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1. SPLOŠNI DEL  

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prejemke predloga Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 - 
rebalans II (v nadaljevanju: predlog rebalansa proračuna) sestavljajo prihodki iz bilance 
prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 15.564.705,35 EUR in načrtovano zadolževanje 
proračuna v računu financiranja  (bilanca C) v višini 3.000.000,00 EUR.  
Izdatke sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 20.084.279,83 
EUR ter odplačila dolga v višini 521.211,62 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 4.519.574,48 EUR, zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za 
odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 521.211,62 EUR.  
Presežek odhodkov nad prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ostanka 
sredstev na računu iz preteklega leta v višini 2.040.786,10 EUR (od tega sredstva na računih 
krajevnih skupnosti znašajo 259.600,14 EUR) in predvidenega neto zadolževanja (v računu 
financiranja) v višini 2.478.788,38 EUR (razlika med zadolževanjem v višini 3.000.000,00 EUR 
in odplačili dolga v višini 521.211,62 EUR). Na ta način je predlog rebalansa proračuna 
uravnotežen. 
 

Prihodki proračuna 

Prejemke predloga rebalansa proračuna v višini 20.605.491,45 EUR sestavljajo prihodki iz 
bilance prihodkov in odhodkov v višini 15.564.705,35 EUR ter načrtovano zadolževanje v 
računu financiranja v višini 3.000.000,00 EUR. Za pokritje odhodkov se načrtuje še 
2.040.786,10 EUR sredstev na računu. 
Skupni prihodki se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo za 119.416,66 EUR.  
 
V nadaljevanju so pojasnjeni le prihodki, ki se s predlogom rebalansa proračuna spreminjajo. 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI  

711 – Takse in pristojbine  

Prihodki iz naslova taks in pristojbin se s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo (za 
17.500,00 EUR), in sicer zaradi uskladitve z realizacijo prihodkov v obdobju januar - avgust 
2021. 

712 – Globe in druge denarne kazni 

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni se s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo 
(za 25.000,00 EUR), zaradi uskladitve z realizacijo prihodkov v obdobju januar – avgust 2021. 

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Prihodki od prodaje blaga in storitev (zlasti povračila stroškov uporabnikov občinskih prostorov 
ter prihodki od reklam v Glasilu občanov) se zvišujejo za 19.500,00 EUR v skladu z realizacijo 
januar – avgust 2021. 
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73 – PREJETE DONACIJE 

730 – Prejete donacije iz domačih virov 

Prejete donacije vključujejo planirane prejete donacije in darila od domačih pravnih in fizičnih 
oseb in se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo za 50.000,00 EUR. Predvidena 
donacija je donacija Tem Čatež krajevni skupnosti Čatež, in sicer za nakup prostorov. 
 
 

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 plan, in sicer: 
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna: prejeta sredstva iz državnega proračuna za 

investicije se zvišujejo za 7.416,66 EUR in znašajo 145.963,42 EUR, in sicer iz naslova 
subvencije iz Eko sklada 4.500,00 EUR za nakup električnega vozila in 2.916,66 EUR, pri 
čemer gre za uskladitev višine sofinanciranja MIZŠ pri sofinanciranju projekta 
Medgeneracijska točka Temenica. 

 
 

Odhodki proračuna 

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna, skupaj s prostimi 
sredstvi na računu, v skupni višini 20.605.491,45 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb 
občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 20.084.279,83 EUR in v računu 
financiranja v višini 521.211,62 EUR. 
Skupni odhodki se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo za 2.139.416,66 EUR.  
 
V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa proračuna 
spreminjajo. 
 
40 - tekoči odhodki so načrtovani v višini 3.678.157,59 EUR in se zvišujejo za 2,1 % , glede 
na veljavni proračun – povečanja so na kontih izdatki za blago in storitev in na kontih splošne 
proračunske rezervacije. 

41 - tekoči transferi so načrtovani v višini 5.770.254,23 EUR in se zvišujejo za 2,2 % glede 
na veljavni proračun – povečanja so na kontih za transfere posameznikom in gospodinjstvom 
in druge tekoče domače transfere – transfere v javne zavode, zmanjšanja pa so na transferih 
nepridobitnim organizacijam in ustanovam. 

42 - investicijski odhodki so načrtovani v višini 10.142.619,22 EUR in se zvišujejo za 
1.940.160,86 EUR oz. za 23,7 %, glede na  veljavni proračun – povečanja so na kontih za 
nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, nakup 
zemljišč ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski 
inženiring, zmanjšanja pa so na kontih za investicijsko vzdrževanje in obnove.  

43 - investicijski transferi so načrtovani v višini 493.248,79 EUR in se s predlogom rebalansa 
proračuna znižujejo za 1.158,73 EUR oz. za 0,20 %, glede na veljavni plan – spremembe so 
na kontih za investicijske transfere javnim zavodom.  
 
Podrobneje so spremembe na odhodkovni strani predstavljene v obrazložitvah posebnega 
dela predloga rebalansa proračuna.  
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S predlogom rebalansa  je načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 4.519.574,48 EUR, ki se 
zvišuje za 2.020.000  EUR glede na veljavni proračun oz. glede na sprejeti rebalans proračuna 
I in se pokriva iz povečanega zadolževanja. 

C - Račun financiranja  

Zadolževanje 

S predlogom rebalansa se povečuje domače zadolževanje kot najemanje dolgoročnih kreditov 
pri poslovnih bankah za 2.020.000,00 EUR glede na sprejeti rebalans – I in znaša 
3.000.000,00 EUR. 
 

Odplačila dolga  

Na izdatkovni strani računa financiranja s predlogom rebalansa ni sprememb glede na veljavni 

proračun.  
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2. POSEBNI DEL 
 

A - Bilanca 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.  
 
Del sprememb predloga rebalansa proračuna predstavlja zgolj uskladitev z veljavnim planom 
(upoštevanje že sprejetih sklepov o prerazporeditvi).  
 
Ostale spremembe predloga rebalansa proračuna so pojasnjene v nadaljevanju: 

01 - POLITIČNI SISTEM 
 

0101 - Politični sistem 
 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

01001 – Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 
Na proračunski postavki so v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 43.000,00 EUR 
za izplačilo sejnin za člane Občinskega sveta ter njegovih delovnih teles in ostalih komisij – 
sredstva se s predlogom rebalansa povečujejo za 10.000,00 EUR glede na veljavni proračun. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 
 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04015 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine 

Na proračunski postavki so v letu 2021 v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 
85.260,00 EUR za zagotavljanje storitve varovanja objektov, za elektriko, komunalne storitve, 
vodo, ogrevanje objektov in planirane rekonstrukcije in adaptacije ... V lanskem in letošnjem 
letu je občina kupila objekte na naslovu Velika Loka 79, Baragov trg 3, Odrga 10 in Vejar 120. 
Pri realizaciji proračuna se je izkazalo, da bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, in sicer se 
na kontu 402200 Električna energija s predlogom rebalansa predlaga povečanje sredstev za 
100,00 EUR, kar pomeni tudi povišanje načrtovanih sredstev na proračunski postavki na 
85.360,00 EUR. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
 

06039001 - Administracija občinske uprave 

06009 - Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) 

Na proračunski postavki so v letu 2021 v veljavnem proračunu načrtovana sredstva v višini 
142.850,00 EUR za zagotavljanje plačil materialnih stroškov občinske uprave. Glede na 
trenutno realizacijo in pričakovane izdatke v letu 2021 se s predlogom rebalansa proračuna 
predlaga povečanje proračunske postavke za 3.634,82 EUR na skupno višino sredstev na 
proračunski postavki 146.484,82 EUR. 

Na kontu 402206 Poštnina in kurirske storitve se predlaga povečanje sredstev za 2.000,00 
EUR, zaradi ponovne podražitve poštnih storitev (nazadnje z dne 1. 9. 2021) in povečevanja 
števila dnevnih izhodnih pošiljk, še zlasti ob koncu koledarskega leta. 

Zaradi načrtovanega nakupa novega vozila in s tem povezanih stroškov za registracijo, 
zavarovanje in nakup pnevmatik, se na kontu 402301 Vzdrževanje in popravilo vozil predlaga 
povečanje sredstev v višini 150,00 EUR, na kontu 402304 Pristojbine za registracijo vozil 
povečanje v višini 484,82 EUR in na kontu 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 
povečanje v višini 1.000,00 EUR. 
 
 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

06012 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 

V okviru proračunske postavke so na kontu 402504 Zavarovalne premije za objekte za leto 
2021 načrtovana sredstva v višini 7.000,00 EUR. Na podlagi realizacije in vključitve objektov 
v zavarovanje med letom, se s predlogom rebalansa proračuna sredstva za zavarovalne 
premije za objekte dodatno zagotavljajo v višini 500,00 EUR, na skupno višino 7.500,00 EUR. 
Na kontu 402512 Zavarovalne premije za opremo so zagotovljena sredstva za leto 2021 
načrtovana v višini 1.100,00 EUR. Na podlagi realizacije in vključitve opreme v zavarovanje 
med letom, se s predlogom rebalansa proračuna sredstva za zavarovalne premije za opremo 
dodatno zagotavljajo v višini 500,00 EUR, na skupno višino 1.600,00 EUR. 

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 
 
OB130-09-0008 Opremljanje enot in služb civilne zaščite  

Na proračunski postavki 07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite se predlaga 
povečanje sredstev v višini 14.000,00 EUR, na skupno višino 46.000,00 EUR.  
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Sredstva na tej proračunski postavki v višini 5.000,00 EUR se načrtujejo za nakup opreme za 
opremljanje enot in služb civilne zaščite ter njihovih pripadnikov. V teku je celovit popis 
obstoječe opreme, ki bo, upoštevajoč tudi kadrovske in materialne formacije enot in služb 
civilne zaščite, podlaga za nakup nove oziroma zamenjavo dotrajane opreme v tem in 
prihodnjih letih. 

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 na omenjeni postavki 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. 

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
 

1003 – Aktivna politika zaposlovanja 

 

10039001 – Povečanje zaposljivosti 
 

10001 – Lokalni zaposlitveni programi (javna dela) 

Občina sofinancira izvajalce javnih del, ki prijavijo program javnih del in so odobreni s strani 
Zavoda RS za zaposlovanje. V letu 2021 javna dela izvaja 8 izvajalcev, in sicer v Centru za 
socialno delo Trebnje (4 osebe), Knjižnici Pavla Golie Trebnje (3 osebe), Osnovni šoli Trebnje 
(4 osebe), Ozara Maribor (1 oseba), Zavod za kulinariko in turizem Dobrote Dolenjske (3 
osebe), Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje (2 osebi) in Domu starejših občanov 
Trebnje (4 osebe), Komunala Trebnje d.o.o. (2 osebi). 
Na Občini Trebnje je zaposlena ena oseba, in sicer za program mladinskih dejavnosti. 
Skupaj je na programu javnih del zaposlenih 24 oseb, za kar ima občina v veljavnem proračunu 
predvidena sredstva v višini 81.160,00 EUR.  
Na podlagi pričakovane realizacije je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.800,00 
EUR, oziroma 3,5% povišanje, na skupno višino 83.960,00 EUR, da se zagotovi potrebna 
sredstva za sofinanciranje zaposlitve javnih delavcev. 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 

11024 – Ureditev vaškega trga na Čatežu 

OB130-21-0033 Ureditev vaškega trga na Čatežu 

Zagotavljajo se sredstva za nakup zgradb in prostorov zaradi ureditve objekta skupnega 
pomena na naslovu Čatež 18. Občina Trebnje je v letu 2017 odkupila  prostore nekdanjega 
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kulturnega doma. Le-ta  je potreben obnove, predhodno pa je treba urediti problem parcelnih 
mej, ki niso skladne s pripadajočimi objekti. Glede na navedeno je bil z lastnikom dosežen 
dogovor, da se odkupijo vse nepremičnine v celoti, ki obsegajo parcele št.  737/11, 737/12, 
737/13, 687/6 in 687/7, vse k.o. Čatež. S tem nakupom se tako zagotovi rešitev prepletenosti 
lastniških mej, prav tako bi se zaokrožili objekti v center t.i. družbenih dejavnosti, saj bi se v 
objektu dodatno uredil prostor za potrebe športa, možno pa bi bilo tudi umestiti eno oddelčni 
vrtec. 

Sredstva se zagotovijo v sklopu projekta NRP OB130-21-0033 v višini 130.000,00 EUR, 
70.000 EUR zagotovi Občina Trebnje in 60.000 EUR KS Čatež iz p.p 911001 (10.000 iz lastnih 
virov in 50.000 z donacijo Tem Čatež d.o.o.). 

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH   
       SUROVIN 
 

1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
 

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
 

12006 – Trajnostna mobilnost 

Z rebalansom se predlaga novo področje proračuna 12 – pridobivanje in distribucija 
energetskih surovin in nova proračunska postavka 12006 – trajnostna mobilnost.  

Občina Trebnje v letu 2021 pospešeno izvaja investicije postavitve hitrih polnilnih postaj za 
električna vozila in električna kolesa. Sredstva za Trajnostno mobilnost so predlagana v skupni 
višini 8.900,00 EUR za stroške sklenitve pogodbe o priključitvi polnilnice za električna vozila 
na distribucijski sistem in stroške predvidene porabe električne energije polnilnic za električna 
kolesa. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 

13003 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (mostovi, 
cestna križanja, ovire za umirjanje prometa, varovalne ograje), sanacija 
poškodb 

Sredstva se zmanjšujejo iz 10.000,00 EUR na 1.100,00 EUR, saj je do konca letošnjega leta 
pričakovana manjša realizacija od predvidene. Sredstva se predvidevajo za vzdrževanje 
cestnih objektov. 
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13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
 

13018 – Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih 
cestah 
OB130-21-0020 Ureditev regionalnih cest 

Sredstva na tej postavki se zagotavljajo za gradnjo in nadzor krožišča pod gradom v Trebnjem  
in priključnih cest ter za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika v Velikem Gabru. Pogodbi za 
gradnjo sta že podpisani, ker je pogodbena vrednost za gradnjo krožišča v Trebnjem nekoliko 
manjša od planirane vrednosti, se sredstva na tej postavki zmanjšujejo iz 535.300,00 EUR na 
460.300,00 EUR. 

13029 – Vzdrževanje javnih površin ob državnih cestah 

Višina zagotovljenih sredstev ostaja enaka, spremeni se samo višina posamičnega konta, in 
sicer se zmanjša v višini 5.000,00 EUR konto Investicijskega vzdrževanja in ob enem se 
poveča konto drugi izdatki za tekoče vzdrževanje, ker ne gre za investicijo, ampak za tekoče 
vzdrževanje javnih površin.  

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve 
 

15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave  
 

15034 Protipoplavni ukrepi 
OB130-21-0030 Protipoplavni ukrepi Trebnje-Medvedje selo 

Z rebalansom se predlaga nova proračunska postavka 15034 – Protipoplavni ukrepi. Sredstva 
za Protipoplavne ukrepe so predlagana v skupni višini 25.000,00 EUR. Na podlagi izdelane 
Hidrološko – hidravlične analize za potrebe projektiranja in ureditve odvodnjavanja zalednih in 
meteornih voda z območja obstoječih in načrtovanih industrijsko obrtnih con na območju 
Trebnje - Medvedje selo – strokovne podlage za nivo obdelave OPPN in dimenzioniranje 
ukrepov, bo občina morala naročiti projektno dokumentacijo DGD in PZI za izvedbo 
protipoplavnih ukrepov na območju obrtne cone Trebnje  (ob regionalni cesti). Na osnovi 
navedenega se sredstva v višini 25.000,00 EUR zagotavljajo za namen izdelave projektne 
dokumentacije DGD, PZI za protipoplavne ukrepe. 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNO DEJAVNOST 
 

1603 – Komunalna dejavnost  
 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

16009 Širitev mestnega pokopališča Trebnje 
OB130-15-0024 Širitev mestnega pokopališča Trebnje 
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Pokopališče Trebnje je potrebno nujno razširiti, saj ni več prostih grobnih mest. Pripravlja se 
dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo. Sprojektirana je bila 
že idejna zasnova. V prvi fazi je nujno pripraviti zemljišče, zgraditi oporni zid ter na cca 500 m² 
pripraviti nova grobna mesta z dostopnimi potmi. Po zaključku prve faze pa se bo na osnovi 
predračunskih vrednosti lahko planiralo sredstva za celotno novo pokopališče. Za prvo fazo se 
v rebalansu planira sredstva v višini 30.000,00 EUR, zato se vrednost proračunske postavke 
poveča na skupno 54.400,00 EUR. 

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje  
 

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 

16021 Komunalna oprema za stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava  

OB130-16-0011 Ureditev stanovanjske soseske Dobrava 

Na območju soseske Dobrava velja Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko 
sosesko v vasi Dobrava, ki predvideva gradnjo enostanovanjskih stavb za mlade družine. 
Območje zajema še nepozidan jugozahodni del vasi. Sredstva v višini 300.000,00 EUR se 
zagotavljajo za izgradnjo minimalne infrastrukture, kar bi omogočalo prodajo parcel mladim 
družinam in pripomoglo  k ureditvi njihovega stanovanjskega problema. 

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

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč 
 
16027 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske 
zadeve) 

Predvidena sredstva se od planiranih 57.000,00 EUR povečujejo na 89.800,00 EUR, kar znaša 
32.800,00 EUR. 

Sredstva bodo namenjena za izvedbo geodetskih storitev. V letu 2021  se je zaradi 
pospešenega prostorskega urejanja povečala potreba po izvedbi posamičnih parcelacij in 
drugih geodetskih storitev, kamor sodijo zlasti geodetski načrti za potrebe prostorskih aktov ali 
projektnih dokumentacij. Predvideva se naročilo geodetskih načrtov za območje Pavlinovega 
hriba, za območje OPPN za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1.faza) zaradi sprememb, za 
območje Studenca, prav tako se predvideva ureditev mej  sklopa parcel v k.o. Medvedje selo  
ob trim stezi Cviblje – Brezovica.  

16069002 – Nakup zemljišč 
 
16030 Nakup stavbnih zemljišč 

Sredstva za nakup stavbnih zemljišč se od planiranih 864.670,00 EUR povečujejo na 
1.092.190,00 EUR, kar znaša 227.520,00 EUR.   

Spremembe se nanašajo na naslednje projekte: 

OB130-09-0062 Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra cest  
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Povečujejo se sredstva za odkupe zemljišč, ki so del cest za 20.000,00 EUR, tako da skupna 
višina predlaganih sredstev znaša 90.000,00 EUR. Zaradi pospešenih odmer cest  se  je 
posledično povečano število zahtevkov za odkupe zemljišč, kjer potekajo občinske ceste, zato 
je  potrebno zagotoviti dodatna sredstva.  
Iz projekta je izločen nakup dela parcele 824 k.o. Trebnje (v višini 50.670,00 EUR), ki je bil s  
Sklepom o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov 
št. 410-161/2020-77 z dne 19. 5. 2021, ki je bil sprejet na 23. dopisni seji OS dne 19. 5. 2012,  
umeščen v ta projekt, sedaj pa se ta sredstva zagotavljajo v sklopu NRP OB 130-21-0031. 
 
OB130-16-0014 Ureditev mestnega jedra Trebnje 

Projekt se umešča v leto 2021 zaradi nakupa deleža Župnije Trebnje (do 374/1000) na objektu 
in pripadajočem zemljišču: parcela 231/2 k.o. 1422 Trebnje, Baragov trg 3. Sredstva se 
planirajo v višini 113.000,00 EUR v skladu s pridobljenim cenilnim poročilom. Po izvedenem 
nakupu bo tako Občina Trebnje postala lastnica objekta in pripadajočega zemljišča do celote. 
 

OB130-21-0031 Odkup zemljišč-OPPN trg-ind. cona 

Namen in cilj projekta je odkup zemljišč, ki so zajeta v območje urejanja v skladu z Občinskim 
podrobnim prostorskim načrtom za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1.faza) (Uradni list RS, 
14/18) in so namenjena za gradnjo gospodarske javne infrastrukture ali za gradnjo drugih 
objektov lokalnega ali državnega pomena. Znotraj tega projekta se umešča nakup dela parcele 
824 k.o. 1422 Trebnje  v površini 1689 m2 (ki je bil do sedaj umeščen v NRP OB130-09-0062) 
in nakup dela parcele 823 v izmeri  1484 m2 v skladu s sklenjeno predpogodbo. Sredstva se 
planirajo v višini 95.190,00 EUR. 
 
OB130-21-0032 Odkup zemljišč-predkupna pravica 

Namen in cilj projekta je odkup zemljišč,  za katera prejmemo ponudbo glede uveljavljanja 
predkupne pravice ali za zemljišča,  za katera poteka prodaja preko oglasne deske Upravne 
enote in so strateškega pomena glede na lokacijo - so v neposredni bližini naselij ali 
gospodarske javne infrastrukture in predstavljajo razvojni potencial. Konkretna izvedba 
nakupov je odvisna od ponudb s strani lastnikov, ki ji ni moč v naprej predvideti, prav tako je 
potrebna predhodna odobritev s strani Upravne enote. Sredstva se planirajo v višini 50.000,00 
EUR. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine 
 

18029002 – Premična kulturna dediščina 
 
18010 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - Tabor likovnih samorastnikov, 
Rastoča knjiga 

Na proračunski postavki 18010 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - Tabor likovnih 
samorastnikov, na kontu 413302 - Tekoči transferi v javne zavode – za blago in storitve se 
zvišujejo sredstva za  2.841,12 EUR za zagotovitev sredstev za izvedbo aktivnosti v počastitev 
jubileja – 50. letnice ustanovitve Galerije likovnih samorastnikov Trebnje (mednarodna 
razstava, strokovni posvet in spremljajoči dogodki). 
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1803 – Programi v kulturi 
 

18039001– Knjižničarstvo in založništvo 

18013 Dejavnost knjižnice 

OB130-09-0065 Investicijski transferi javnim zavodom – Knjižnica Pavla Golie 

Na proračunski postavki 18013 Dejavnost knjižnice se na kontu 413300 - Tekoči transferi v 
javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim s predlogom rebalansa sredstva 
zvišujejo za 8.000,00 EUR, na kontu 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za 
prispevke delodajalcev se sredstva zvišujejo za 2.400,00 EUR, na podlagi finančnega načrta 
javnega zavoda in dosedanje realizacije. Na podlagi načrta za investicije, se sredstva na kontu 
432300 znižajo za 2.887,00 EUR. 
 
Na kontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom se v skladu s predlogom javnih 
zavodov predlaga sprememba obrazložitve, in sicer: 
V letu 2021 zagotovijo sredstva v višini 7.113,00 EUR za investicijske transfere, od tega 
3.617,00 EUR za nakup prenosnikov, namizne RFID izposojevalne/ RFID pretvorne postaje, 
aparata za plastificiranje, čitalnikov črtnih kod, … ter 3.496,00 EUR za skupno investicijo z 
občinami soustanoviteljicami za nakup virtualne tehnologije in registratorja delovnega časa. 

18039005 – Drugi programi v kulturi 

18036 Energetska obnova javnih stavb 

OB130-19-0035 Energetska sanacija CIK Trebnje 

V okviru proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna načrtuje zvišanje 
sredstev za izvedbo investicije, in sicer se na kontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije glede 
na rast cen gradbenih storitev in materialov v zadnjem obdobju in glede na neuspešno 
izvedeno javno naročilo male vrednosti  št. 003980/2021 z dne 15. 6. 2021, v sklopu katerega 
je ponudba presegala zagotovljena sredstva, predlaga zvišanje v višini 62.983,24 EUR. Iz 
zagotovljenih 640.016,76 EUR se zviša na 703.000,00 EUR. Tako se sredstva za izvedbo 
investicije, investicijski nadzor in dokumentacijo zvišujejo v skupnem znesku proračunske 
postavke iz 660.484,33 EUR na skupno 723.467,57 EUR. 
 
 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 
 

18059001 – Programi športa 

18087 Vzdrževanje športnega parka Trebnje 

OB130-09-0067 Investicijsko vzdrževanje – javni športni objekti 

Na postavki se odpre nov konto 420099, na katerega se dodajajo sredstva v višini 12.500,00 
EUR, za odkup sanitarnih in garderobnih kontejnerjev v Športnem parku Trebnje. Skupna 
vrednost postavke za vzdrževanje Športnega parka Trebnje v predlaganem rebalansu znaša 
22.500,00 EUR. 
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18059002 – Programi za mladino 

18056 Stroški delovanja in projektov TREMS-a 

Na proračunski postavki 18056 Stroški delovanja in projektov TREMS-a, se na kontu 412000 
- Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam sredstva znižajo za 9.000,00 
EUR. V letošnjem letu projekt Festival ŠVIC ni bil izveden zaradi ukrepov za zajezitev širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
 

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 

19029001 – Vrtci 
 
19001 Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili 
staršev) 

Na proračunski postavki 19001 Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in 
plačili staršev) se na kontu 411921 - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili 
staršev s predlogom rebalansa sredstva zvišujejo za 43.200,00 EUR na podlagi dosedanje 
realizacije. S 1. 6. 2021 je v veljavi nova cena programa predšolske vzgoje. 

Na kontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve se na podlagi 
dosedanje realizacije sredstva zvišajo za 2.900,00 EUR. 

19002 Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine 

Na proračunski postavki 19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine, na kontu 
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev se s predlogom rebalansa 
sredstva zvišujejo za 5.000,00 EUR zaradi pričakovanega povišanja cene programa 
predšolske vzgoje tudi v javnih vrtcih v ostalih občinah. 

 

19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 

OB130-09-0075 Investicijski transferi javnim zavodom - vrtci 

Na postavki, na kontu 432300- Investicijski transferi javnim zavodom, se sredstva zvišujejo za 
1.728,27 EUR, da se zagotovijo manjkajoča sredstva za nakup kosilnice, ker je stara (12 let) 
že močno dotrajana, servisi pa so dragi. 

Na kontu 432300 Investicijski transferi se v skladu s predlogom javnih zavodov predlaga 
sprememba obrazložitve, in sicer: 

Za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev se zagotavljajo sredstva v višini 29.728,27 
EUR, od tega 19.728,27 EUR Vrtcu Mavrica  za nakup pomivalnega stroja in kosilnice,… ter 
10.000,00 EUR Vrtcu Sončnica pri OŠ Veliki Gaber za menjavo vhodnih vrat, namestitev 
pisoarjev, menjava in dokup pohištva in lesenih dodatkov, nakup posteljnine, slinčkov, prtov, 
bombažnih plenic, športne opreme, lesenih pripomočkov za razvoj otrok,…   

19044 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 

Na proračunski postavki 19044 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili 
staršev, na kontu 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev se na 
podlagi dosedanje realizacije in prejetih zahtevkov povečajo sredstva v višini 12.400,00 EUR. 
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1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje 
 

19039001 – Osnovno šolstvo 
 

19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 

OB130-21-0024 Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber 

Na kontu 420600 se sredstva za nakup zemljišč od planiranih 60.000,00 EUR povečujejo na 
136.860,00 EUR, kar znaša 76.860,00 EUR.  V sklopu projekta se dodatno zagotovijo sredstva 
v višini 76.860,00 EUR za odkup dela parcele 575/1 in del 575/19, obe k. o. Veliki Gaber, 
skupaj v površini 700 m2, od KZ Trebnje-Krka z.o.o. 

 

OB130-15-0016 Razširitev PŠ Dolenja Nemška vas 

Na kontu 420401 se dodatno zagotavljajo sredstva v višini 1,2 mio EUR za potrebe gradnje  in 
dozidave podružnične šole Dolenja Nemška vas. Občina Trebnje je v mesecu septembru 
izvedla postopek JN za gradnjo prizidka podružnične šole Dolenja Nemška vas. Vse prejete 
ponudbe so močno presegale naročnikova zagotovljena sredstva za izvedbo naročila, zato se 
z rebalansom zagotavljajo dodatna sredstva v predlagani višini 1,2 mio EUR. 

 

Na kontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom se v skladu s predlogom javnih 
zavodov predlaga sprememba obrazložitve, in sicer: 

OB130-09-0081 Investicijski transferi javnim zavodom – osnovnim šolam 

Osnovna šola Veliki Gaber bo sredstva v višini 19.200,00 EUR v letu 2021 namenila za 
menjavo notranjih vrat, nakup in postavitev strežniške opreme, nakup IKT opreme, nakup 
športnih rekvizitov, digitalne pianine, klaviature, šolskih tabel, omar, krožnikov, posode, 
pitnikov in pribora ter profesionalnega sesalnika,...). 

20 - SOCIALNO VARSTVO  
 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
 

20049003 - Socialno varstvo starih 

20023 – Povračilo stroškov kilometrin 

Na podlagi sklepa občinskega sveta in sklenjene pogodbe se izvajalcu na podlagi zahtevka 
mesečno plačujejo stroški najema vozil za izvajanje storitve pomoči družini na domu. V 
proračunu je zagotovljenih 29.000,00 EUR. Glede na število najetih vozil, ki jih izvajalec 
uporablja  v letu 2021 za izvajanje storitve, ocenjujemo, da bodo stroški nižji od predvidene 
realizacije, zato se v rebalansu predlaga zmanjšanje postavke za 5.000,00 EUR, na skupno 
višino na 24.000,00 EUR. 
 
 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20032 – Sofinanciranje programa Ker šu beši 

Tudi v letu 2021 Center za socialno delo Dolenjske in Bele krajine, Enota Trebnje, je pridobil 
na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, financiranje programa v 
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romskem naselju Vejar »Kher šu beši«. Dnevni center, ki je namenjen šoloobveznim otrokom, 
mladostnikom in uporabnikom nudi učno pomoč, učenje socialnih veščin in prostočasne 
dejavnosti, deluje skozi celo leto. Občina v veljavnem proračunu nima zagotovljenih zadostnih  
sredstev, ki so bila predvidena kot sredstva lokalne skupnosti, zato se v predlaganem 
rebalansu zagotovi dodatnih 2.200,00 EUR, torej skupno v višini 7.000,00 EUR in s tem 
omogoči nemoteno delovanje dnevnega centra. 

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI   
 

2303 – Splošna proračunska rezervacija 

 

23039001 – Splošna proračunska rezervacija 

23008 – Splošna proračunska rezervacija  
Sredstva na proračunski postavki splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za 
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri 
pripravi proračuna oz. rebalansa proračuna ni bilo mogoče načrtovati, se s predlogom 
rebalansa nekoliko zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 66.464,65 EUR. 
 
 
 
Pripravila: 
Občinska uprava 
 Alojzij Kastelic, l.r. 

ŽUPAN 
 

Priloga: 
Prerazporeditve postavk proračuna; 


