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1.  SPLOŠNI DEL  

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prejemke predloga rebalansa proračuna občine Trebnje za leto 2015 sestavljajo prihodki iz 
bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 11.926.730,67 EUR. Odhodke sestavljajo 
odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 12.214.142,81 EUR ter odplačila 
dolga v višini 474.025,00 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 287.412,64 EUR, zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za 
odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 474.025,00 EUR. Presežek odhodkov nad 
prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ostanka sredstev na računu iz 
preteklega leta v višini 761.437,14 EUR.Na ta način je proračun uravnotežen. 
 

Prihodki proračuna 

Prejemke predloga rebalansa občinskega proračuna za leto 2015 v višini 12.688.167,81 EUR 
sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 11.926.730,67, medtem ko v 
računu finančnih terjatev in naložb ni predvidenih prejemkov. Za pokritje odhodkov se načrtuje 
še 761.437,14 EUR sredstev na računu. 
V nadaljevanju so pojasnjeni le prihodki, ki se s predlogom rebalansa proračuna spreminjajo. 

 

70 - DAVČNI PRIHODKI 

700 – Davki na dohodek in dobiček 

7000 - dohodnina se kot odstopljeni vir občinam v skladu z Uredbo o načinu nakazovanja 
dohodnine občinam (Uradni list RS, št. 123/08) nakazuje občinam tedensko in po izračunih 
Ministrstva za finance znaša 6.482.293,00 EUR( v drugem polletju 2015), kar predstavlja 
54,35% celotnih prihodkov v letu 2015. Skladno z Dogovorom o višini povprečnine za leto 
2015, ki je bil podpisan s strani reprezentativnih združenj občin, in na podlagi katerega je 
določena povprečnina za obdobje od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 v višini 525 EUR ter za obdobje 
od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 v višini 519,00 EUR, se je povprečnina znižala za 0,89 % glede 
na prvo polletje. 
 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
7141 - drugi izredni nedavčni prihodki se povečujejo v znesku 10.999,00 EUR zaradi nakupa 
prenosnega urgentnega ultrazvoka za uporabo v nujni medicinski pomoči v Zdravstvenem 
domu Trebnje.  

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

 
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v letu 2015, po predlogu rebalansa 
proračuna, znašajo v skupni višini 751.709,21 EUR, po posameznih namenih pa:  

 sredstva po 21. členu ZFO v višini 541.627,00 EUR 

 sredstva za nakup prenosnega urgentnega ultrazvoka za uporabo v nujni medicinski 

pomoči v zdravstvenem domu Trebnje v višini 12.035,00 EUR 
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Odhodki proračuna 

 
V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna za leto 2015, 
skupaj s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 12.688.167,81 EUR se zagotavlja 
pokrivanje potreb občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 12.214.142,81 
EUR in v računu financiranja v višini 474.025,00 EUR. 
 
V nadaljevanju so pojasnjeni le odhodki, ki se s predlogom rebalansa proračuna spreminjajo. 
40 - tekoči odhodki so načrtovani v višini 3.070.272,79 EUR in se povečujejo za 25.756,14 
EUR, glede na sprejet proračun. 
41 - tekoči transferi so načrtovani v višini 4.561.993,58 EUR in se povečujejo za 24.820,00 
EUR, glede na sprejet proračun.  
42 - investicijski odhodki so načrtovani v višini 2.889.040,20 EUR in se povečujejo za 
71.157,86 EUR, glede na sprejet proračun.  
43 - investicijski transferi so načrtovani v višini 1.692.836,24 EUR in se povečujejo za 
20.000,00 EUR, glede na sprejet proračun.   
 
Podrobneje so spremembe na odhodkovni strani predstavljene v obrazložitvah posebnega 
dela.  
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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 oz. dopolnjujejo. 
Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih 
po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.  
 

1000 – OBČINSKI SVET  
 
V letu 2015 se s predlogom rebalansa proračuna v okviru proračunskega uporabnika občinski 
svet načrtuje 102.325,20 EUR, med tem, ko je v sprejetem proračunu zagotovljenih 97.525,20 
EUR. 
 

01 - POLITIČNI SISTEM 

 

0101 - Politični sistem 

 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

 
01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačila sejnin udeležencem odborov in 
Občinskega sveta. Sredstva so planirana v višini 44.400,00 EUR, kar predstavlja povečanje 
proračunske postavke za 4.000,00 EUR za izplačilo sejnin v mesecu decembru. 
 
01005 – Občinska volilna komisija – nadomestila članom OVK, nadomestila članom 
volilnih odborov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe  

Na PP 01005 Občinska volilna komisija – nadomestila članom, konto 40293900 so 
zagotovljena sredstva v višini 200,00 EUR, za nemoteno delo Občinske volilne komisije 
Občine Trebnje v letu 2015 (seje zaradi odstopa člana občinskega sveta, nezdružljivosti 
funkcije člana občinskega sveta z delom v občinski upravi in odstopa člana krajevne skupnosti) 
bo potrebno zagotoviti še približno 800,00 EUR. Skupen znesek za leto 2015 tako predstavlja 
1.000,00 EUR.  

 

4000 – OBČINSKA UPRAVA  
 
V letu 2015 se s predlogom rebalansa proračuna v okviru proračunskega uporabnika občinska 
uprava načrtuje 10.112.627,73 EUR, med tem, ko je v sprejetem proračunu zagotovljenih 
9.975.693,73 EUR. 
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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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 25.578,86 EUR kar predstavlja delno 
povečanje za 1.206,14 EUR in sicer za plačilo varovanja stavbe in električno energijo. 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

 

06039001 - Administracija občinske uprave 

 
06027 – Plače delavcev skupne občinske uprave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 49.704,71 EUR, kar predstavlja 
povečanje za 3.000.00 EUR za delovanje skupne občinske uprave, plače delavcev skupne 
občinske uprave. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 
13005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za preplastitve in rekonstrukcije lokalnih cest. V 
letu 2015 investicijo preplastitve LC 425001 Trebnje-Blato-Križ-D.v. ne bo možno realizirati saj 
jo je potrebno projektno obdelati. Projektna obdelava je potrebna zaradi zagotovitve 
enostranskega pločnika ter ureditve križišča z nekategorizirano javno potjo v naselju Križišče. 
Investicijo rekonstrukcije lokalne ceste LC 426110 na odseku 426111 Bič – Veliki Gaber prav 
tako ni bilo možno izvesti, ker ni bilo pridobljenih vseh soglasij za poseg na zemljišča. Sredstva 
se na postavki zmanjšajo saj obveznosti ni mogoče realizirati v letu 2015. Skladno s tem se 
spremeni tudi vrednost NRP-ja (OB130-15-0001). 
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14 - GOSPODARSTVO 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

 

14039001 – Promocija občine 

 
14008 - Druge promocijske aktivnosti in projekti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva na tej postavki so načrtovana v višni 22.644,00 EUR in se povečajo za 6.000,00 EUR 
za potrebe tiska koledarja. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 

1603 - Komunalna dejavnost  

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 
 

16042 - Vzpostavitev in vzdrževanje digitalnega katastra gospodarske javne 
infrastrukture 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva na postavki se povečujejo v  višini 3.100,00 EUR ( 21.700,00 EUR) zaradi možnosti 
sklenitve pogodbe o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav za leto 2015 in s 
tem zagotoviti operativno vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture. Povečanje 
odraža del obveznosti iz leta 2014, ki so zapadle v plačilo 2015. 

16046 - Vodenje analitičnih evidenc komunalne infrastrukture 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva na postavki se povečujejo v višini 2.100,00 EUR ( 6.100,00 EUR) zaradi možnosti 
sklenitve pogodbe o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav za leto 2015 in s 
tem zagotoviti vodenje knjigovodske evidence gospodarske javne infrastrukture v skladu s 
predpisi za občine. Povečanje odraža del obveznosti iz leta 2014, ki so zapadle v plačilo 2015. 
 
 

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

 

16069002 - Nakup zemljišč 

16030 - Nakup stavbnih zemljišč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
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Sredstva za nakup stavbnih zemljišč so predlagana v skupni višini   599.213,16 EUR, kar 
pomeni 383.023,00 EUR povečanje glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2015. 
Nova pridobivanja zemljišč: 
Območje stare deponije - odkup stavbnih zemljišč zaradi potrebe izgradnje infrastrukture za 
namene delovanja nogometnega igrišča. Z lastnikom zemljišč je sklenjena tudi že 
predpogodba o nakupu nepremičnin za dosego javne koristi za zemljišča parc. št. 1036/19, 
1036/1 in 1005/11 k.o. Medvedje selo. 
Območje Šentlovrenc - odkup stavbnih zemljišč zaradi potrebe izgradnje vrtca Šentlovrenc. Z 
lastniki zemljišč potekajo resna usklajevanja glede odkupa, nepremičnine so v fazi cenitve in 
po cenitvi se bo sklenila ustrezna predpogodba za pridobitev dela parcele 552/3 in parcele 526 
k.o. Mali Videm. 
Območje centra Trebnje - odkup stavbnih zemljišč zaradi ureditve križišča, pločnika oz. 
parkirišč. Predvidoma parcele 16/2 in 16/3 k.o. Trebnje. 
Območje Veliki Gaber - ob stavbi KS Veliki Gaber- odkup stavbnega in delno kmetijskega 
zemljišča za potrebe delovanja KS Veliki Gaber (ureditev dostopov in okolice okoli stavbe KS 
Veliki Gaber). Z lastnikom zemljišča je že sklenjena  zavezujoča predpogodba za nakup 
zemljišča parcele 71/2 k.o. Veliki Gaber. 
Obstoječi NRP-OB130-15-0020 Nakup zemljišča za dograditev gasil. Doma Velika loka – se 
povečuje za višino zneska DDV, ki v prvotnem obsegu sredstev ni bil predviden.  
Obstoječi NRP OB130-09-0062 Ureditev neurejenega statusa grajeno javno dobro- ceste se 
zmanjšuje v višini 15.000,00 EUR, ker se predvideva da sredstva v letu 2015 ne bi bila v 
celoti realizirana.  

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Občina plačuje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam s stalnim 
prebivališčem v občini Trebnje, ki niso zavarovani iz drugega naslova. Višina prispevka vsako 
leto zaradi težkih gospodarskih razmer in brezposelnosti narašča. Višina načrtovanih sredstev 
znaša 110.000,00 EUR, kar predstavlja delno zmanjšanje načrtovanih sredstev, in sicer v višini 
20.000,00 EUR.  

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

 

19029001 - Vrtci 

 
19001 - Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
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1. V okviru proračunske postavke se načrtuje sprememba na kontih 4119: sredstva za plačilo 
razlike med ceno programa in plačili staršev v skupni višini 1.560.500,00 EUR, kar 
predstavlja delno povečanje načrtovanih sredstev za 48.500,00 EUR zaradi zagotavljanja 
dodatnih sredstev za odprtje oddelkov vrtca že v letu 2015 in novih oddelkov;  

Sredstva so zagotovljena v letu 2015 za Vrtec Sončnica Veliki Gaber v višini 245.000,00 
EUR in za Vrtec Mavrica Trebnje v višini 1.315.500,00 EUR.  

2. Na kontih 4133 so sredstva načrtovana v skupni višini 142.500,00 EUR za pokrivanje 
stroškov predšolskega varstva, ki niso všteti v ceno programov plačilo stroškov. 
Načrtovana sredstva so se znižala za 28.500,00 EUR. 
Sredstva so zagotovljena za Vrtec Sončnica Veliki Gaber v višini 14.000,00 EUR in za 
Vrtec Mavrica Trebnje v višini 128.500,00 EUR.  

 
19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Za plačilo razlike med veljavno ceno programov in plačilom staršev za vse tiste otroke, ki imajo 
v naši občini stalno prebivališče in obiskujejo vrtce izven občine Trebnje je načrtovano 
96.500,00 EUR sredstev kar predstavlja povečanje za 5.500,00 EUR, zaradi uskladitve 
načrtovanih sredstev s realizacijo januar-september 2015. 
 
19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Za transfere v javne zavode se načrtujejo sredstva v višini 42.200,00 EUR, kar pomeni da se 
sredstva povečajo za 20.000,00 EUR. 
 
 

1906 - Pomoči šolajočim 

 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

 
19030 - Subvencioniranje šolske prehrane 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva so načrtovana v višini 32.828,00, kar predstavlja povečanje za 120,00 EUR, zaradi 
obvestila OŠPP Mirna, da je zaradi napake iz seznama otrok, ki so po mnenju CSD Trebnje 
potrebni in upravičeni do brezplačnega toplega obroka, izpadel otrok s stalnim bivališčem v 
Velikem Gabru. OŠPP Mirna predlaga, da se zagotovi plačilo toplega obroka od 1. 9. 2015 
dalje. Strokovna služba Občine Trebnje predlaga plačilo od 1. 10. 2015 dalje. Zato predlagamo 
povečanje sredstev za 120,00 EUR. 
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20 - SOCIALNO VARSTVO 

 

2002 - Varstvo otrok in družine 

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

 
20016 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Na tej postavki je povečanje nujno, ker v proračunu ni zadostne višine sredstev, saj pri 
načrtovanju sredstev za sofinanciranje tržnih in neprofitnih najemnin ocenimo višino potrebnih 
sredstev glede na pretekla obdobja. O upravičenosti do subvencij odloča CSD Trebnje na 
podlagi vloge upravičencev in njihovih socialnih razmer. Število upravičencev in višina 
subvencij se med letom spreminja, zato je potrebno za zagotavljanje plačila subvencij  po že 
izdanih odločbah v letu 2015 v višini 2.500,00 EUR. 
 
20028 – Sklad za izredne socialne denarne pomoči 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Na proračunski postavki 20028 Sklad za izredne denarne pomoči, konto 41129901 je planirano 
premalo sredstev, saj so potrebe po denarni pomoči iz leta v leto večje.  V letu 2014 je bilo 
prejetih 120 vlog za denarno pomoč, v letu 2015 do 30. 10. 2015 že 127, zato je potrebno 
povečati sredstva za 3.300  EUR, da se zagotovi izplačilo enkratne denarne pomoči vsem 
prejemnikom v letu 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Občinska uprava       
  
      Alojzij Kastelic 

         ŽUPAN, l.r. 

 

 


