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1. SPLOŠNI DEL  

A - Bi lanca prihodkov in odhodkov 

Prejemke predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2020 - rebalans II (v nadaljevanju: predlog rebalansa proračuna)  sestavljajo prihodki 
iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 15.230.201,71 EUR in načrtovano 
zadolževanje proračuna v računu financiranja  (bilanca C) v višini 188.153,00 EUR. Izdatke 
sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 16.832.908,15 EUR 
ter odplačila dolga v višini 579.889,40 EUR iz računa financiranja (bilanca C); medtem ko se 
v računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) ne načrtuje ne prejemkov ne izdatkov.  
Odhodki presegajo prihodke za 1.602.706,44 EUR, zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za 
odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 579.889,40 EUR. Presežek odhodkov nad 
prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ostanka sredstev na računu iz 
preteklega leta v višini 1.994.442,84 EUR (od tega sredstva na računih krajevnih skupnosti 
znašajo 337.786,26 EUR) in predvidenega zadolževanja (v računu financiranja) v višini 
188.153,00 EUR. Na ta način je predlog rebalansa proračuna uravnotežen. 
 

Prihodki proračuna 
Prejemke predloga rebalansa proračuna v višini 17.412.797,55 EUR sestavljajo prihodki iz 
bilance prihodkov in odhodkov v višini 15.230.201,71 EUR ter načrtovano zadolževanje v 
računu financiranja v višini 188.153,00 EUR. Za pokritje odhodkov se načrtuje še 1.994.442,84 
EUR sredstev na računu. 
 
V nadaljevanju so pojasnjeni le prihodki, ki se s predlogom rebalansa proračuna spreminjajo. 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI  

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se s predlogom rebalansa proračuna  
zvišujejo, glede na veljavni proračun, in sicer: 
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna: 

 prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije se zvišujejo za 7.086,02 EUR, in 
sicer zaradi vključitve deleža proračuna Republike Slovenije pri sofinanciranju projekta 
»izgradnja gozdne ceste Dolenje Ponikve – Travnice«. 

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
EU in iz drugih držav   
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav se s 
predlogom rebalansa proračuna zvišujejo, glede na veljavni proračun, in sicer: 
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav za 

izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike: 
 prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav za 

izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike se zvišujejo za 21.258,06 EUR, in sicer 
zaradi vključitve deleža proračuna Evropske unije pri sofinanciranju projekta »izgradnja 
gozdne ceste Dolenje Ponikve – Travnice«.  
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Odhodki proračuna 
V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna, skupaj s prostimi 
sredstvi na računu, v skupni višini 17.412.797,55 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb 
občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 16.832.908,15 EUR in v računu 
financiranja v višini 579.889,40 EUR. 
 
V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa proračuna 
spreminjajo. 
 
40 - tekoči odhodki se ne spreminjajo, glede na veljavni proračun. 
41 - tekoči transferi se ne spreminjajo, glede na veljavni proračun. 
42 - investicijski odhodki so načrtovani v višini 7.301.911,57 EUR in se zvišujejo za 
28.344,08 EUR oz. 0,39 %, glede na  veljavni proračun – spremembe so na kontih za 
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, nakup zemljišč ter študije o izvedljivosti projektov, 
projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.  
43 - investicijski transferi se ne spreminjajo, glede na veljavni proračun. 
 
Podrobneje so spremembe na odhodkovni strani predstavljene v obrazložitvah posebnega 
dela predloga rebalansa proračuna.  
 
 
S predlogom rebalansa proračuna II je načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 1.602.706,44 
EUR, ki se ne spreminja glede na veljavni proračun oz. glede na sprejeti rebalans proračuna 
I. 
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2. POSEBNI DEL 
 

A - Bi lanca odhodkov 

V posebnem delu so predstavljene spremembe oz. dopolnitve proračuna, ki so vplivale na 
spremenjene odhodke po posameznih področjih proračunske porabe, in sicer zgolj po 
proračunskih postavkah, ki se spreminjajo, glede na veljavni proračun. 
Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih 
po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.  
 
Vključene so samo spremembe in dopolnitve proračuna, ki izhajajo iz Sklepa o načinu 
delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19), med tem ko bodo spremembe veljavnega proračuna (upoštevanje 
že sprejetih sklepov o prerazporeditvi v skladu z določili Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2020) vključene v naslednji predlog rebalansa proračuna.  
 
Spremembe predloga rebalansa proračuna II so pojasnjene v nadaljevanju: 
 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 

1104 - Gozdarstvo 
 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 
11014 – Gradnja gozdnih cest 

OB130-20-0003 – Gradnja gozdne ceste Dol.Ponikve-Travnice 

V okviru proračunske postavke se dodatno zagotavljajo sredstva v višini 54.524,27 EUR za 
ureditev gozdne ceste Dolenje Ponikve - Travnice v dolžini 515 metrov in širini 3,5 metra. 
Projekt za izvedbo PZI je izdelan, pridobljena so tudi vsa soglasja lastnikov zemljišč, tako da 
se takoj po zagotavljanju finančnih sredstev lahko pripravi razpisna dokumentacija in izvede 
javni razpis za izbiro izvajalca. 

Občina je naslovila vlogo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na javni razpis 
in dne 3. 3. 2020 prejela odločbo o pravici do sredstev v višini 28.344,08 EUR (50 % delež 
financiranja). 75 % tega zneska  je delež evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
25 % pa delež proračuna Republike Slovenije. Do konca leta je potrebno na agencijo nasloviti 
zahtevek za povračilo sredstev z vso potrebno dokumentacijo, do takrat pa mora občina 
investicijo izvesti in predložiti tudi končno situacijo s potrdili o plačilu. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 
13005 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 

OB130-19-0021 – Kolesarska povezava Trebnje – Mirna - Mokronog 

Občina Trebnje je kot vodilni partner projekt Regionalne kolesarske povezave Trebnje-Mirna-
Mokronog umestila v drugi Dogovor za razvoj regij v sklopu izvajanja Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 –2020, s čimer je pridobila sredstva 
za sofinanciranje izvedbe projekta iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V sklopu projekta 
je bila izdelana projektna dokumentacija trase Trebnje-Mirna-Mokronog.  

Sredstva v višini 9.500,00 EUR se s predlogom rebalansa zagotavljajo za naročilo 
presojevalca projekta, kar je tudi pogoj za uspešno oddajo vloge. Poleg tega se sredstva 
zagotavljajo za pripravo vsebin vloge za pridobitev sredstev. 
 
13020 – Pločniki ob lokalnih cestah 

OB130-19-0016 – Gorenje in Dolenje Ponikve: Kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in 
pločnik med naseljema 
V okviru te postavke se sredstva zmanjšujejo oz. se prenašajo v prihodnje obdobje, ker 
izvedba kanalizacije in pločnika na Ponikvah še ni mogoča, saj še ni pridobljeno gradbeno 
dovoljenje za celotno infrastrukturno ureditev Ponikev.  
 
13023 – Novogradnje v okviru OPPN 

OB130-18-0004 – Industrijska cona Trebnje - II. faza 
V okviru te postavke se sredstva usklajujejo z novelacijo Investicijskega programa za 
Industrijsko cono Trebnje – II. faza.  
 

13029004 – Cestna razsvetljava  
 
13016 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave - 
novogradnje 

OB130-19-0016 – Gorenje in Dolenje Ponikve: Kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in 
pločnik med naseljema 
V okviru te postavke se zmanjšujejo sredstva, ker izvedba kanalizacije in pločnika na Ponikvah 
še ni mogoča, saj še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje za celotno infrastrukturno ureditev 
Ponikev.  
 
 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 

1502 – Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 
 

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo  
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15008 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in 
čistilnih naprav 

OB130-15-0019 – Nadgradnja SKČN Trebnje in kanalizacija 

Sredstva za nadgradnjo čistilne naprave Trebnje so bila načrtovana že v letu 2019, ker pa 
realizacije v letu 2019 ni bilo, je potrebno preostanek sredstev do pogodbe (132.000,00 EUR) 
zagotoviti v letu 2020 – prenesti iz leta 2019. Investicija je v teku, zato je za dokončanje 
projekta zagotovitev sredstev s predlogom rebalansa nujna. 

15032 Fekalna kanalizacija – novogradnje    

15035 Meteorna kanalizacija – novogradnje    

OB130-19-0016 – Gorenje in Dolenje Ponikve: Kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in 
pločnik med naseljema 

V okviru te postavke se zmanjšujejo sredstva, ker izvedba kanalizacije in pločnika na Ponikvah 
še ni mogoča, saj še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje za celotno infrastrukturno ureditev 
Ponikev.  

OB130-18-0004 – Industrijska cona Trebnje - II. faza 
V okviru te postavke se sredstva usklajujejo z novelacijo Investicijskega programa za 
Industrijsko cono Trebnje – II. faza.  
 

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve 
 

15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave 
 

15008 Protipoplavni ukrepi 

OB130-18-0001 – Protipoplavni ukrepi - Šentlovrenc 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvajanje protipoplavnih ukrepov v 
naselju Šentlovrenc v višini 319.302,95 EUR. Sredstva za izvedbo vseh protipoplavnih ukrepov 
v naselju Šentlovrenc so bila sicer načrtovana že za leto 2019, vendar do realizacije projekta 
zaradi ne pridobljenih mnenj in soglasij ni prišlo.  

Izvedba omilitvenih ukrepov v Šentlovrencu je tudi eden izmed pogojev za pridobitev 
uporabnega dovoljenja za vrtec v Šentlovrencu, zato je potrebno zagotoviti sredstva za gradnjo 
in nadzor v letu 2020. 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
 

1603 – Komunalna dejavnost 
 

16039001 – Oskrba z vodo 
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16032 Novogradnje vodovoda    

OB130-18-0004 – Industrijska cona Trebnje - II. faza 
V okviru te postavke se sredstva usklajujejo z novelacijo Investicijskega programa za 
Industrijsko cono Trebnje – II. faza.  

Investicija je v teku in bo predvidoma končana do junija 2020, zato je potrebno manjkajoča 
sredstva za izgradnjo vodovoda zagotoviti pred koncem investicije. 

 
 

19 – IZOBRAŽEVANJE 
 

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje  
 

19039001 – Osnovno šolstvo  
 

19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 

OB130-15-0016: Razširitev PŠ Dol.Nem.vas 
Za območje urejanja prostora Dolenja Nemška vas je sprejet Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za šolski kompleks Dolenja Nemška vas (Uradni list RS, št. 48/08, v 
nadaljevanju OPPN), ki opredeljuje osnovno namensko rabo 629/4-del in 630/6- del, obe k.o. 
Češnjevek,  kot območje za centralne dejavnosti (C), podrobnejša namenska raba: površine 
za izobraževanje (CDi). 
Občina Trebnje je 29. 11. 2019 z lastnikom zgoraj navedenih parcel sklenila predpogodbo za 
nakup navedenih nepremičnin. Bistvene sestavine predpogodbe: 

 Lastnik dovoli parcelacijo parcel 629/4 in 630/6, obe k.o. 1420 Češnjevek po meji 
OPPN. 

 Obveza pogodbenih strank, da po pravnomočni parcelaciji skleneta kupno pogodbo za 
odkup delov parcele 629/4 in 630/6, obe k.o. 1420 Češnjevek, po vrednosti 60 EUR/m2. 

 Občina Trebnje v Proračunu za leto 2020 zagotovi sredstva za odkup navedenih 
zemljišč. 

Vsebino navedene predpogodbe je Občinski svet že potrdil na 11. redni seji dne 11. 12. 2019. 
Po potrditvi predpogodbe je Občina Trebnje pri pogodbenem izvajalcu geodetskih storitev 
naročila parcelacijo parcel po meji namenske rabe. Območna geodetska uprava Novo mesto 
je v postopku evidentiranja urejene meje in parcelacije dne 2. 3. 2020 pod št. 02112-344/2020-
2 izdala odločbo, s  katero se je prvotna parcela 629/4 razdelila na parcelo 629/9 in 629/8 v 
izmeri 4529 m2  (ki je v območju OPPN in bo predmet nakupa), parcela 630/6 pa se je razdelila 
na parceli 630/18 in 630/17 v izmeri 1214 m2 (ki je v območju OPPN in bo predmet nakupa). 
Z navedeno parcelacijo se je ugotovila tudi točna površina zemljišča, ki sodi v območje OPPN.  
V proračunu Očine Trebnje za leto 2020 sredstva za nakup navedenih nepremičnin niso 
zagotovljena. Sredstva se zagotavljajo s predlogom rebalansa proračuna, in sicer v višini 
344.580,00 EUR. 
 
 
Pripravila: 
Občinska uprava 
 Alojzij Kastelic, l.r. 

ŽUPAN 
 


