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S K L E P 

I. Sprejmejo se Spremembe Načrta ravnanja s premičnim in finančnim 
premoženjem Občine Trebnje za leto 2021,  ki so usklajene z Odlokam o 
spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021-Rebalans II.  

 

       

                               Alojzij Kastelic l.r. 

                                    ŽUPAN  
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Predlog sprememb Načrta ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem  Občine 
Trebnje za leto 2021 

I. Pravna podlaga za sprejem:  

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20) v 27. členu določa, da svet samoupravne lokalne 
skupnosti zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev 
stvarnega premoženj, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni 
načrt ravnanja s stvarnim premoženjem. 

 

II. Razlog za spremembe: 

Ker je podan predlog za sprejem Odloka o  spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2021- Rebalans II,  ki obsega spremembo sredstev na postavki 07003 in spreminja 
višino zagotovljenih sredstev za nakup motornega vozila za potrebe Civilne zaščite, je 
potrebno spremeniti tudi Načrt ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem  Občine 
Trebnje za leto 2021. 

 

III. Ocena finančnih  in drugih posledic: 

 

Spremembe Načrta ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem  Občine Trebnje za 

leto 2021 imajo finančne posledice, saj se sredstva na postavki 07003  Opremljanje enot in 

služb Civilne zaščite glede nakupa motornega vozila za potrebe CZ povečujejo. 
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IV. SPREMEMBE  NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM  IN FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE TREBNJE ZA LETO 2021 

 
Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 
175/20) je Občinski svet Občine Trebnje na  ____    redni seji    dne  _____    sprejel 
 

SPREMEMBE  NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM  IN FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE TREBNJE ZA LETO 2021 
 
Načrt ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021, ki je bil sprejet na 15. redni seji OS  10. 3. 2021, se 
spremeni v I. točki tako, da se glasi:  
 
»I. NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2021 
 

Bodoči lastnik: Občina Trebnje 
ZAP. ŠT. UPRAVLJAVEC VRSTA 

PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA 

KOLIČINA PREDVIDENA 
SREDSTVA 

 

1. Občina Trebnje Motorno vozilo 1 41.000 Za potrebe Civilne zaščite 
 

 
V letu 2021 se ne predvideva nakup finančnega premoženja.« 

                                                                                                                                         

 

Ostala vsebina Načrta razpolaganja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021 ostaja nespremenjena. 

Spremembe Načrta razpolaganja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021 stopijo v veljavo z dnem uveljavitve Odloka 

o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021-Rebalans II. 

 
     Župan  Občine Trebnje 

                                                                                                                                                                           Alojzij Kastelic 
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V. Obrazložitev sprememb 

 

V Načrtu ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem  Občine Trebnje za leto 2021 je bil  

v Načrtu pridobivanja predviden  nakup motornega vozila za potrebe Civilne zaščite v višini 

17.000,00 EUR. Ker navedena sredstva ne zadoščajo za nakup motornega vozila, je bilo z 

Odlokom o  spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021- Rebalans II 

predlagano povečanje sredstev, ki sedaj znašajo 41.000,00 EUR. Posledično se tako 

spremeni tudi Načrt ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem  Občine Trebnje za leto 

2021. 

 

Občina se redno vključuje v projekte trajnostne mobilnosti in stremi k spremembi potovalnih 

navad in uporabi »zelene« energije. S tem namenom spodbuja tudi postavitev električnih 

polnilnic za električna vozila, ki jih je tudi v občini vedno več. Sredstva v višini 41.000,00 EUR 

se tako načrtujejo za nakup električnega vozila za potrebe civilne zaščite. Z načrtovanim 

nakupom električnega vozila bo občina dala zgled občanom in jih spodbudila k uporabi 

»zelenih« virov energije, obeta pa si tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada v višini do 

4.500,00 EUR (finančno spodbudo se prejme po nakupu, zaradi česar je potrebno zagotavljati 

sredstva v celotni ocenjeni vrednosti vozila). Nakup vozila je sicer načrtovan tudi v letnem 

načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021. 


