 
Ob�ina ima svojo spletno stran, ki jo je dolžna sproti dograjevati in tako omogo�iti uporabnikom 
�im ve� informacij o delu Ob�inske uprave, Ob�inskega sveta ter drugih informacij (društev, 
organizacij, zavodov..).  
Zaradi pove�anega števila danih informacij na spletno stran ob�ine so se pove�ali tudi stroški 
vzdrževanja in ažuriranja spletne strani. V ta namen je potrebno v letošnjem letu planirati 
dodatno še 300.000 SIT. 
 
06 
LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0603 
Dejavnost ob�inske uprave 
 
06039001 
Administracija ob�inske uprave 
 
06008 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi pla�ami v ob�inski upravi  
 
Sredstva se pove�ujejo za 100.000 SIT, in sicer zaradi novega Navodila za izra�un višine 
namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v pla�ah za leto 2006 (Uradni list RS, št. 74/06).  
 
06009 Materialni stroški ob�inske uprave (in ožjih delov ob�in) 
 
402000 – Pisarniški material in storitve 
 
Opis podprograma: 
V okviru podprograma se bo nabavilo znatno ve� pisarniškega papirja, kuvert, ovojnic, map, 
tonerjev, saj se bo zaradi volitev in novega ob�inskega sveta pove�alo število obvestil, ve� bo 
pisanja in razmnoževanja. 
 
Cilji: 
Zagotoviti dovolj ustreznega materiala, da ne bo prišlo do zastojev pri delu. Zato je potrebno 
dodatno planirati sredstva v višini 1.500.000 SIT. 
 
06039002 
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob�inske uprave 
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06013 Nakup opreme  
 
Opis podprograma: 
V okviru podprograma se bo nabavila in izvedla napeljava klime v prostorih ob�inske uprave.  
 
Cilji:  
V prostorih ob�inske uprave se izvede sistem klime, ki bi omogo�il kvalitetnejše delo ob�inske 
uprave v vro�ih poletnih dnevih. V ta namen so potrebna sredstva v višini 6.500.000 SIT. 
 
06017 – Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 
 
420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – upravni prostori 
 
Cilji:  
Omogo�iti �im ve�jemu številu zaposlenih v Ob�inski upravi in Upravni enoti ter delavcem 
Glasbene šole, da vozila parkirajo za ob�insko stavbo ter s tem izpraznijo prostore za stranke 
pred ob�insko stavbo. V ta namen se planirajo sredstva v višini 3.000.000 SIT.  
Del sredstev se pridobi s prerazporeditvijo v višini 980.000 SIT iz namenov izdelave dostopa 
invalidov v stavbo Goliev trg 4 (invalidi imajo namen prostore zapustiti) ter 1.000.000 SIT iz 
sredstev za nate�aj za izdelavo grba (izvedba nate�aja se prenese na nov Ob�inski svet). 
 
 
07 
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
0703 
Civilna zaš�ita in protipožarna varnost 
 
07039002 
Protipožarna varnost 
 
07008 Dejavnost ob�inske gasilske zveze 
 
412000 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam 
 
Cilji: 
Glavni cilj varstva pred požari in drugimi naravnimi nesre�ami je, da reševalne enote dosežejo 
ve�jo pripravljenost v primeru nesre�, hitrejša in u�inkovitejša pomo� ob nesre�ah, doseganje 
ve�je osebne varnosti reševalnih enot. Hkrati pa realizirati dolo�ila Uredbe o merilih za 
organiziranje in opremljanje reševalnih enot, ki dolo�a dokon�ni rok leta 2009, ko morajo biti 
vsa PGD opremljena v skladu s kategorizacijo in dolo�enimi merili. 
Sredstva se pove�ajo za 1.800.000 SIT, in sicer zaradi vsakoletnega pove�anja zavarovalnih 
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premij za �lane, orodiš�a, vozila in domove; zaradi dodatnega zavarovanja operativnega �lanstva 
in poveljujo�ega kadra, pove�anja stroškov za tekmovanja, saj so se številna PGD udeležila 
regijskega in državnega tekmovanja, ter drugih stroškov za naloge, ki jih izvaja GZ (vzdrževanje 
alarmnega sistema). 
 
07009 Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil ter gasilske zaš�itne in reševalne 
opreme) in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 
 
431000 Investicijski transferi  
Postavka sofinanciranje investicij se pove�uje v višini 6.800.000 SIT, kar se namenja za: 
dokon�anje investicije gradnje gasilskega doma Sveti Rok in nabavo vozila za PGD Veliki 
Gaber (podvozja GVC 24/50); za nakup zaš�itnih oblek in izolirnih aparatov za �lane 
operativnih enot, saj po predpisani opremi po Uredbi mo�no zaostajajo. 
 
 
08 
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 
0802 
Policijska in kriminalisti�na dejavnost 
 
08029001 
Prometna varnost 
 
08001 
Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) 
 
Opis podprograma:  
Izvajanje Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu v RS, ki opredeljuje klju�ne 
nosilce in �asovni rok za izvedbo konkretnih nalog, s katerimi se bo zmanjšalo število prometnih 
nesre� in njihove posledice. Vzgoja in izobraževanje, tehni�ni ukrepi, nadzor nad spoštovanjem 
varnostno-pravnih standardov, raziskovanje varnosti cestnega prometa, medijske aktivnosti in 
drugi ukrepi, usmerjeni v spremembe prometno varnostnih stališ� in ravnanj. 
 
Cilji: 
Zagotavljanje varnosti najbolj izpostavljenim kategorijam udeležencev cestnega prometa. To so 
pešci, kolesarji in mladi vozniki osebnih avtomobilov, ki so primarno obravnavani kot 
potencialne žrtve prometnih nesre�. Cilj je tudi priprava programa, ki bo celovito obravnaval 
varnost cestnega prometa, da bo iz njega možno jasno razbrati odgovore na klju�na vprašanja: 
Kje smo?, Kam želimo?, Kako bomo tja prišli? in Kdaj bomo tam. Odgovori na vprašanja pa so 
možni na podlagi celovitega programa za varnost cestnega prometa. 
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Dosedanja sredstva v višini 1.000.000 SIT se pove�ajo za 200.000 SIT, predvsem za nabavo 
sredstev, s katerim bi voznike opozarjali na preveliko hitrost, za pla�ilo �lanom komisije za 
pripravo ob�inskega kolesarskega tekmovanja, ki je namenjen tekmovanju u�encev OŠ ter za 
pla�ilo sejnin �lanom Sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu.  
 
 
11 
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
1104 
Gozdarstvo 
 
11049001 
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 
11013 Teko�e vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne 
infrastrukture (gozdne vlake) 
 
Po izvedenem javnem razpisu in sklenjeni pogodbi za vzdrževanje gozdnih cest se na tej 
postavki zmanjšajo prora�unski izdatki za 1.000.000,00 SIT. 
 
 
12 
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 
1204 
Urejanje, nadzor in oskrba na podro�ju predelave in distribucije nafte in zemeljskega 
plina 
 
12049001 
Oskrba s plinom 
 
12002 Investicije v plinovode – novogradnje v okviru ZN 
 
Skladno s sprejetim Odlokom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe z energetskimi plini 
iz omrežja in podelitvi koncesije v Ob�ini Trebnje (Uradni list RS, št. 38/06) je potrebno 
zagotoviti sredstva v višini 3,5 mio SIT za stroške razpisa in izbiro koncesionarja, kateri bodo s 
koncesijsko pogodbo zara�unani koncesionarju. 
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13 
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
1302 
Cestni promet in infrastruktura 
 
13029001 
Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 
 
13001 Upravljanje in teko�e vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje) 
 
Zaradi ve�jega obsega vzdrževalnih del na ob�inskih cestah, posebej pa ve�jega obsega del v 
�asu zimske službe v sezoni 2005/2006 in številnih posegih oziroma sanacijah po letnih neurjih, 
se na postavki 13001, konto 40259901, zagotavlja dodatnih 20 mio SIT. 
 
13003 Upravljanje in teko�e vzdrževanje cestne infrastrukture (mostovi, cestna križanja, ovire 
za umirjanje prometa, varovalne ograje) 
 
Zaradi dotrajanosti in velikega števila poškodb na posameznih odsekih lokalnih cest ter sanacije 
plazu na JP v Studencih se na tej prora�unski postavki zagotovi dodatnih 10.000.000,00 SIT. 
 
13029002 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 
 
13005 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 
 
V letošnjem letu se zagotovijo dodatna finan�na sredstva v višini 30.000.000,00 SIT za sanacijo 
poškodb in rekonstrukcijo lokalne ceste Zagorica-Žužemberk. Dela na tej cesti se bodo izvajala 
na podlagi sporazuma med Ob�ino Trebnje in DARS-om d.d., ki prevzema svoj 48% finan�ni 
delež kot obveznost za sanacijo omenjene lokalne ceste, ki je bila poškodovana v �asu 
transportov materiala po tej LC ob gradnji AC odseka Bi�-Korenitka. Sredstva se delno 
zagotavljajo s prerazporeditvijo (v višini 4.200.000 SIT), delno pa s pove�anjem postavke.  
 
Za izvajanje nadzora, na�rte in drugo dokumentacijo se zagotovi dodatnih 1.000.000,00 SIT. 
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            Sprejeti prora�un Predlog 
    LOKALNE CESTE     za leto 2006 Rebalansa 3 

  KS           

1. �atež           
  Sanacija in preplastitev LC Ševnica- Kriška Reber 5.000.000 5.000.000 

2. Dobrni�           
  Rekonstrukcija LC Železno-Lisec-Vol�ja Jama 10.000.000 10.000.000 
  Preplastitev LC v obmo�ju Vrbovca   1.100.000 1.100.000 

3. Dol. Nemška vas         
  Razširitev LC v obmo�ju D. Nemška vas- Rodine 7.000.000 7.000.000 

4. Mirna           
  Preplastitev Brezovica-Ševnica     1.850.000 1.850.000 
              
  Rekonstrukcija v obmo�ju Sotle     22.000.000 22.000.000 
  Razširitev serpentin Praprotnica     2.000.000 2.000.000 
  Preplastitev LC Mirna-Vol�je Njive   7.500.000 7.500.000 

5. Mokronog         
  Preplastitev LC Mokronog-meja s KS Trebelno 2.000.000 2.000.000 
  Plo�niki ob LC v Prelogah     13.600.000 13.600.000 
  Preplastitev LC v obmo�ju Prelog   10.000.000 10.000.000 
  Sanacija mostu v Ostrožniku     2.000.000 2.000.000 
  Dokon�anje muld ob LC     1.000.000 1.000.000 

6. Ra�je selo         
  Preplastitev LC v obmo�ju Ra�jega sela   4.100.000 4.100.000 
              

7. Sela pri Šumberku         
  Preplastitev LC Sela-Orlaka     4.000.000 4.000.000 

8. Šentrupert         
  Razširitve in sanacije za Zaloko     2.500.000 2.500.000 
  Modernizacija LC do Kostanjevice   25.000.000 20.800.000 

9. Trebelno         
  Preplastitev LC Trebelno-Ornuška vas   7.000.000 7.000.000 

10. Trebnje           
  Izdelava muld ob LC za Grmado     2.000.000 2.000.000 

11. Veliki Gaber         
  Dokon�anje sanacije kamnitega mostu Stranje 1.500.000 1.500.000 
  Razširitev LC pri Stranju in preplastitev voziš�a 10.000.000 10.000.000 

  Rekonstrukcija LC od Zagorice proti Žužemberku 0 30.000.000 

          skupaj SIT 141.150.000 166.950.000 
 
 

13006 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov v KS 
 
Namenijo se dodatna finan�na sredstva za dokon�anje gradbenih del in asfaltiranje odseka javne 
poti v obmo�ju Selske Gore, in sicer v višini 4.200.000,00 SIT. 
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  LOKALNE CESTE   JAVNE POTI   
Krajevna skupnost Program Planirani viri sredstev Program Planirani viri sredstev LC in JP skupaj  

  2006 Ob�ina KS 2006 Ob�ina KS (SIT) 
1. �atež 5.000.000 5.000.000 0 1.500.000 450.000 1.050.000 6.500.000 
2. Dobrni� 11.100.000 11.100.000 0 3.000.000 1.200.000 1.800.000 14.100.000 
3. Dol. Nemška 

vas 
7.000.000 6.300.000 700.000 2.000.000 600.000 1.400.000 9.000.000 

4. Knežja vas 0 0 0 1.500.000 450.000 1.050.000 1.500.000 
5. Mirna 33.350.000 31.350.000 2.000.000 12.200.000 7.400.000 4.800.000 45.550.000 
6. Mokronog 28.600.000 28.600.000 0 6.000.000 1.800.000 4.200.000 34.600.000 
7. Ra�je selo 4.100.000 4.100.000 0 5.500.000 3.500.000 2.000.000 9.600.000 
8. Sela pri 

Šumberku 
4.000.000 4.000.000 0 2.500.000 1.000.000 1.500.000 6.500.000 

9. Svetinja 0 0 0 2.500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 
10. Šentlovrenc 0 0 0 2.000.000 400.000 1.600.000 2.000.000 
11. Šentrupert 23.300.000 20.600.000 2.700.000 6.000.000 2.400.000 3.600.000 29.300.000 
12. Štefan 0 0 0 2.000.000 400.000 1.600.000 2.000.000 
13. Trebelno 7.000.000 7.000.000 0 4.000.000 1.600.000 2.400.000 11.000.000 
14. Trebnje 2.000.000 2.000.000 0 5.000.000 1.000.000 4.000.000 7.000.000 
15. Velika Loka 0 0 0 2.500.000 750.000 1.750.000 2.500.000 
16. Veliki Gaber 41.500.000 41.500.000 0 3.000.000 600.000 2.400.000 44.500.000 

 SKUPAJ 166.950.000 161.550.000 5.400.000 61.200.000 24.550.000 36.650.000 228.150.000 
 
 
13029003 
Urejanje cestnega prometa 
 
13008 Upravljanje in teko�e vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in 
oglaševanje 
 
Zaradi pove�anega obsega del pri postavitvah, zamenjavah dotrajane in neprimerne signalizacije 
ter dodatnih del (prehod za pešce) se na tej postavki zagotovi dodatnih 3.000.000,00 SIT, hkrati 
pa se na to prora�unsko postavko prenesejo sredstva iz prora�unske postavke 13009 - 
Sofinanciranje avtobusnih postajališ� v višini 4.000.000,00 SIT, ker po vsebini in naravi dela 
(signalizacija, oprema) sodijo v ta okvir. 
 
13029006 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
 
13018 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah (plo�niki, 
kolesarske poti, mostovi,…) 
 
Zaradi nedokon�anih postopkov pri izbiri izvajalca del in pripravi na gradnjo plo�nika ter 
rekonstrukcijo državne ceste skozi Štefan (postopke vodi Direkcija RS za ceste) se sprostijo 
(letos ne bodo porabljena) sredstva v višini 15 mio SIT in se prerazporedijo na gradnjo plo�nika 
v višini 10 mio SIT in javne razsvetljave v obmo�ju Obrtne cone Trebnje (13016 Investicije in 
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investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave – novogradnje v okviru ZN v višini 5,5 mio SIT).  
Za na�rte in ostalo projektno dokumentacijo plo�nika ob regionalni cesti R-215 v obmo�ju od 
bencinskega servisa OMV do priklju�ka v obrtno cono Trebnje se zagotovi dodatnih 500.000,00 
SIT. 
 
 
14 
GOSPODARSTVO 
 
1402 
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
 
14029001 
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 
14004 Podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje drobnega gospodarstva, 
izobraževanje podjetnikov) 
 
Sredstva za subvencioniranje obrestne mere kreditov za investicije podjetnikov in obrtnikov iz 
ob�ine Trebnje se pove�ajo za 1,2 mio SIT, in sicer zaradi velikega števila vlog upravi�enih 
prosilcev do finan�nih sredstev.   
 
1403 
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 
14039001 
Promocija ob�ine 
 
14008 Druge promocijske aktivnosti in projekti  
 
Finan�na sredstva se pove�ujejo za 1.800.000 SIT za zasnovo in tisk monografije o ob�ini 
Trebnje z naslovom »V objemu Temenice in Mirne«, predvsem zaradi pove�anja obsega 
pogodbenega dela, kajti pri pregledu zbranega besedila je naro�nik odlo�il, da besedila ni 
smiselno zmanjševati oz. zoževati.  
Kot podpisnica »Sporazuma o izvajanju projekta Po poteh dediš�ine Dolenjske in Bele krajine« 
za obdobje 2006 – 2008 mora Ob�ina v letu 2006 zagotoviti dodatna finan�na sredstva za 
»Turisti�ni vodnik Dolenjske in Bele Krajine«, del sredstev pa bo potrebno zagotoviti še v letu 
2007.  
 
 
15  
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE  
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1502 
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
 
15029001 
Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
Razporeditev sredstev po projektih na podprogramu 15029001 – ravnanje z odpadki: 

                                              v 000 SIT 

Zap. Št. Ime investicije 15001 15007 15023 SKUPAJ 

1 GLOBOKO*  1.600 73.750 75.350 
2 CVIBLJE* 13.120 500  13.620 

SKUPAJ 13.120 2.100 73.750 88.970 
* projekti,  pri katerih je predvidena sprememba zagotavljanja investicijskih sredstev 
 

Na podro�ju ravnanja z odpadki se sredstva iz naslova okoljskih dajatev pove�ujejo za 3 mio 
SIT in v celoti namenijo za dokon�anje gradnje zbirno sortirnega centra Globoko ter dodatnemu 
urejanju zbiralnic odpadkov (ekoloških otokov) v mestu Trebnje. V okviru planiranih sredstev 
se opuš�a izgradnja dostopne ceste na odlagalno polje na deponiji nenevarnih odpadkov, 
sredstva pa se prerazporedijo na investicijo zbirnega centra. 
Pove�ana sredstva na projektu zapiranja deponije Cviblje so namenjena za tehni�ne storitve pri 
izvajanju projekta (meritve onesnaženosti, geodetske storitve). 
 
 
15029002 
Ravnanje z odpadno vodo 
 
Razporeditev sredstev po projektih na podprogramu 15029002 – ravnanje z odpadno vodo: 
                                               

A. KANALIZACIJA  
 Ime investicije 15008 

 (4208) 
15008 
(4311) 

15009 
(4029) 

15024 
(4311) 

16028 
(4206) 

15021 
(4204) 

JP 
amort 

SKUPAJ 
v 000 SIT 

1. MIRNA 1.000 20.000 360 25.000   5.000 51.360 
2. STARI TRG – 

PRAPRO�E* 
 19.000 480 20.177   5.000 44.657 

3. VELIKI GABER*  8.000 400     8.400 
4. D. NEMŠKA VAS  4.000 240     4.240 
5. ŠENTRUPERT*  2.000 300     2.300 
6. �ATEŽ  2.000 360 15.000    17.360 
7. STUDENEC* 3.000  300     3.300 
8. ŠTEFAN  6.000 360     6.360 
9. BLATO-RA�JE 

SELO 
 4.000 240     4.240 

10. ZAZIDALNI 
KOMPLEKSI 

     96.246  96.246 

SKUPAJ 4.000 65.000 3.040 60.177 0 96.246 10.000 238.463 
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B.  �ISTILNE NAPRAVE 

1. MIRNA* 10.000 5.000 360 65.000 5.000   85.360 
2. VEL. GABER*  3.000 300     3.300 
3. ŠENTRUPERT  4.000 240     4.240 
4. MOKRONOG   240 25.000    25.240 
5. BLATO  2.000 120     2.120 

SKUPAJ 10.000 14.000 1.260 90.000 5.000 0 0 120.260 

SKUPAJ   A+B 14.000 79.000 4.300 150.177 5.000 96.246 10.000 358.723 
* projekti,  pri katerih je predvidena sprememba zagotavljanja investicijskih sredstev 
 
Na podro�ju ravnanja z odpadno vodo je glede na na�rtovana zbrana sredstva iz naslova 
okoljskih dajatev (iz prvotno planiranih 100 zmanjšanje na 85 mio SIT) na dolo�enih projektih 
predvideno delno zmanjšanje sredstev na postavki investicijskih transferjev; hkrati pa se z 
zagotavljanjem dodatnih sredstev v letu 2006 pove�ujejo vrednosti nekaterih projektov, ki so v 
fazi izvajanja, in sicer: 

- �N Mirna: na�rtovana sredstva se zmanjšujejo na ra�un manj zbranih okoljskih dajatev 
(15 mio SIT); 

- Stari trg – Prapro�e: zaradi dodatnih del na meteorni kanalizaciji v Starem trgu ter 
nadaljevanje predinvesticijskih aktivnosti za nadaljevanje kanala proti Prapro�am je 
predvidenih dodatnih 5,17 mio SIT; 

- Veliki Gaber, Šentrupert, Studenec: projekti so v fazi priprave projektne in investicijske 
dokumentacije in se dodatna sredstva namenjajo za vodenje investicij. 

 
15029003 
Izboljšanje stanja okolja  
 
15025 Izboljšanje stanja okolja 
 
Na prora�unski postavki se sredstva za izvajanje eko-projekta zmanjšujejo za 3 mio SIT. 
 
1506 
Splošne okoljevarstvene storitve 
 

15069001 
Informacijski sistem varstva okolja in narave 
 
15022 Operativni programi varstva okolja  
 
Za pripravo operativnega programa na podro�ju odpadnih voda, ki bo prikazal projekcijo 
kanalizacijskih sistemov in �istilnih naprav do leta 2017, ter na podro�ju ravnanja z odpadki se 
planirana sredstva zmanjšujejo za 6 mio SIT.  
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  
 
1602 
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
 
16029001 
Urejanje in nadzor na podro�ju geodetskih evidenc 
 
16003 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljiš� in objektov v ob�ini  
 
Sredstva za vzdrževanje programske opreme NUSZ se v skladu s sklenjeno pogodbo znižujejo 
za 1 mio SIT.  
 
1603 
Komunalna dejavnost 
 
16039001 
Oskrba z vodo 
 
Razporeditev sredstev po projektih na podprogramu 16039001 – oskrba z vodo:    

VODOVODNA OMREŽJA 
 Ime investicije 16007 

 (4208) 
16007 
(4311) 

16008 
(4029) 

Drugi 
viri 

16007 
(4315) 

16007 
(4320) 

JP 
amort. 

16032 
(4204) 

SKUPAJ v 
000 SIT 

1. RADULJA*         0 
2. ZALOKA-V.GORA  23.000 600      23.600 
3. HOM    9.000     9.000 
4. MALI CIRNIK      16.300   16.300 
5. KOREN;STARA 

GORA-
PRAPROTNICA 

18.000        18.000 

6. JEZERO-MEGLENIK  12.900 360 2.000  9.000   24.260 
7. TREBELNO*  40.000 600      40.600 
8. BREZOVICA  7.670 480   1.210   9.360 
9. PONIKVE  5.000 360      5.360 

10. BRATNICA  20.000 720      20.720 
11. PRAPRO�E-VELIKA 

LOKA 
 22.000 360    2.000  24.360 

12. GRADIŠ�E*  36.000 600   8.000   44.600 
13. VODOVOD MIRNA*     6.370    6.370 
14. VAŠKI SISTEMI  8.000 600 1.500  2.500   12.600 
15. ZAZ.KOMPLEKSI        42.792 42.792 

SKUPAJ 18.000 174.570 4.680 12.500 6.370 37.010 2.000 42.792 297.922 

* projekti,  pri katerih je predvidena sprememba zagotavljanja investicijskih sredstev 
V okviru zagotavljanja oziroma prerazporeditve planiranih sredstev so zajeti slede�i projekti: 



C:\irena\Prora�un 2006 - po novem\Rebalans 3\Obrazložitev Odloka o spr. in dop. odloka o prora�unu OT za leto 2006 - rebalans 3 - za objavo.doc                                                                
20 
 

 

• Radulja: projekt je vezan na aktivnosti ob�ine Mirna pe�, glede na to, da gre za medob�inski 
vodovodni sistem s skupnim virom. Prvotno planirana sredstva se zmanjšujejo (20 mio SIT) 
na vseh prora�unskih postavkah (študije, transfer, vodenje investicij). Glede na sprejete 
odlo�itve v KS Trebelno mora študija upoštevati skupne primarne objekte (�rpališ�e, 
vodohrani); 

• Stara gora – Praprotnica: planirana sredstva za izgradnjo se zmanjšujejo (7,1 mio SIT) 
glede na to, da dosedanje raziskave vodnega vira niso dale pri�akovanih rezultatov za 
alternativni vodni vir sistemu Trebnje. V okviru nadaljnjih raziskav v obmo�ju Kraljeve 
doline naj bi se zagotovil ustrezni vodni vir za oskrbo na�rtovanega obmo�ja z ustrezno 
rezervo, ki se vgradi v sistem Meglenik in s tem v vodovodni sistem Trebnje; 

• Trebelno: planirana sredstva se pove�ujejo (20 mio SIT), in sicer 15 mio SIT zaradi 
zaklju�evanja gradnje vodohrama Sv. Rozalija, ki je v fazi gradnje in kot prioritetni objekt 
služi tudi sistemu Brezovica-Straža, ter 5 mio SIT za zamenjavo cevi za potrebe oskrbe z 
vodo za obmo�je Gorenjega Mokronoga; 

• Gradiš�e: sistem je v fazi izgradnje, kot napajalni in povezovalni sistem s sistemom 
Meglenik. Zaradi spremenjenih tehni�nih rešitev (dvojni cevovodi), ki so nujne zaradi 
bodo�e povezave sistemov Gradiš�e in Meglenik (sistem Trebnje) se investicija pove�uje za 
16 mio SIT; 

• Vodovod Mirna: sredstva se pove�ujejo za 3,870 mio SIT, ki so bila zbrana v okviru 
priklju�nih taks in se kot investicijska sredstva vra�ajo v sistem (investicijska vzdrževalna 
dela na vodovodnih odsekih, ki so pogojena s sanacijo ostale infrastrukture). 

 
1606 
Upravljanje in razpolaganje z zemljiš�i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljiš�a) 
 
16069002 
Nakup zemljiš� 
 
16028 Nakup kmetijskih zemljiš� 
 
Projekt oskrbe Gradiš�a s pitno vodo ni v fazi, kjer bi se že izvajal nakup zemljiš�, zato se 
sredstva v višini 3 mio SIT izlo�ajo iz prora�una za leto 2006.   
 
16030 Nakup stavbnih zemljiš� 
 
Glede na pogodbene obveze med Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko, ki sofinancira nakup zemljiš� v IP coni Trebnje in Ob�ino kot prejemnico nepovratnih 
državnih sredstev mora Ob�ina pri nakupu zemljiš� kriti davek na dodano vrednost, zato se 
sredstva pove�ujejo za 13,2 mio SIT. 
 
18 
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KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
1802 
Ohranjanje kulturne dediš�ine 
 
18029001 
Nepremi�na kulturna dediš�ina 
 
18008 Vzdrževanje spominskih obeležij 
 
V okviru te postavke gre le za prerazporeditev sredstev v višini 1,0 mio SIT iz teko�ih transferov 
na nov konto investicijskih transferov. 
 
1803 
Programi v kulturi 
 
18039001 
Knjižni�arstvo in založništvo 
 
18013 Dejavnost knjižnice 
 
Na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom se Knjižnici Pavla Golie Trebnje, 
zagotavljajo sredstva v višini 10,0 mio SIT, in sicer za ureditev in opremo prostorov za za�etek 
delovanja izposojevališ�a na Mirni na novi lokaciji. Del sredstev se namenja tudi zamenjavi 
obstoje�e razsvetljave v knjižnici v Trebnjem in nabavi trezorja za vra�ilo knjig. 
 
18039005 
Drugi programi v kulturi  
 
18031 Gradnja in investicijsko vzdrževanje ve�namenskih centrov – KS Trebelno – sredstva, 
pridobljena s krajevnim samoprispevkom  
 
KS Trebelno je v letu 2006 pridobila pravnomo�no gradbeno dovoljenje kot investitor gradnje 
»Doma gasilcev in doma krajanov« na Trebelnem. V avgustu je KS Trebelno izvedla tudi javni 
razpis za pridobitev izvajalca za izgradnjo objekta. Izgradnja navedenega objekta je pogojena 
tudi z zbiranjem samoprispevka, katerega je po predhodno izvedenem referendumu v KS 
Trebelno sprejel Ob�inski svet Ob�ine Trebnje z Odlokom o uvedbi samoprispevka za gradnjo 
in investicijsko vzdrževanje javnih poti in izgradnjo ve�namenskega doma v Krajevni skupnosti 
Trebelno (Uradni list RS, št. 65/05 in 89/05). 
 
V investicijskem programu je bila predvidena 2% stopnja za odmero samoprispevka. Po 
dejansko opravljeni odmeri za obdobje od 1. 7. 2005 do 31. 12. 2005 pa se je pokazalo, da 
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odmera po 2% stopnji predstavlja previsoko obremenitev zavezancev, zato je na predlog KS 
Trebelno Ob�inski svet Ob�ine Trebnje od 1. 1. 2006 dalje sprejel 1% stopnjo odmere 
samoprispevka. Letna odmera tako znaša 15.000.000,00 SIT, kar pomeni, da bo s sredstvi 
samoprispevka zbranega 75.000.000,00 SIT in ne 60.000.000,00 SIT. 
 
Ker je investitor po izvedenem javnem odpiranju in postopku s pogajanji brez objave pridobil 
izvajalca za ponudbeno ceno 78.176.070,00 SIT, je potrebno zagotoviti dodatna finan�na 
sredstva in novelirati Investicijski program.  
Zaradi zagotavljanja sredstev, daljše dobe dotoka sredstev, dejstva, da po izvedeni III. gradbeni 
fazi KS Trebelno poiš�e najemnika za izvedbo trgovine in bifeja in popolne lo�enosti 
financiranja, je predvideno sklepanje aneksov za nadaljevanje investicije. 
Glede na takšno izbiro izvajalca in zagotovitev zaprte finan�ne konstrukcije je svet KS Trebelno 
predlagal, da se v letu 2006 spremeni delež v Investicijskem programu, ki je namenjen izvedbi 
cestnega programa in izgradnji ve�namenskega doma, in sicer se za izgradnjo ve�namenskega 
doma sredstva pove�ujejo za 4.223.000 SIT in tako znašajo 12.500.000 SIT. 
 
18034 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in ve�namenskih centrov 
 
Sredstva na kontu 4320 se znižujejo, ker Ministrstvo za kulturo prijavljenih projektov za 
investicije v kulturne domove ne bo sofinanciralo. 
Dodatna sredstva v višini 3 mio SIT pa se zagotavljajo za potrebe izgradnje ve�namenskega 
doma na Trebelnem.  
 
 
19 
IZOBRAŽEVANJE 
 
1902 
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 
19029001 
Vrtci 
 
19001 Dejavnost javnih vrtcev (pla�ilo razlike med ceno programa in pla�ili staršev) 
 
Glede na zadnje pove�anje cen programov vrtcev je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za 
pla�ilo razlike med ekonomsko ceno in pla�ili staršev (3,0 mio SIT), del sredstev v višini 
800.000 SIT pa se prerazporedi iz konta 4133 na konto 4119. 
 
19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 
 
Na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom se glede na vlogo Vrtca Trebnje 
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zagotavljajo dodatna sredstva v višini 9.600.000 SIT, in sicer 3.600.000 SIT za celovito ureditev 
povezovalnega hodnika med enotama Videk in Ostržek, ker je bila prvotna investicija 
predvidena v druga�nem obsegu, za nujno nabavo pralnega in sušilnega stroja v višini 1,5 mio 
SIT ter za prestavitev prostorov pralnice in ureditev hodnika v višini 4,5 mio SIT. 
 
1903 
Primarno in sekundarno izobraževanje 
 
19039001 
Osnovno šolstvo 
 
19008 Dodatni programi v osnovnih šolah  
 
V okviru teko�ih transferov za izdatke za blago in storitve javnim zavodom se na podlagi vloge 
Osnovne šole Trebnje zagotavljajo dodatna sredstva v višini 500.000 SIT za romskega 
pomo�nika.   
 
19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 
 
Na kontu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bila planirana sredstva za gradnjo 
osnovne šole v Šentrupertu, ki pa se v skladu s sprejetim Dokumentom identifikacije investicije 
projekta v letu 2006 ne bodo porabila. Z rebalansom pa je potrebno zagotoviti sredstva v višini 
25.200.000 SIT za potrebe zunanje ureditve osnovne šole Trebnje, kar bo eden od pogojev za 
nadaljevanje postopka pridobitve uporabnega dovoljenja za Osnovno šolo Trebnje. 
 
Z rebalansom se zagotavljajo tudi dodatna sredstva v višini 29.930.000 SIT na kontu 4323 - 
investicijski transferi javnim zavodom za izvedbo nekaterih nujnih del. Osnovni šoli Trebnje se 
zagotavljajo sredstva za ureditev nogometnega igriš�a (4,0 mio SIT), ra�unalniško opremo (1,8 
mio SIT), za odpravo pomanjkljivosti po inšpekcijski odlo�bi za PŠ Šentlovrenc (2,0 mio SIT) 
in nadaljevanje zamenjave oken (15,2 mio SIT). OŠ Veliki Gaber je izkazala potrebo po 
zamenjavi spodnjega nosilnega dela starega montažnega objekta (2,0 mio SIT) in po izvedbi 
sanacijskih del na objektu telovadnice v višini 2,0 mio SIT. V osnovni šoli na Mirni je 
predvidena nabava in montaža klime naprave v ra�unalniški u�ilnici (0,5 mio SIT), za potrebe 
odbojke pa je nujno zarisati centralno igriš�e za odbojko (1,0 mio SIT), na kar so že ve�krat 
opozorili tudi športni klubi. Osnovni šoli Mokronog se zagotavljajo dodatna sredstva za nabavo 
ra�unalnikov v višini 130.000 SIT in dodatna sredstva za zamenjavo oken, ker odobrena 
sredstva po sklenjeni pogodbi niso zadostovala za izvedbo celotnega javnega naro�ila (500.000 
SIT). Prav tako se zagotavljajo dodatna sredstva za zunanjo ureditev pred objektom vrtca in 
igriš�a v osnovni šoli v Šentrupertu v višini 800.000 SIT, saj planirana sredstva niso zadostovala 
za izvedbo del v predvidenem obsegu.  
 
19039002 
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Glasbeno šolstvo 
 
19015 Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol 
 
Na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom se Glasbeni šoli zagotavljajo dodatna 
sredstva v višini 550.000 SIT za nakup ognjevarne omare in konferen�nih stolov za izvajanje 
njihove dejavnosti. 
 
1906 
Pomo�i šolajo�im  
 
19069003 
Štipendije 
 
19034 Štipendije za nadarjene 
 
Zaradi neskladja med prora�unskim in šolskim letom je potrebno za izpla�ilo štipendij v letu 
2007 zagotoviti dodatna sredstva v višini 4 mio SIT, da bo možno še v letu 2006 skleniti 
pogodbe za celotno dobo štipendiranja (šolsko oz. študijsko leto). 
 
 
20 
SOCIALNO VARSTVO 
 
2002 
Varstvo otrok in družine 
 
20029001 
Drugi programi v pomo� družini  
 
20022 Pomo� staršem ob rojstvu otrok 
 
Glede na število izdanih odlo�b v prvem polletju letošnjega leta za pomo� staršem ob rojstvu 
otroka je potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva za izpla�ila pomo�i v višini 
1.500.000 SIT, saj se izda mese�no povpre�no 15 odlo�b. 
 
2004 
Izvajanje programov socialnega varstva 
 
20049002 
Socialno varstvo invalidov 
 



C:\irena\Prora�un 2006 - po novem\Rebalans 3\Obrazložitev Odloka o spr. in dop. odloka o prora�unu OT za leto 2006 - rebalans 3 - za objavo.doc                                                                
25 
 

 

20025 Sofinanciranje odkupa prostorov – Društvo invalidov  
 
Z rebalansom se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nakupa prostorov v velikosti 63 m2 
(prilagojenega invalidom) za potrebe dejavnosti Društva invalidov Trebnje, v višini 10% 
investicijske vrednosti, kar glede na ponudbo izvajalca gradnje, znaša okvirno 2,5 mio SIT. 
 
20049003 
Socialno varstvo starih 
 
20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 
 
Na kontu transferi posameznikom in gospodinjstvom se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 
8.000.000 SIT, saj izpla�ila po obstoje�ih odlo�bah za oskrbovance v institucionalnem varstvu v 
obdobju januar – avgust 2006 kažejo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za izpla�ila do 
konca leta 2006. 
 
20049004 
Socialno varstvo materialno ogroženih 
 
20015 Enkratne pomo�i socialno ogroženim in drugi enkratni izdatki – romska problematika  
 
Opis podprograma: 
Pomo� pri gradnji in obnovi bivališ� v vseh romskih naseljih ob�ine ter dose�i minimalni 
standard romskih družin. Tako bodo izboljšane higienske razmere in s tem posredno redno 
obiskovanje otrok v vzgojnih organizacijah. Odstranitev potepuških psov in glodalcev, ki 
ogrožajo varnost prebivalcev naselij ter pla�ilo odškodnine za škodo, ki jo povzro�ajo Romi 
krajanom. Za te namene se planirajo sredstva v višini 1.000.000 SIT. 
 
20017 Pla�ilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedi�ev 
 
Na kontu transferi posameznikom in gospodinjstvom se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 
319.000 SIT, ker dejanska realizacija v obdobju januar – avgust 2006 že skoraj dosega planirana 
sredstva, kajti nemogo�e je realno predvideti število upravi�enih prosilcev. 
 
20018 Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome 
 
Opis podprograma: 
Izboljšanje bivalnega prostora romskih naselij v ob�ini tako na podro�ju infrastrukture kot 
izboljšanju njihovih bivališ�. Sofinanciranje gradnje bivališ�, popravilo poti ter pomo� pri 
nabavi opreme za bivanje. 
 
Cilji: 
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Za investicijska dela so zagotovljena sredstva v višini 20.000.000 SIT, ki so namenjena za 
izgradnjo infrastrukture – vodovod, elektrika, ceste, kanalizacija itd. S tem se zagotavlja 
osnovne življenjske potrebe romskim družinam ter nadaljnji koraki k civilizaciji Romov.   
Potrebno pa je še dodatno pridobiti izvedbene projekte ter geodetske odmere za izgradnjo 
infrastrukture, za kar se planirajo sredstva v višini 3.000.000 SIT.  
 
23 
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 
2302 
Posebna prora�unska rezerva in programi pomo�i v primerih nesre� 
 
23029001 
Rezerva ob�ine 
 
23001 Prora�unska rezerva  
 
Sredstva se pove�ujejo za 1.482.198 SIT in predstavljajo kon�ni obra�un rezerve za leto 2005. 
 
2303 
Splošna prora�unska rezervacija 
 
23039001 
Splošna prora�unska rezervacija 
 
V skladu z dolo�ili Zakona o javnih financah se v prora�unu del predvidenih prejemkov vnaprej 
ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna prora�unska rezervacija, ki se v prora�unu tudi 
posebej izkazuje – prora�unska postavka 23008 Splošna prora�unska rezervacija. Sredstva v 
okviru te postavke se le nekoliko zmanjšujejo.  
 
 
Poraba sredstev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš�a in davka od premoženja 
je izkazana v skladu s plani krajevnih skupnosti po posameznih prora�unskih postavkah, kot je 
prikazano v spodnji tabeli.  
Spremembo plana koriš�enja sredstev iz omenjenega naslova je ob pripravi rebalansa 3 
posredovala Krajevna skupnost Veliki Gaber (spremembe so ozna�ene z leže�o pisavo).  
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Predvidena poraba sredstev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljiš�a in davka od premoženja, na podlagi predlogov krajevnih skupnosti - 
ZBIR: 
Prora�unska 

postavka 
(PP) 

Opis PP Znesek v SIT 

02006 Stroški pla�ilnega prometa v KS 2.193.980 
06018 Pla�e zaposlenih v KS 3.544.600 
06019 Materialni stroški v KS 22.586.688 
06020 Teko�e vzdrževanje upravnih prostorov in pla�ilo najemnin v KS 1.990.662 

06021 Investicije v upravne prostore in nakup opreme v KS 4.330.000 

07007 Dejavnost gasilskih društev v KS 700.000 
13025 Upravljanje in teko�e vzdrževanje javnih poti v KS 28.206.630 

13026 Upravljanje in teko�e vzdrževanje cestne infrastrukture v KS 700.000 

13027 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti v KS 39.264.108 

13028 Gradnja in investicijsko vzdrževanje ceste infrastrukture v KS 3.877.374 

13032 Projektna dokumentacija v KS 1.000.000 

13029 Upravljanje in teko�e vzdrževanje parkiriš� v KS 0 

13030 Upravljanje in teko�e vzdrževanje prometne signalizacije v KS 95.000 

13015 Upravljanje in teko�e vzdrževanje javne razsvetljave v KS 19.821.961 

13031 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v KS  12.205.499 

13033 Gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije v KS 200.000 

15004 Odvoz kosovnih odpadkov v KS 100.000 

15026 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in 
�istilnih naprav v KS 

1.256.950 

16033 Teko�e vzdrževanje vodovodnih sistemov v KS 144.000 

16034 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov v KS 5.000.000 

16035 Teko�e vzdrževanje pokopališ� in mrliških vežic v KS 6.053.916 

16036 Gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališ� in mrliških vežic 
v KS 

39.212.000 

16037 Upravljanje in vzdrževanje zelenic, parkov,… v KS  1.526.010 

16015 Prazni�na okrasitev naselij in izobešanje zastav v KS 700.000 

16038 Nakup zemljiš� v KS 3.000.000 

18061 Sofinanciranje glasil v KS 500.000 

18062 Investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov v KS 500.000 

18063 Upravljanje in teko�e vzdrževanje kulturnih objektov v KS 1.750.000 
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18064 Ljubiteljska kultura - programi kulturnih društev v KS 700.000 

18065 Financiranje športa v društvih v KS 1.000.000 

19037 Dodatne dejavnosti v osnovnem šolstvu v KS 300.000 

20024 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (Rde�i križ,…) v KS 800.000 

SKUPAJ SREDSTVA NUSZ IN DAVKA OD PREMOŽENJA: 203.259.378 

 
V ra�unu finan�nih terjatev in naložb se ne predlaga sprememb; v ra�unu financiranja pa se 
predvidena zadolžitev v višini 374.900.000 SIT zmanjšuje na 365.000.000 SIT.  
 
 
II/II JAVNOFINAN�NI PRIHODKI IN ODHODKI NEPOSREDNIH 
PRORA�UNSKIH UPORABNIKOV – KRAJEVNIH SKUPNOSTI (5001 – 
5016) 
 
Ob pripravi rebalansa 1 prora�una za leto 2006 so krajevne skupnosti skupaj na�rtovale 
512.963.125 SIT prejemkov. Prihodke v bilanci prihodkov in odhodkov so na�rtovale v višini 
494.430.125 SIT, za pokrivanje razlike med odhodki in prihodki pa so namenjale še 18.533.000 
SIT razpoložljivih sredstev na ra�unu.  
V strukturi so predstavljali lastni prihodki krajevnih skupnosti 20%, od katerih sta bila glavni vir 
krajevni samoprispevek in prihodki od ob�anov za sofinanciranje cestne in komunalne 
infrastrukture. 
 
Odhodki krajevnih skupnosti so bili ob pripravi rebalansa 1 prora�una za leto 2006 planirani v 
višini 512.963.125 SIT in so bili v pretežni meri namenjeni za investicijska vlaganja v cestno 
infrastrukturo in pokopališko dejavnost (tako za redno vzdrževanje kot gradnjo mrliških vežic). 
 
Krajevne skupnosti vsebinskih obrazložitev niso posredovale, tako da je bila poraba sredstev 
razvidna le iz funkcionalne klasifikacije. 
 
Pri pripravi rebalansa 3 ob�inskega prora�una so bile tudi krajevne skupnosti pozvane naj 
pripravijo spremembe svojih finan�nih na�rtov za leto 2006. Spremembo plana ob pripravi 
rebalansa 3 prora�una so posredovale krajevne skupnosti �atež, Dobrni�, Dolenja Nemška vas, 
Knežja vas, Mirna, Mokronog, Sela pri Šumberku, Šentrupert, Štefan, Trebelno in Veliki Gaber, 
medtem ko so krajevne skupnosti Ra�je selo, Svetinja, Šentlovrenc, Trebnje in Velika Loka 
sporo�ile, da v svojem finan�nem na�rtu ne predlagajo sprememb.  
 
Ker pri pripravi rebalansa 2 prora�una za leto 2006 krajevne skupnosti niso bile pozvane, da 
podajo spremembe finan�nih na�rtov za leto 2006, so na�rtovani prihodki in odhodki primerjani 
s podatki iz rebalansa 1 prora�una za leto 2006. 
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Krajevne skupnosti predvidevajo, da bodo razpolagale s 527.801.797 SIT, kar je za 14.838.672 
SIT ve�, kot je bilo na�rtovano ob sprejetju rebalansa 1 prora�una za leto 2006. 
 
Prihodke v bilanci prihodkov in odhodkov so ocenile na 507.618.797 SIT, kar pomeni, da se 
pove�ujejo od prvotno na�rtovanih za 13.188.672 SIT. 
Razliko, presežek odhodkov nad prihodki, v višini 20.183.000 SIT, pokrivajo iz razpoložljivih 
sredstev na ra�unu. 
 
V strukturi predstavljajo lastni prihodki krajevnih skupnosti 24,08%, od katerih sta še vedno 
glavni prihodek krajevni samoprispevek in prihodki od ob�anov za sofinanciranje cestne in 
komunalne infrastrukture. 
Ve�ji del sredstev – 75,92% - pri�akujejo iz ob�inskega prora�una v obliki transferov, iz naslova 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš� od pravnih in fizi�nih oseb, davka od premoženja in 
sredstev za cestno in komunalno infrastrukturo ter s podro�ja kulture za vzdrževanje kulturnih 
objektov. 
 
Izdatki krajevnih skupnosti, v višini 527.801.797 SIT, predstavljajo odhodke krajevnih 
skupnosti v skupni višini 527.201.797 SIT in pove�anje kapitalskih deležev v višini 600.000 SIT 
v ra�unu finan�nih terjatev in naložb; v strukturi predstavljajo teko�i odhodki in transferi 
33,84%, medtem ko se investicijski odhodki in investicijski transferi na�rtujejo v višini 66,16% 
vseh sredstev. 
 
Krajevne skupnosti vsebinskih obrazložitev niso posredovale, tako da je poraba sredstev 
razvidna le iz finan�nih na�rtov posameznih krajevnih skupnosti za leto 2006, ki so priloženi v 
posebnem delu prora�una. 
 
Ob�inskemu svetu se predlaga, da v skladu s 84. �lenom Poslovnika Ob�inskega sveta Ob�ine 
Trebnje sprejme odlok po hitrem postopku (združitev prve in druge obravnave na isti seji – 
enofazni postopek). 
 
Predlog sklepov: 
 
1. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prora�unu Ob�ine Trebnje 

za leto 2006  - rebalans 3 - po hitrem postopku; 
2. Sprejme se sklep o zadolžitvi ob�inskega prora�una za leto 2006; 
3. Sprejmejo se Dopolnitve programa prodaje ob�inskega stvarnega premoženja za leto 

2006 (št. 2); 
 
Pripravil: 
Referat za prora�un 

     CIRIL METOD PUNGARTNIK 
  Župan Ob�ine Trebnje 


