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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE TREBNJE

Predlog Sklepa o prerazporeditvi proračunskih sredstev in
NASLOV GRADIVA: potrditvi projektov iz načrta razvojnih programov za področje
oskrbe z vodo

Gradivo pripravil:

Občinska uprava

Gradivo predlaga:

Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje

Poročevalec:
Uradniški naziv:

po pooblastilu Alojzija Kastelica, župana Občine
Trebnje

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu občine Trebnje predlagam, da sprejme naslednji SKLEP:
1. Sprejme se predlog Sklepa o prerazporeditvi proračunskih sredstev in potrditvi projektov iz
načrta razvojnih programov za področje oskrbe z vodo.

ALOJZIJ KASTELIC
ŽUPAN

OBČINA TREBNJE
ŽUPAN
Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Tel: 07/ 348 11 00, fax : 07/ 348 11 31

Datum: 03. 03. 2010

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV IN USKLADITVI
PROJEKTOV IZ NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2010 (Uradni list RS, št.
15/2010) odrejam prerazporeditev sredstev znotraj podprograma 16039001 – Oskrba z vodo,
in sicer:
iz proračunske postavke 16007 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih
sistemov, konto 4208 – Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 30.000 EUR in
konto 4311 – Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali
občin, v višini 113.981 EUR
na proračunsko postavko 16007 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih
sistemov, konto 4204 – Novogradnje v višini 123.981 EUR in na proračunsko postavko
16041 – Investicijski nadzor na področju oskrbe z vodo, konto 4208 – Investicijski nadzor v
višini 20.000 EUR.
Obrazložitev:
Glede na to, da je Občinski svet ob sprejemanju proračuna za leto 2010 z amandmajem št. 5
zmanjšal sredstva na proračunski postavki 16007 – Investicije in investicijsko vzdrževanje
vodovodnih sistemov – konto 4204 – na investiciji vodne izgube in vodohram Medvedjek za
330.000 EUR, je prišlo do situacije, ko načrt razvojnih programov za omenjeni projekt ni
usklajen z investicijskim programom in Občina Trebnje nima možnosti za pridobitev sredstev
ESRR – regionalni razvojni programi v načrtovani višini. V nadaljevanju se je ugotovilo, da v
okviru sprejetega Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2010 obstaja možnost za
uskladitev načrta razvojnih programov z investicijskim programom s prerazporeditvijo
sredstev iz drugih projektov znotraj istega podprograma 16039001 – Oskrba z vodo.
V skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2010 lahko župan prenaša
sredstva znotraj istega podprograma (8. člen), vendar obstaja omejitev glede spreminjanja
vrednosti projektov iz načrta razvojnih programov, zato se predlaga, da Občinski svet potrdi
posamezne projekte iz načrta razvojnih programov, ki so v celoti usklajeni s sprejetim
proračunom za leto 2010 in tem sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev.
Po izvršeni prerazporeditvi bo proračun ostal uravnotežen.
Alojzij KASTELIC
ŽUPAN
Priloge:
- projekti iz načrta razvojnih programov;

