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1. SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 
Prejemke proračuna občine Trebnje za leto 2013 sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in 
odhodkov (bilanca A) v višini 14.163.966,04 EUR ter načrtovano zadolževanje proračuna v 
višini 2.005.540,40 EUR v računu financiranja (bilanca C). Odhodke sestavljajo odhodki iz 
bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 16.410.024,81 EUR ter odplačila dolga v 
višini 391.217,16 EUR iz računa financiranja (bilanca C).  
V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) se ne načrtuje ne prejemkov in ne izdatkov.  
Odhodki presegajo prihodke za 2.246.058,77 EUR, zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za 
odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 391.217,16 EUR. Presežek odhodkov nad 
prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ostanka sredstev na računu iz 
preteklega leta v višini 631.735,53 EUR in predvidenega zadolževanja v višini 2.005.540,40 
EUR. Na ta način je proračun uravnotežen. 
 
Prejemke proračuna občine Trebnje za leto 2014 sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in 
odhodkov (bilanca A) v višini 11.213.785,52 EUR, medtem ko zadolževanje proračuna ni 
načrtovano (bilanca C). Odhodke sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov 
(bilanca A) v višini 11.095.771,44 EUR ter odplačila dolga v višini 389.560,08 EUR iz računa 
financiranja (bilanca C).  
V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) se ne načrtuje ne prejemkov in ne izdatkov.  
Prihodki presegajo odhodke za 118.014,08 EUR, na drugi strani pa je potrebno zagotoviti 
tudi sredstva za odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 389.560,08 EUR. Razlika se 
pokriva iz ostanka sredstev na računu iz preteklega leta (ocena za 2013) v višini 271.546,00 
EUR. Na ta način je proračun uravnotežen. 

 

Prihodki proračuna 

Prejemke občinskega proračuna za leto 2013 v višini 16.801.241,97 EUR sestavljajo prihodki 
iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 14.163.966,04 EUR ter predvidena zadolžitev v 
računu financiranja v višini 2.005.540,40 EUR, medtem ko v računu finančnih terjatev in 
naložb ni predvidenih prejemkov. Za pokritje odhodkov se načrtuje še 631.735,53 EUR 
sredstev na računu, od tega sredstva na računih krajevnih skupnosti znašajo 255.919,94 
EUR. 
V strukturi prihodkov znaša načrtovani delež davčnih prihodkov 58,46% celotnih prihodkov, 
delež nedavčnih prihodkov 15,83%, delež kapitalskih prihodkov 7,06% in delež transfernih 
prihodkov 18,65% vseh prihodkov proračuna občine Trebnje v letu 2013.  
Prejemke občinskega proračuna za leto 2014 v višini 11.485.331,52 EUR sestavljajo prihodki 
iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 11.213.785,52 EUR, medtem ko v računu 
financiranja in v računu finančnih terjatev in naložb ni predvidenih prejemkov. Za pokritje 
odhodkov se načrtuje še 271.546,00 EUR sredstev na računu, kar predstavlja sredstva na 
računih krajevnih skupnosti. 
V strukturi prihodkov znaša načrtovani delež davčnih prihodkov 73,68% celotnih prihodkov, 
delež nedavčnih prihodkov 15,38%, delež kapitalskih prihodkov 4,90% in delež transfernih 
prihodkov 6,04% vseh prihodkov proračuna občine Trebnje v letu 2014.  



   

70 - DAVČNI PRIHODKI 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
7000 - dohodnina se kot odstopljeni vir občinam v skladu s Pravilnikom o postopku in načinu 
nakazovanja dohodnine občinam (Ur.l. RS, št. 123/2008) nakazuje občinam tedensko in po 
izračunih Ministrstva za finance znaša 7.059.467 EUR, kar predstavlja 49,84% celotnih 
prihodkov v letu 2013 oz. 62,95% celotnih prihodkov v letu 2014. Dohodnina se nekoliko 
zmanjšuje glede na leto 2012, skladno z Dogovorom o višini povprečnine za leti 2013 in 
2014, ki je bil podpisan s strani reprezentativnih združenj občin, in na podlagi katerega je 
določena povprečnina za leti 2013 in 2014 v višini 536 EUR. 

703 - Davki na premoženje 
Davki na premoženje predstavljajo 7,04% celotnih prihodkov v letu 2013 oz. 8,73% celotnih 
prihodkov v letu 2014 in vključujejo davke na nepremičnine, davke na premičnine, davke na 
dediščine in darila ter davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje.  
7030 - davki na nepremičnine so ocenjeni na podlagi realizacije za leti 2011 in 2012 ter 
povečani v skladu z rastjo vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča ter za predvidene uskladitve na podlagi ažuriranih evidenc, ki so v pripravi; 
ocenjeni so v višini 829.945 EUR, od tega znaša nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča od pravnih oseb 400.000 EUR, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od 
fizičnih oseb 400.000 EUR in zamudne obresti 3.000 EUR ter davek od premoženja 26.945 
EUR.  
7031 - davki na premičnine predstavljajo zelo majhen delež prihodkov in se, glede 
na realizacijo v letu 2012, načrtujejo v višini 1.000 EUR. 
7032 - davki na dediščine in darila se, ob upoštevanju ocenjene realizacije leta 2012, 
načrtujejo v znesku 35.500 EUR. 
7033 - davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje se, ob upoštevanju 
realizacije v letu 2011 in ocenjene realizacije leta 2012, v letu 2013 načrtujejo v znesku 
130.750 EUR in v letu 2014 v znesku 112.000 EUR. 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Domači davki na blago in storitve predstavljajo 1,58% celotnih prihodkov v letu 2013 oz. 
2,00% celotnih prihodkov v letu 2014 in vključujejo davke na posebne storitve ter druge 
davke na uporabo blaga in storitev. 
7044 - davki na posebne storitve, ki vključujejo davek na dobitke od iger na srečo, so 
ocenjeni v višini 10.000 EUR. 
7047 - drugi davki na uporabo blaga in storitev se načrtujejo v višini 213.900 EUR, in sicer:  
- turistična taksa v višini 1.400 EUR ter  
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 6.500 EUR,  

ki sta ocenjeni na podlagi realizacije v letih 2011 in 2012;  
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 10.000 EUR 

in  
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 

196.000 EUR,  
ki sta ocenjeni na podlagi podatkov javnega podjetja Komunala. Z novelo Zakona o 
financiranju občin so okoljske dajatve, ki so povezane z izvajanjem lokalne gospodarske 
javne službe, prihodek proračuna občine, kjer je nastala obremenitev okolja, zaradi 
katere je predpisana okoljska dajatev, in je lahko uporabljen le za določene namene. 

 

 



   

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja predstavljajo 4,68% 
celotnih prihodkov v letu 2013 oz. 5,73% celotnih prihodkov v letu 2014 in vključujejo 
prihodke od obresti ter prihodke od premoženja. 
7102 - prihodki od obresti so ocenjeni glede na predvidene vezave začasno prostih denarnih 
sredstev, ob upoštevanju veljavnih obrestnih mer in postopne porabe teh sredstev, in 
znašajo 13.780 EUR, od tega načrtujejo krajevne skupnosti 4.780 EUR. 
7103 - prihodki od premoženja (od najemnin za poslovne prostore in za stanovanja ter od 
drugih najemnin, od zakupnin, od odškodnin in drugi prihodki od premoženja ter prihodki iz 
naslova podeljenih koncesij) se v letu 2013 načrtujejo v znesku 649.439,98 EUR, od tega 
11.542 EUR odpade na krajevne skupnosti; v letu 2014 se načrtujejo v znesku 628.317,98 
EUR, od tega 11.542 EUR odpade na krajevne skupnosti.  
V letu 2010 se je na novo določil prihodek iz naslova drugih najemnin, in sicer za komunalno 
infrastrukturo, ki je v lasti občine in v upravljanju Komunale, kar se nadaljuje tudi v letih 
2013 in 2014 - ta prihodek je ocenjen na podlagi podatkov Komunale o amortizaciji za to 
infrastrukturo v letu 2012 in znaša 419.157,98 EUR, in sicer: za infrastrukturo na 
vodovodnem sistemu 187.404,72 EUR, za infrastrukturo na kanalizacijskem sistemu in na 
čistilnih napravah 179.319,26 EUR ter za infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki 
52.434 EUR. Ta prihodek predstavlja namenska sredstva, ki se lahko porabljajo za 
investicije, in sicer samo v tisti dejavnosti, v kateri se zbirajo.  
 
711 - Takse in pristojbine 
Prihodki iz naslova taks in pristojbin predstavljajo le 0,04% celotnih prihodkov in vključujejo 
upravne takse in pristojbine. 

7111 -  upravne takse in pristojbine se, glede na realizacijo v letu 2012, načrtujejo v višini 
6.000 EUR.  

 
712 - Globe in druge denarne kazni 
Globe in druge denarne kazni predstavljajo le 0,04% celotnih prihodkov in vključujejo 
nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. 
7120 - globe in druge denarne kazni - prihodki iz tega naslova so, glede na realizacijo v letu 
2012,  načrtovani v višini 6.000 EUR. 
  
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo 1,61% celotnih prihodkov v letu 2013 oz. 
1,55% celotnih prihodkov v letu 2014 in vključujejo prihodke od prodaje blaga in storitev ter 
druge prihodke od prodaje. 
7130 - prihodki od prodaje blaga in storitev (zlasti povračila stroškov uporabnikov občinskih 
prostorov ter prihodki od reklam v Glasilu občanov, delno pa tudi prihodki iz naslova 
plakatiranja) so v letu 2013 načrtovani v višini 228.414,77 EUR in vključujejo 22.600 EUR 
prihodkov, ki jih načrtujejo krajevne skupnosti, in v letu 2014 v višini 173.582,70 EUR in 
vključujejo 19.600 EUR prihodkov, ki jih načrtujejo krajevne skupnosti. 
 
714 - Drugi nedavčni prihodki 
Drugi nedavčni prihodki predstavljajo 9,45% celotnih prihodkov v letu 2013 oz. 8,00% 
celotnih prihodkov v letu 2014.  
7141 - drugi nedavčni prihodki so v letu 2013 načrtovani v skupni višini 1.337.964,50 EUR; 
od tega krajevne skupnosti načrtujejo 91.340 EUR. Največji delež predstavljajo prihodki iz 



   

naslova komunalnih prispevkov, in sicer 1.220.000 EUR, ter drugi izredni nedavčni prihodki, 
predvsem kot poplačila terjatev iz naslova zavodskih oskrbnin. Krajevne skupnosti načrtujejo 
80.084 EUR sredstev, ki jih bodo prispevali občani za izvajanje določenih programov, ostali 
prihodki, ki jih še načrtujejo krajevne skupnosti, so ocenjeni na 11.256 EUR. V letu 2014 so 
drugi nedavčni prihodki načrtovani v skupni višini 897.160,00 EUR; od tega krajevne 
skupnosti načrtujejo 81.660 EUR. Največji delež predstavljajo prihodki iz naslova komunalnih 
prispevkov, in sicer 800.000 EUR, ter drugi izredni nedavčni prihodki, predvsem kot poplačila 
terjatev iz naslova zavodskih oskrbnin. Krajevne skupnosti načrtujejo 70.660 EUR sredstev, 
ki jih bodo prispevali občani za izvajanje določenih programov, ostali prihodki, ki jih še 
načrtujejo krajevne skupnosti, so ocenjeni na 11.000 EUR. 
 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev predstavljajo 7,06% celotnih 
prihodkov v letu 2013 oz. 4,90% celotnih prihodkov v letu 2014. 
7220 - Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov  so ocenjeni v višini 400.000 EUR v 
letu 2013 in v višini 250.000 EUR v letu 2014. Planirana sredstva predstavljajo prihodke od 
prodaje parcel s plansko namensko rabo območje kmetijskih zemljišč in gozdov na različnih 
lokacijah po občini. 
7221 - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so ocenjeni v višini 600.000 EUR v letu 2013 in 
v višini 300.000 EUR v letu 2014. Planirana sredstva predstavljajo prihodke od prodaje 
zemljišč. 
 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo 7,39% celotnih prihodkov v 
letu 2013 oz. 3,93% celotnih prihodkov v letu 2014 in vključujejo prejeta sredstva iz 
državnega proračuna. 
7400 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna vključujejo prejeta sredstva iz naslova 
tekočih obveznosti državnega proračuna (v preteklosti finančna izravnava kot razlika med 
primerno porabo občine in dohodnino, ki je v letih 2013 in 2014 v skladu z izračuni 
Ministrstva za finance ni) v višini 6.035 EUR, in sicer subvencije najemnin tržnih stanovanj v 
višini 50% ter sredstva Ministrstva za kmetijstvo in okolje za gozdne ceste. Med transferne 
prihodke sodijo tudi prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v letu 2013 v 
skupni višini 1.040.154,64 EUR, ki po posameznih namenih znašajo:  

• za projekt izgradnje širokopasovnih komunikacij v višini 23.182,37 EUR 
• za projekt LEADER v višini 26.101,50 EUR 
• za energetsko sanacijo - PŠ Šentlovrenc v višini 27.151,65 EUR 
• za Romsko naselje v višini 436.510,00 EUR 
• sredstva po 21. členu ZFO v višini 337.813,00 EUR 
• sredstva požarne takse v višini 29.500,00 EUR      
• sredstva za Vaško središče Dolenje Selce v višini 13.682,32 EUR 
• sredstva za pločnik Šentlovrenc v višini 5.312,50 EUR 
• za energetsko sanacijo OŠ Trebnje v višini 140.901,30 EUR. 

 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v letu 2014 v skupni 
višini 434.772,45 EUR po posameznih namenih znašajo:  
• sredstva po 21. členu ZFO v višini 337.813,00 EUR 



   

• sredstva požarne takse v višini 29.500,00 EUR          
• sredstva za Vaško središče Dolenje Selce v višini 54.729,30 EUR 
• sredstva za energetsko sanacijo OŠ Trebnje v višini 12.730,15 EUR. 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije predstavljajo 
11,27% celotnih prihodkov v letu 2013 oz. 2,11% celotnih prihodkov v letu 2014 in vključujejo 
prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih 
skladov.   
7412 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
strukturnih skladov so v letu 2013 ocenjena v višini 1.595.615,15 EUR, kar predstavlja 
11,27% celotnih prihodkov, in so predvidena za:  

• za projekt izgradnje širokopasovnih komunikacij v višini 131.366,77 EUR 
• za projekt LEADER v višini 37.287,85 EUR 
• za energetsko sanacijo - PŠ Šentlovrenc v višini 153.859,35 EUR 
• za Suhokranjski vodovod v višini 417.676,00 EUR            
• za Vaško središče Dolenje Selce v višini 41.046,98 EUR 
• za pločnik Šentlovrenc v višini 15.937,50 EUR 
• za energetsko sanacijo OŠ Trebnje v višini 798.440,70 EUR. 

 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih 
skladov so v letu 2014 ocenjena v višini 236.325,39 EUR, kar predstavlja 2,11% celotnih 
prihodkov, in so predvidena za:  

• za Vaško središče Dolenje Selce v višini 164.187,90 EUR ter 
• za energetsko sanacijo OŠ Trebnje v višini 72.137,49 EUR. 

 

Odhodki proračuna 
 

V skladu s predlaganim izračunom sredstev proračuna za leto 2013, z zadolžitvijo in prostimi 
sredstvi na računu, v skupni višini 16.801.241,97 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb 
občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 16.410.024,81 EUR  in v 
računu financiranja v višini 391.217,16 EUR. 
V strukturi izdatkov glede na ekonomsko klasifikacijo se namenja tekočim odhodkom 19,74% 
proračunskih sredstev in tekočim transferom 26,39% proračunskih sredstev, medtem ko se 
za investicijske odhodke zagotavlja 44,75% proračunskih sredstev in za investicijske 
transfere 9,12% proračunskih sredstev oz. za investicijske odhodke in investicijske transfere 
skupaj 53,87%. 
V skladu s predlaganim izračunom sredstev proračuna za leto 2014, skupaj s prostimi 
sredstvi na računu, v skupni višini 11.485.331,52 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb 
občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 11.095.771,44 EUR  in v 
računu financiranja v višini 389.560,08 EUR. 
V strukturi izdatkov glede na ekonomsko klasifikacijo se namenja tekočim odhodkom 26,63% 
proračunskih sredstev in tekočim transferom 37,33% proračunskih sredstev, medtem ko se 
za investicijske odhodke zagotavlja 24,04% proračunskih sredstev in za investicijske 
transfere 12,00% proračunskih sredstev oz. za investicijske odhodke in investicijske 
transfere skupaj 36,04%. 
40 - tekoči odhodki zajemajo izdatke za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke 
delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti in 
sredstva izločena v rezerve. Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2013 načrtovana v 
višini 3.239.163,65 EUR in v letu 2014 v višini 2.954.679,48 EUR.  



   

41 - tekoči transferi zajemajo vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina kot 
plačnik od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve 
(subvencije in transferi). Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2013 načrtovana v 
višini 4.331.358,40 EUR in v letu 2014 v višini 4.141.960,86 EUR. 
42 - investicijski odhodki so plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu 
opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, 
opreme, napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Vključujejo tudi plačila za izdelavo 
investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz 
tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine. Investicijski odhodki  so v 
letu 2013 načrtovani v višini 7.343.393,58 EUR in v letu 2014 v višini 2.667.631,10 EUR. 
43 - investicijski transferi vključujejo izdatke občine za nepovratna sredstva, ki so 
namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni 
proračunski uporabniki. Investicijski transferi so v letu 2013 načrtovani v višini 1.496.109,18 
EUR in v letu 2014 v višini 1.331.500 EUR. 
 
 

40 - TEKOČI ODHODKI 
 
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
400 - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2013 načrtovana v višini 
585.264,55 EUR, kar predstavlja 3,57% delež in v letu 2014 v višini 588.493,05 EUR, kar 
predstavlja 5,30% delež celotnih odhodkov. Sredstva so namenjena za izplačilo plač in 
dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust,  povračil in nadomestil, za nadurno delo ter 
druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade in odpravnina).   
Sredstva so v letu 2013 namenjena tudi za poračun neustrezno izplačanih plač preteklih let. 
Na podlagi Zapisnika o inšpekcijskem nadzoru opr. št. 0613-5/2011/13 z dne 3. 12. 2012 
Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Inšpektorata za javno upravo in na tej podlagi 
sklenjenih aktov med občino in javnimi uslužbenci, bo v zapisniku navedenim javnim 
uslužbencem izplačana razlika v plači, in sicer razlika med višino plače, ki bi jim pripadala v 
skladu z veljavno zakonodajo in višino plače, ki jim je bila dejansko izplačana. 
 
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
401 - prispevki delodajalcev za socialno varnost zajemajo prispevke za: pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo ter 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in so v letu 2013 načrtovani v 
skupni višini 96.809,51 EUR in v letu 2014 v skupni višini 98.460,42 EUR, v skladu z 
veljavno zakonodajo. 
Sredstva so v letu 2013 namenjena tudi za poračun neustrezno izplačanih prispevkov 
delodajalcev za socialno varnost preteklih let. Na podlagi Zapisnika o inšpekcijskem nadzoru 
opr. št. 0613-5/2011/13 z dne 3. 12. 2012 Ministrstva za pravosodje in javno upravo, 
Inšpektorata za javno upravo in na tej podlagi sklenjenih aktov med občino in javnimi 
uslužbenci, bo za v zapisniku navedene javne uslužbence izplačana razlika v prispevkih 
delodajalcev za socialno varnost, in sicer razlika med višino prispevkov, ki bi jim pripadala v 
skladu z veljavno zakonodajo in višino prispevkov, ki jim je bila dejansko izplačana. 
 
402 - Izdatki za blago in storitve 
402 - izdatki za blago in storitve so v letu 2013 načrtovani v višini 2.388.914,59 EUR, kar 
predstavlja 14,56% delež in v letu 2014 v višini 2.096.726,01 EUR, kar predstavlja 18,90% 
delež celotnih odhodkov. V to skupino odhodkov so vključeni izdatki za nakup pisarniškega 
ter splošnega materiala in storitev, goriv, energije, komunalnih in komunikacijskih storitev, 
zavarovalnih premij, tekočega vzdrževanja, za službena potovanja, najemnine, zakupnine ter 
drugi operativni odhodki. 
 



   

403 - Plačila domačih obresti 
403 - plačila domačih obresti za že najete kredite so v letu 2013 načrtovana v znesku 
108.175 EUR in v letu 2014 v znesku 111.000 EUR. 
 
409 - Rezerve 
409 - rezerve; v tej skupini kontov so v letu 2013 in v letu 2014 zajete rezerve proračuna:  
- splošna proračunska rezervacija za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih 
ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti 
zadostnih sredstev, v višini 50.000 EUR, in  
- sredstva izločena v proračunsko rezervo, ki je namenjena za financiranje izdatkov za 
odpravo posledic naravnih nesreč, v znesku 10.000 EUR. Glede na trenutno oblikovana 
sredstva proračunske rezerve, ni potrebno izločati več sredstev.  
  
 

41 - TEKOČI TRANSFERI 
 
410 - Subvencije 
410 - subvencije zajemajo subvencije javnemu podjetju ter različne subvencije privatnim 
podjetjem in zasebnikom in v letu 2013 znašajo 181.185,16 EUR ter v letu 2014 126.000 
EUR. 
 
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
411 - transferi posameznikom in gospodinjstvom so v letu 2013 planirani v višini 
2.749.029,41 EUR (kar predstavlja 16,75% delež), in sicer: 34.000 EUR za darila ob rojstvu 
otroka, 23.396,50 EUR za zagotavljanje socialne varnosti, 41.350 EUR za štipendije, 
718.384,46 EUR za regresiranje prevozov otrok v šolo, 34.010,58 EUR za regresiranje 
prehrane učencev in dijakov, 247.653,88 EUR za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, 
1.441.456,14 EUR za plačilo razlike do ekonomske cene v vrtcih, 18.000 EUR za izplačila 
družinskim pomočnikom, 6.000 EUR za subvencioniranje stanarin in 174.777,85 EUR za 
druge transfere posameznikom in gospodinjstvom. V letu 2014 so transferi posameznikom in 
gospodinjstvom planirani v višini 2.667.536,26 EUR (kar predstavlja 24,04% delež), in 
sicer: 34.000 EUR za darila ob rojstvu otroka, 31.500,00 EUR za zagotavljanje socialne 
varnosti, 39.000 EUR za štipendije, 654.300,00 EUR za regresiranje prevozov otrok v šolo, 
30.611,50 EUR za regresiranje prehrane učencev in dijakov, 225.000,00 EUR za 
regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, 1.441.510,10 EUR za plačilo razlike do 
ekonomske cene v vrtcih, 18.000 EUR za izplačila družinskim pomočnikom, 6.000 EUR za 
subvencioniranje stanarin in 187.614,66 EUR za druge transfere posameznikom in 
gospodinjstvom. 
 
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
412  - transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v letu 2013 planirani v višini 
557.892,59 EUR in v letu 2014 v višini 502.153,00 EUR. 
 
413 - Drugi tekoči domači transferi 
413 - drugi tekoči domači transferi so v letu 2013 planirani v višini 843.251,24 EUR, in 
sicer: 15.300 EUR kot sredstva prenesena drugim občinam, 60.000 EUR kot prispevek ZZZS 
za zdravstveno zavarovanje nezavarovanih brezposelnih oseb, 749.951,24 EUR za izplačilo 
plač, prispevkov delodajalcev in drugih izdatkov zaposlenim v javnih zavodih v občini Trebnje 
in 18.000 EUR Javnemu skladu za ljubiteljske kulturne dejavnosti. V letu 2014 so drugi tekoči 
domači transferi planirani v višini 846.271,60 EUR, in sicer: 15.300 EUR kot sredstva 
prenesena drugim občinam, 60.000 EUR kot prispevek ZZZS za zdravstveno zavarovanje 
nezavarovanih brezposelnih oseb, 752.971,60 EUR za izplačilo plač, prispevkov 



   

delodajalcev in drugih izdatkov zaposlenim v javnih zavodih v občini Trebnje in 18.000 EUR 
Javnemu skladu za ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
 
 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
 
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
420 - nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2013 vključuje sredstva za nakup poslovnih 
stavb v višini 336.724 EUR, za nakup opreme ter drugih osnovnih sredstev v višini 54.378,87 
EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 5.498.959,13 EUR, za investicijsko 
vzdrževanje in obnove v višini 904.698,52 EUR, za nakup zemljišč v višini 150.000 EUR ter 
sredstva za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski 
inženiring v višini 398.633,06 EUR. V letu 2014 pa skupina kontov nakup in gradnja osnovnih 
sredstev vključuje sredstva za nakup poslovnih stavb v višini 200.000 EUR, za nakup 
opreme ter drugih osnovnih sredstev v višini 37.300 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije v višini 1.558.903,57 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 
637.927,53 EUR, za nakup zemljišč v višini 85.000 EUR ter sredstva za študije o izvedljivosti 
projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring v višini 148.500 EUR.  
Natančnejši nameni porabe teh sredstev so razvidni iz posebnega dela proračuna in načrta 
razvojnih programov.  
  

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
 
431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 
431 - investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so v 
letu 2013 planirani v višini 1.337.935,19 EUR, v največji meri kot investicijski transferi 
javnemu podjetju (1.157.054,19 EUR) in v letu 2014 v višini 1.151.000 EUR, prav tako v 
največji meri kot investicijski transferi javnemu podjetju (1.000.000 EUR). 
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
432 - investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v letu 2013 planirani v višini 
158.173,99 EUR, in sicer kot investicijski transferi javnim zavodom ter delno kot investicijski 
transferi občinam (Mirna Peč), v letu 2014 pa v višini 180.500 EUR 
 
 
Proračunski primanjkljaj je v letu 2013 načrtovan v višini 2.246.058,77 EUR in se delno 
pokriva iz sredstev na računu v višini 631.735,53 EUR, ostalo predstavlja neto zadolževanje 
proračuna. 
 
V letu 2014 pa je načrtovan proračunski presežek v višini 118.014,08 EUR, ki je delno 
namenjen odplačilom dolga v računu financiranja, delno se le-ta pokrivajo iz sredstev na 
računu v višini 271.546 EUR. 

 



   

C - Račun financiranja 
50 - ZADOLŽEVANJE 
 
500 - Domače zadolževanje 
 
V računu financiranja je v letu 2013 načrtovana zadolžitev v višini 2.005.540,40 EUR za 
financiranje: projekta "Suhokranjski vodovod" (Obnova primarnega vodovodnega omrežja 
Trebnje – vodne izgube) ter za nakup prostorov za potrebe knjižnične dejavnosti in za lastni 
delež pri projektu energetska sanacija PŠ Šentlovrenc in energetska sanacija OŠ Trebnje. 
            . 
Za pokrivanje proračunskega primanjkljaja se v letu 2013 načrtuje še 631.735,53 EUR 
sredstev na računu, ki predstavljajo zlasti namenska sredstva, ki se namensko prenašajo v 
naslednje leto. Sredstva na računih krajevnih skupnosti kot kumulativni presežek preteklih let 
znašajo 255.919,94 EUR.  
Sredstva na računu iz preteklih let so za leto 2014 ocenjena v višini 271.546 EUR. 
 

55 - ODPLAČILA DOLGA 
 
550 - Odplačila domačega dolga 
Izdatkovni del predstavljajo odplačila že najetih kreditov poslovnim bankam v letu 2013 v 
višini 391.217,16 EUR in v letu 2014 v višini 389.560,08 EUR, in sicer za Podružnično šolo 
Dolenja Nemška vas (kredit iz leta 2009), za investicije v letu 2010 (zadolžitev v 2010) in 
2011 (zlasti novogradnja vrtca - zadolžitev v 2011) ter za poplačila obveznosti iz naslova 
zadolžitve v letu 2012 za financiranje odkupa prostorov za potrebe knjižnice (del, ki zapade v 
plačilo v 2012). 
  
Sredstva za odplačilo dolga za predvideni najeti kredit v letu 2013 niso planirana, saj bo 
zadolžitev predvidoma realizirana proti koncu leta in tako v letu 2013 še ne bo odplačil, je pa 
planiranih nekaj dodatnih sredstev za leto 2014.  
  



   

 

2. POSEBNI DEL 
A - Bilanca odhodkov 
Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, 
prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.  
 
1000 - OBČINSKI SVET 
 
V letu 2013 se za delovanje občinskega sveta namenja 100.750 EUR, v letu 2014 pa 
145.787,54 EUR. 
 
2000 – NADZORNI ODBOR 
 
Za delovanje nadzornega odbora so v letih 2013 in 2014 načrtovana sredstva v višini 8.000 
EUR. 
 
3000 – ŽUPAN  
 
V letu 2013 se za delovanje župana načrtuje 104.265 EUR in v letu 2014 109.680 EUR. 
 
4000 – OBČINSKA UPRAVA  
 
V letu 2013 se za izvajanje programov v okviru proračunskega uporabnika 4000 - občinska 
uprava načrtuje 14.020.261,23 EUR in v letu 2014 9.312.702,90 EUR. 
 
 

V nadaljevanju sledi dopolnjena obrazložitev po proračunskih postavkah, skladno s 
programsko klasifikacijo javnofinančnih izdatkov, zgolj na postavkah, kjer se spreminja 
oz. dopolnjuje tudi vsebinsko (v kolikor se spremeni samo znesek, je to razvidno iz 
dokumenta, ki pojasnjuje spremembe in dopolnitve predloga proračuna ter opredelitev do 
pripomb in predlogov iz javne razprave). 
 
06027 Plače delavcev skupne občinske uprave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za delno pokrivanje stroškov skupne 
občinske uprave nosilni občini; vsebinsko pa so sredstva namenjena za plače in druge 
izdatke zaposlenih v skupni občinski upravi, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih 
uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter v skladu z 
Zakonom o delovnih razmerjih.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Izhodišča so oblikovana na podlagi ocene potreb za vzpostavitev sistema in delovanje 
skupne občinske uprave. S proračunom se za leti 2013 in 2014 za plače delavcev skupne 
občinske uprave pri nosilni občini predvideva 27.000 EUR, Občina Trebnje jih sofinancira le 
delno. 
 



   

 
06028 Materialni stroški skupne občinske uprave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za delno pokrivanje stroškov skupne 
občinske uprave nosilni občini, vsebinsko pa gre za izdatke za materialne stroške, ki  
predstavljajo pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in storitve, čistilni 
material in storitve, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna 
literatura, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, izdatki za reprezentanco, 
hrana, drugi splošni material in storitve, posebni material in energija, voda, komunalne 
storitve in komunikacija (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in 
komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks in elektronska pošta, poštnina in kurirske 
storitve, druge storitve komunikacij in komunale), prevozni stroški in storitve, izdatki za 
službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske 
storitve v državi), stroški prevoza v državi,  tekoče vzdrževanje (tekoče vzdrževanje druge 
opreme.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Izhodišča so oblikovana na podlagi ocene potreb za vzpostavitev sistema in delovanje 
skupne občinske uprave. S proračunom se za leto 2013 za materialne stroške skupne 
občinske uprave pri nosilni občini predvideva  24.900 EUR, za leto 2014 pa 19.300 EUR, 
Občina Trebnje jih sofinancira le delno. 
 
07009 Sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 
Gasilska zveza ima v načrtu predvideno sofinanciranje novogradnje gasilskih domov, 
adaptacijo gasilskih domov, gasilskega doma PGD Lukovek, nadaljevanje adaptacije doma 
PGD Sela pri Šumberku ter PGD Velika Loka, nadgradnja vozila PGD Vrhe, GV-1, nabava 
vozila HTV-1 za PGD Trebnje. 
V letu 2013 se načrtuje sofinanciranje novogradnje gasilskega doma PGD Lukovek v višini 
30.000 EUR in sofinanciranje okolice pri gasilskem domu v Dobrniču, PGD Dobrnič v višini 
4.000 EUR. V kolikor navedene investicije ne bodo realizirane v celoti, lahko Gasilska zveza 
preostala sredstva prerazporedi na druge investicije. 
 
 
V okviru podprograma 16039001 – Oskrba z vodo se spremeni naslednje: 
V poglavju »Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev« se v 6. alinei za zaklepajem doda besedilo  », vod Belšinja vas« 
V poglavju »Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev« se spremeni naslednje: 

- v 6. alinei za besedo »prevezave« vrine besedilo »in sanacije« 
- tabela »LETO 2013« se spremeni tako, da se glasi: 

 
 

 

 

 

 

 



   

 

- tabela »LETO 2014« se spremeni tako, da se glasi 

 
 
18020 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
Višina proračunske postavke se ne spreminja, delno se spremeni namembnost. 
Na proračunski postavki 18020 je v Predlogu proračuna predvidenih 18.000,00EUR, in sicer: 

- 9.909,00 EUR za sofinanciranje deleža plače drugega strokovnega delavca na 
Območni izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti; 

- 8.091,00 EUR za sofinanciranje programa Območne izpostave Trebnje. 

C:  RAVNANJE S PITNO VODO 

Zap. 

št. 

Ime investicije 16007 
431100 

16007 
420401 

16007 
432000 

16008 
402999 

16028 
420600 

16041 
420801 

SKUPAJ 

1 SUHA KRAJINA 
-primarno omrež 

 1.278.225 
(860.549+417.676

) 

  
 

      25.565 1.303.790 

2 BRATNICA 
-povezava 
primar 

 80.000     1.600 1.577 1.600    84.777 

3  Medvedjek-
Mekote 

10.002,94   1.695,37     11.698,31 

3 Raziskovalne 
vrtine KRTINA 

 30.000        600  600   31.200 

4 STEHANJA VAS 
- obnova 

180.500     3.600  3.600 187.700 

5 ČATEŽ 
-obnova 

 60.000     1.200  1.200   62.400 

6 VAŠKI SISTEMI 
- Primštal - Dol, 
Belšinja vas 

183.884,30     5.100  3.200 192.184,30 

7 Sv. ANA 
-obč Mirna Peč 

   40.000      40.000 

SKUPAJ 544.387,24    1.278.225 
 

 40.000  13.795,37 1.577 35.765 1.913.749,61 

C:  RAVNANJE S PITNO VODO 

Zap. 

št. 

Ime investicije 16007 
431100 

16007 
420401 

16007 
413001 

16008 
402999 

16028 
420600 

16041 
420801 

SKUPAJ 

1 BRATNICA 
-povezava primar 

 150.000     3.000  3.000  156.000 

2 Raziskovalne 
vrtine KRTINA 

  60.000     1.200  1.200    62.400 

3 ČATEŽ 
-obnova 

  60.000     1.200  1.200    62.400 

4 VAŠKI SISTEMI 
-Dolenja 
Dobrava, Jezero, 
Lukovek, Belšinja 
vas 

100.000     2.000  2.000  104.000 

5 Sv. ANA 
-obč Mirna Peč 

   10.000       10.000 

6 PRIMŠTAL-DOL 
prevezava 

 100.000     2.000  2.000  104.000 

7 MALI VIDEM 
obnova 

   30.000   600 2.000 600    33.200 

SKUPAJ 500.000  
 

 10.000  10.000 2.000      10.000 532.000 



   

Ker je Javni sklad občinam Trebnje, Mokronog – Trebelno, Mirna in Šentrupert, ki v 70% 
deležu sofinancirajo drugega strokovnega delavca Območne izpostave Trebnje, posredoval 
obvestilo, da v letu 2013 ne bo mogel zagotavljati svojega deleža plače (30%), se sredstva v 
višini 9.909,00 EUR namenijo za program Območne izpostave. Zato so sredstva na postavki 
18020 v višini 18.000,00 EUR v celoti namenjena stroškom programa JSKD, Območne 
izpostave Trebnje. 
 
18071 – Izgradnja zatravljenega nogometnega igrišča v Trebnjem 
Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija – 4.000,00 EUR. 
Občina Trebnje je v letu 2012 izgradnjo nogometnega igrišča na Cvibljah prijavila na javni 
razpis Fundacije za šport, zato se na postavki namenijo sredstva za pripravo projektov in 
druge dokumentacije. 
 
19014 Dodatni programi v glasbenih šolah 
Odpre se nova proračunska postavka 19014 Dodatni programi v glasbenih šolah, konto 
413302 Tekoči transferi v javne zavode. Na postavki je 5.000,00 EUR, namenjenih 
financiranju glasbenih recitalov, koncertov, izdaji publikacij in nosilcev zvoka, ki jih 
vsakoletno izvede Glasbena šola Trebnje. 
Dodatni programi v Glasbeni šoli Trebnje predstavljajo dejavnost, ki ni zajeta v osnovni 
dejavnosti javnega zavoda. Do leta 2013 so bili ti programi sofinancirani na javnem razpisu 
za področje kulture. Vendar je tak način sofinanciranja pomenil negotovost za javni zavod, ki 
ni mogel v svojem finančnem načrtu predvideti, koliko sredstev bo pridobil. Višina sredstev 
na postavki se planira v skladu s proračunskimi možnostmi in v skladu z letnim načrtom 
dodatnih programov, ki ga pripravi javni zavod.  
 
19017 Energetska sanacija šol  
Sredstva na tej proračunski postavki znašajo v letu 2013 = 1.954.477,20 EUR  
Konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije – 1.903.977,20 EUR 
Konto Investicijski nadzor – 20.500,00 EUR 
Konto Načrti in druga projektna dokumentacija – 30.000,00 EUR 
V letu 2014 znašajo sredstva na tej proračunski postavki 101.841,17 EUR, v celoti na kontu 
420402 Rekonstrukcije in adaptacije. 
Sredstva so namenjena za energetsko sanacijo PŠ Šentlovrenc in OŠ Trebnje v skladu s 
sprejetimi DIIP-i in IP-ji. Občina Trebnje se je prijavila na javni razpis »Sofinanciranje operacij 
za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalne skupnosti« pri Ministrstvu za infrastrukturo in 
prostor. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev lokalnim skupnostim za 
sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo obstoječih stavb ali izvedenih ukrepov pri 
nadomestnih gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava 
oken). 
   
       



   

3. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

 

OB130-09-0010 - Sofin.invest.in invest.vzdrž.gasilskih domov 

Namen in cilj 
Gasilska zveza ima v načrtu predvideno sofinanciranje novogradnje gasilskih domov, 
adaptacijo gasilskih domov, gasilskega doma PGD Lukovek, nadaljevanje adaptacije doma 
PGD Sela pri Šumberku ter PGD Velika Loka ter za ureditev okolice PGD Dobrnič, 
nadgradnja vozila PGD Vrhe, GV-1, nabava vozila HTV-1 za PGD Trebnje. 

OB130-13-0018 - Nogometno igrišče pri OŠ Trebnje 

Namen in cilj 
Namen je odkup zemljišč, ki niso v lasti občine, za potrebe ureditve nogometnega igrišča ter 
posledično izboljšanje pogojev za izvedbo športnih dejavnosti. 

OB130-13-0017 - Energetska sanacija OŠ Trebnje 

Namen in cilj 
Energetska sanacija OŠ Trebnje se bo izvedla po javnem razpisu. 

 

 

Pripravila: 
Občinska uprava       
  
        Alojzij KASTELIC, l.r. 
                   ŽUPAN 
 


