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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 2017 - rebalans I (v nadaljevanju: predlog rebalansa proračuna - I)  sestavljajo prihodki 
iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 12.699.433,11 EUR, sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev (delnic) (bilanca B) v višini 4.660,80 EUR in načrtovano zadolževanje proračuna v računu financiranja  (bilanca C) v višini 1.038.575,00 EUR. Izdatke 
sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 14.962.122,83 EUR ter odplačila dolga v višini 542.357,88 EUR iz računa financiranja (bilanca C); medtem ko se 
v računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) ne načrtuje izdatkov.  Odhodki presegajo prihodke za 2.262.689,72 EUR, zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 542.357,88 EUR. Presežek odhodkov nad 
prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ostanka sredstev na računu iz preteklega leta v višini 1.761.811,80 EUR (od tega sredstva na računih krajevnih skupnosti 
znašajo 384.524,30 EUR), iz sredstev, pridobljenih s prodajo delnic (v računu finančnih terjatev in naložb) v višini 4.660,80 EUR in predvidenega zadolževanja (v računu financiranja) v višini 
1.038.575,00 EUR. Na ta način je predlog rebalansa proračuna - I uravnotežen.  
Prihodki proračuna 
Prejemke predloga rebalansa proračuna - I v višini 15.504.480,71 EUR sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 12.699.433,11 EUR, sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev (delnic) v računu finančnih terjatev in naložb v višini 4.660,80 EUR ter 
načrtovano zadolževanje v računu financiranja v višini 1.038.575,00 EUR. Za pokritje odhodkov se načrtuje še 1.761.811,80 EUR sredstev na računu, od tega sredstva na računih 
krajevnih skupnosti znašajo 384.524,30 EUR.  
V nadaljevanju so pojasnjeni le prihodki, ki se s predlogom rebalansa proračuna – I 
spreminjajo. 
 
72 – KAPITALSKI PRIHODKI 
722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  
S predlogom rebalansa proračuna – I se spreminja višina na podkontu 7222 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, in sicer se povečuje za 150.000,00 EUR in znaša 900.000,00 EUR.  Občina namreč ocenjuje, da bo v letu 2017 po izvedeni komasaciji (v Industrijski coni) lahko 
prodala svoj delež zemljišč, izven območja cestne infrastrukture, morebitnim investitorjem.  
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Odhodki proračuna 
 
V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna - I, skupaj s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 15.504.480,71 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb 
občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 14.962.122,83 EUR in v računu financiranja v višini 542.357,88 EUR.  
V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa proračuna - I spreminjajo.  40 - tekoči odhodki so načrtovani v višini 2.937.008,46 EUR in se povečujejo za 3.000,00 
EUR, glede na sprejeti proračun – spremembe so na kontih za tekoče vzdrževanje ter na drugih operativnih odhodkih.  41 - tekoči transferi se ne spreminjajo, glede na sprejeti proračun, in so načrtovani v višini 
5.010.912,68 EUR.  42 - investicijski odhodki so načrtovani v višini 6.686.161,69 EUR in se povečujejo za 
147.000,00 EUR, glede na  sprejeti proračun – spremembe so na kontih za nakup opreme, 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 sprejeti proračun, in so načrtovani v 
višini 328.040,00 EUR. 
 Podrobneje so spremembe na odhodkovni strani predstavljene v obrazložitvah posebnega dela.  
  
S predlogom rebalansa proračuna – I je načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 2.262.689,72 EUR, ki se ne spreminja glede na sprejeti proračun.   
B - Račun finančnih terjatev in naložb 
 V računu finančnih terjatev in naložb ni predlaganih sprememb. 
  C - Račun financiranja 
 V računu financiranja ni predlaganih sprememb. 
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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. Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih 
po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.   4000 – OBČINSKA UPRAVA  
 S predlogom rebalansa proračuna - I se v okviru proračunskega uporabnika občinska uprava v letu 2017 načrtuje 13.095.849,17 EUR, med tem ko je v sprejetem proračunu zagotovljenih 
12.945.849,17 EUR (povečanje za 150.000,00 EUR).  
Del sprememb predloga rebalansa proračuna – I predstavlja zgolj uskladitev z veljavnim planom (upoštevanje že sprejetih sklepov o prerazporeditvi), in sicer: 
 
datum znesek PP naziv PP konto naziv konta NRP naziv NRP 

13.3.2017 -900,00 06012 

Tekoče 
vzdrževanje 
upravnih 
prostorov 40250400 

Zavarovalne 
premije za 
objekte - 
občinska stavba   

  

13.3.2017 900,00 06012 

Tekoče 
vzdrževanje 
upravnih 
prostorov 40250000 

Tekoče 
vzdrževanje 
poslovnih 
objektov   

  

13.3.2017 -500,00 06012 

Tekoče 
vzdrževanje 
upravnih 
prostorov 40251100 

Tekoče 
vzdrževanje 
druge opreme 

  

  

13.3.2017 500,00 06012 

Tekoče 
vzdrževanje 
upravnih 
prostorov 40251000 

Tekoče 
vzdrževanje 
komunikacijske 
opreme   

  

24.3.2017 -3.000,00 19011 

Investicije in 
investicijsko 
vzdrževanje 
osnovnih šol 43230008 

Investicijski 
transferi javnim 
zavodom - OŠ 
Veliki Gaber 

OB130-
09-0081 

Inv.transf.jav.
zavod-
osnovnim 
šolam 

24.3.2017 3.000,00 19011 

Investicije in 
investicijsko 
vzdrževanje 
osnovnih šol 40299947 

Drugi operativni 
odhodki 

  

  

29.3.2017 -7.516,80 19004 

Investicije in 
investicijsko 
vzdrževanje 
vrtcev 42040002 

Priprava 
zemljišča - za 
Vrtec 
Šentlovrenc 

OB130-
16-0002 

Izgradnja štiri 
oddelčnega 
vrtca v 
Šentlovrencu 

29.3.2017 7.516,80 19004 

Investicije in 
investicijsko 
vzdrževanje 
vrtcev 

42089902 

Plačila 
dr.storitev in 
dokument.-inv. 
vzdrževanje 
vrtcev 

OB130-
16-0002 

Izgradnja štiri 
oddelčnega 
vrtca v 
Šentlovrencu 



5 

 

Ostale spremembe predloga rebalansa proračuna – I pa so pojasnjene v nadaljevanju:  
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  
 
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  
 
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  
 
07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite 
Sredstva za nabavo opreme se nekoliko znižujejo, in sicer za 3.000,00 EUR, glede na dejansko izkazane potrebe po nabavi.  
 
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča) 
 

16069002 – Nakup zemljišč 
16030 - Nakup stavbnih zemljišč 
 
S predlaganim rebalansom proračuna – I se višina sredstev za nakup stavbnih zemljišč povečuje za 150.000,00 EUR in po spremembi znaša 459.870,00 EUR. Sprememba je na projektu: OB130-17-0029 - odkup solastniških deležev v IC.  
Občina Trebnje si je v letu 2017 aktivno prizadevala za izvedbo postopka pogodbene komasacije na območju IC Trebnje-severni del. Določen je bil obod komasacijskega območja in  meje komasacijskega območja so bile dokončno urejene. 
Občina Trebnje je tudi vsem lastnikom manjših deležev do 400 m2 ponudila odkup le-teh. Nakupne pogodbe so bile sklenjene z osmimi solastniki manjših deležev. 
 Občinska uprava je v decembru 2016 izdala Komasacijsko dovoljenje v skladu s 131. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - 
ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 - ZUPUDPP), v katerem je določila, da je predlagana komasacija, ki jo je izdelala Geodetska družba d.o.o., Gerbičeva ulica 51 a, 1000 Ljubljana, 
skladna z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za industrijsko cono Trebnje (Uradni list RS, št. 14/13 in 57/16, v nadaljnjem besedilu: OPPN-IC Trebnje). 
Z lastniki zemljišč na območju komasacije je bilo organizirano srečanje, na katerem je bil predstavljen predlog nove razdelitve zemljišč, lastnikom pa je bila ponujena v podpis tudi pogodba o komasaciji. Vseh pogodbenih strank je štirinajst. Tri pogodbene stranke pogodbe 
o komasaciji niso podpisale in je njihov namen, da pridobijo pravno zagotovilo, da bodo po izvedeni komasaciji svoj delež prodale. 
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 12/17) so bila predvidena sredstva v višini 30.000,00 EUR za odkup manjših solastniških deležev, če bi tak nakup predstavljal pogoj, da se pogodbena komasacija izvede in da sedanji solastniki popišejo 
pogodbo o komasaciji.  
Občina Trebnje je aktivno sodelovala z morebitnimi investitorji in tudi pridobila kupca, ki je bil pripravljen odkupiti deleže vseh treh strank, ki niso podpisale komasacijske pogodbe. Navedeni kupec si je po sprejetju Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 premislil, 
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zato Občina Trebnje sredstva za odkup solastniških deležev zagotavlja s predlogom rebalansa proračuna – I. 
 Občina Trebnje bo s solastniki, ki niso podpisali pogodbe o komasaciji, sklenila notarski zapis o nakupu njihovih deležev, ki se bo izvedel po dokončani komasaciji, solastniki se bodo 
zavezali, da bodo podpisali pogodbo o komasaciji in da bodo aktivno sodelovali v vseh postopkih, ki so potrebni za dokončanje komasacije, Občina Trebnje pa bo kupnino deponirala 
pri notarju, ki bo strankam nakazana, ko bodo izvedle svoje zaveze glede postopka komasacije. Odkup se bo izvedel po ceni, ki je bila določena s cenilnim poročilom sodne 
cenilke Marije Starc za prodajo zemljišč v P1 v višini 42,87 EUR (prodaja družbi Rem d.o.o). Občina Trebnje  bo tako izvedla odkup solastniških deležev treh solastnikov, odkup se bo izvedel po končani komasaciji. Zaradi odkupa teh deležev je bilo potrebno v predlogu 
rebalansa proračuna – I zagotoviti 150.000,00 EUR, prav tako pa se za navedeni znesek povečuje plan prihodkov. 
 S predlaganim povečanjem sredstev se bo tako omogočila dokončna izvedba pogodbene komasacije, ki je za nadaljnji razvoj Industrijske cone izjemnega pomena. Po izvedeni 
komasaciji bo namreč Občina Trebnje postala lastnica zemljišč, kjer v skladu s OPPN-IC Trebnje poteka javna infrastruktura in tako bo lahko kandidirala za sredstva za urejanje 
industrijskih con, v kolikor jih bo država v te namene ponovno zagotavljala.  Občina Trebnje bo  po izvedeni pogodbeni komasaciji tudi lastnica zemljišč, ki jih bo lahko prodala morebitnim investitorjem. Po izvedeni komasaciji se bo parcelno stanje zaradi drugačne zložbe zemljišč 
seveda spremenilo.   
19 - IZOBRAŽEVANJE 
 
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
 
19039001 - Osnovno šolstvo 
 
19011 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol  
OB130-09-0081: Investicijski transferi javnim zavodom – osnovnim šolam 
Sredstva na kontu investicijski transferi javnim zavodom se uskladijo na prvotno planirano 
višino po tem, ko so bila s sklepom o prerazporeditvi zmanjšana – ravnatelj OŠ Veliki Gaber se je strinjal, da se začasno (do rebalansa proračuna) prerazporedijo sredstva iz investicijskih transferjev za OŠ Veliki Gaber za namen naročila projektne in investicijske dokumentacije za 
obnovo šolskega športnega igrišča v Velikem Gabru.  
 Pripravila: Občinska uprava                        Alojzij Kastelic, l.r.          ŽUPAN 


