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1. SPLOŠNI DEL  

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prejemki proračuna občine Trebnje za leto 2022 se s predlogom rebalansa proračuna 
za leto 2022 v skupnem znesku povečujejo za 3.152.954,16 EUR in znašajo 
23.821.105,73 EUR, in sicer: prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) so 
v predlogu rebalansa proračuna načrtovani v višini 16.995.470,95 EUR (povečanje za 
199.586,45 EUR glede na sprejete spremembe proračuna II), zadolževanje v računu 
financiranja (bilanca C) je v predlogu rebalansa proračuna načrtovano v višini 
3.200.000,00 EUR (povečanje za 2.400.000,00 EUR glede na sprejete spremembe 
proračuna II).  
Izdatki so s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 načrtovani v skupni višini 
23.821.105,73 EUR (povečanje za 3.152.954,16 EUR glede na sprejete spremembe 
proračuna II), in sicer: odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 
23.277.708,21 EUR (povečanje za 3.152.954,16 EUR) ter odplačila dolga iz računa 
financiranja (bilanca C) v višini 543.397,52 EUR (kar se ne spreminja glede na sprejete 
spremembe proračuna II).  
Odhodki presegajo prihodke za 6.282.237,26 EUR (zvišanje za 2.953.367,71 EUR 
glede na sprejete spremembe proračuna II), zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za 
odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 543.397,52 EUR (nespremenjeno). 
Presežek odhodkov nad prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz 
ocenjenega ostanka sredstev na računu iz preteklega leta v višini 3.625.634,78 EUR 
(kar pomeni zvišanje za 553.367,71 EUR glede na sprejete spremembe proračuna II, 
zaradi uskladitve z dejanskim stanjem na dan 31. 12. 2021) in predvidenega 
zadolževanja (v računu financiranja) v višini 3.200.000,00 EUR (povečanje za 
2.400.000,00 EUR glede na sprejete spremembe proračuna II). Na ta način je proračun 
uravnotežen. 
 

Prihodki proračuna 

 
Prejemke občinskega proračuna za leto 2022 v višini 23.821.105,73 EUR sestavljajo 
prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 16.995.470,95 EUR (zvišanje za 
199.586,45 EUR) in načrtovano zadolževanje v računu financiranja v višini 
3.200.000,00 EUR (zvišanje za 2.400.000,00 EUR), medtem ko v računu finančnih 
terjatev in naložb ni predvidenih prejemkov. Za pokritje izdatkov se načrtuje še 
3.625.634,78 EUR sredstev na računu, kar pomeni zvišanje za 553.367,71 EUR glede 
na sprejete spremembe proračuna II; sredstva na računih krajevnih skupnosti znašajo 
222.131,46 EUR, kar pomeni zvišanje za 61.959,15 EUR glede na sprejete 
spremembe proračuna – II (160.172,31 EUR).  
 
V nadaljevanju so pojasnjeni le prihodki, ki se s predlogom rebalansa proračuna 
spreminjajo. 
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70 - DAVČNI PRIHODKI  

700 - Davki na dohodek in dobiček  

7000 - dohodnina  - Višina dohodnine se usklajuje z Zakonom o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 - ZIPRS2223 (Uradni list RS, 
št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), kjer je določen znesek povprečnine za leto 2022 v 
višini 645,00 EUR.  
V sprejetem proračunu Občine Trebnje za leto 2022 je upoštevan znesek povprečnine 
v višini 628,20 EUR, kot je bilo planirano ob pripravi proračuna, glede na to, da 
izračunov Ministrstva za finance za leto 2022 takrat še ni bilo.  
Ministrstvo za finance je dne 1. 12. 2021 posredovalo občinam podatke  o primerni 
porabi, dohodnini, finančni izravnavi in sredstvih za uravnoteženje razvitosti občin za 
leti 2022 in 2023- spremenjeni podatki  (številka: 4101-20/2021/2), kjer je upoštevana 
nova višina povprečnine za leto 2022. Na podlagi prejetih izračunov višina primerne 
porabe za občino Trebnje za leto 2022 znaša 9.066.672,00 EUR. Glede na to, da 
razpoložljiva dohodnina, ki pripada občini, znaša 9.018.670,00 EUR in ne zadostuje 
za pokritje vseh pripadajočih izdatkov, je v letu 2022 predvidena tudi finančna 
izravnava iz državnega proračuna v višini 48.002,00 EUR.   
Dohodnina se v letu 2022, glede na leto 2021, poveča za 2,02% oz. za 178.652,00 
EUR (realizacija v 2021 je znašala 8.840.018,00 EUR). 
Nova višina dohodnine skladno s predlogom rebalansa proračuna predstavlja 53,07% 
celotnih prihodkov v letu 2022.  

703 - Davki na premoženje  

Prihodki iz naslova davkov na premoženje se s predlogom rebalansa proračuna 
zvišujejo za 85.000,00 EUR, kar je po podvrstah prihodkov pojasnjeno v nadaljevanju.  
Prihodki iz naslova davkov na nepremičnine se, v skladu z realizacijo v letu 2021, s 
predlogom rebalansa proračuna znižujejo za 50.000,00 EUR, kar predstavlja znižanje 
za 44%.  
Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (od pravnih oseb in 
od fizičnih oseb) se s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo v skladu z odmero za 
leto 2022 (višja je tudi vrednost točke), in sicer za 80.500,00 EUR. 
Prihodki iz naslova davkov na premičnine se, v skladu z realizacijo v letu 2021, s 
predlogom rebalansa proračuna zvišujejo za 1.500,00 EUR, kar predstavlja 75%.  
Prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje se, v 
skladu z realizacijo v letu 2021, s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo za 
53.000,00 EUR oz. za 29%. 

704 – Domači davki na blago in storitve  

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve se s predlogom rebalansa 
proračuna zvišujejo za 10.000,00 EUR, in sicer: prihodki iz naslova okoljske dajatve 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se, v skladu z realizacijo v 
letu 2021, zvišujejo za 7.000,00 EUR in prihodki iz naslova turistične takse za 3.000,00 
EUR.  
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283
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71 - NEDAVČNI PRIHODKI  

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja se s predlogom 
rebalansa proračuna nekoliko zvišujejo (za 35.000,00 EUR), in sicer delno kot 
uskladitev z realizacijo v letu 2021, delno pa kot uskladitev finančnih načrtov krajevnih 
skupnosti (v skladu z njihovimi predlogi). 
7103 - Prihodki od premoženja se zvišujejo za 35.000,00 EUR, in sicer prihodki od 
najemnin za poslovne prostore za 10.000,00 EUR, prihodki od drugih najemnin prav 
tako za 10.000,00 EUR, drugi prihodki od premoženja pa se zvišujejo za 15.000,00 
EUR. 

711 – Takse in pristojbine 

Prihodki iz naslova taks in pristojbin se s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo za 
25.000,00 EUR, kar predstavlja uskladitev z realizacijo v letu 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, kar predstavlja uskladitev z realizacijo v letu 2021; 
povečanje je tako pri globah od prekrškov kot pri nadomestilu za degradacijo in 
uzurpacijo prostora. 

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Prihodki od prodaje blaga in storitev se s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo za 
63.000,00 EUR, in sicer se dodaja podkonto prihodkov od prodaje blaga in storitev (za 
ločeno vodenje parkirnin), za 13.000,00 EUR pa se zvišujejo drugi prihodki od prodaje, 
in sicer delno kot uskladitev z realizacijo v letu 2021, delno pa kot uskladitev finančnih 
načrtov krajevnih skupnosti (v skladu z njihovimi predlogi). 

714 - Drugi nedavčni prihodki  

Drugi nedavčni prihodki se s predlogom rebalansa proračuna znižujejo za 241.306,50 
EUR, in sicer delno kot uskladitev finančnih načrtov krajevnih skupnosti (v skladu z 
njihovimi predlogi) – izločitev prispevkov in doplačil občanov za izvajanje določenih 
programov tekočega značaja, delno pa gre za znižanje prihodkov od komunalnih 
prispevkov (znižanje za 231.306,50 EUR), kar predstavlja uskladitev z realizacijo v letu 
2021. 
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72 – KAPITALSKI PRIHODKI  

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

S predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 se dodajajo prihodki od prodaje 
osnovnih sredstev v višini 6.000,00 EUR, in sicer zaradi umestitve  kletnega 
prostora  oziroma shrambe v bloku na naslovu Rimski dvori 18d v plan prodaje, ker 
prodaja v preteklih letih še ni bila realizirana. 

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

S predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 se prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč zvišujejo za 100.000,00 EUR, glede na povečanje vrednosti načrta 
razpolaganja. 
 

73 – PREJETE DONACIJE  

730 – Prejete donacije iz domačih virov  

7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb se s predlogom rebalansa 
proračuna povečujejo za 28.000,00 EUR, delno kot uskladitev finančnih načrtov 
krajevnih skupnosti (v skladu z njihovimi predlogi), in sicer KS Čatež vključuje donacijo 
TEM Čatež, delno pa gre za uskladitev z realizacijo v letu 2021.  
 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI  

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se s predlogom rebalansa 
proračuna  zvišujejo za 6,9%, glede na veljavni proračun, in sicer: 
- 7400 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna se s predlogom rebalansa 

proračuna zvišujejo za 127.381,38 EUR, glede na sprejete spremembe proračuna 
– II, in sicer: 

• prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna se znižujejo 
v skladu z izračunom Ministrstva za finance z dne 1. 12. 2021, s katerim so bili 
občinam posredovani podatki o primerni porabi, dohodnini, finančni izravnavi in 
sredstvih za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023 - spremenjeni 
podatki  (številka: 4101-20/2021/2) in znašajo 48.002,00 EUR; 

• prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije znašajo 780.209,39 EUR 
in se zvišujejo za 48.374,38 EUR, in sicer se izločajo sredstva iz naslova 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Porečje Krke), ker projekt še vedno ni 
odobren (172.645,96 EUR), ter se dodajajo sredstva v skladu z odločbo 
Ministrstva za kulturo za sofinanciranje projekta Obnova hiše Goliev trg 7 – 
objekt »Grmada« v višini 200.000,00 EUR, sredstva EKO SKLADA v višini 
4.500,00 EUR iz naslova sofinanciranja nakupa električnega avtomobila v letu 
2021, sredstva slovenske udeležbe iz naslova sofinanciranja projekta Karierni 
center za mlade v višini 9.942,38 EUR; delno pa gre za uskladitev oz. prenos 
sredstev iz leta 2021 pri projektu Kolesarska veriga na podeželju (skupna 
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sredstva v višini 3.660,86 EUR) ter pri projektu DRR - Regionalna kolesarska 
povezava Trebnje-Mirna-Mokronog (skupna sredstva v višini 75.089,40 EUR); 

• druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo znašajo 
342.710,04 EUR in se zvišujejo za 25.798,00 EUR, in sicer se v skladu z novim 
izračunom primerne porabe občin ter v skladu z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1D, Uradni list RS, št. 207/21) 
usklajujejo sredstva iz naslova sofinanciranja obveznosti občin s stalno 
naseljeno Romsko skupnostjo, ki znašajo 158.667,00 EUR, ter se dodajajo 
sredstva iz naslova sofinanciranja Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021 v 
višini 10.000,00 EUR; 

• prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin se 
zvišujejo za 215.026,00 EUR, in sicer kot uskladitev z novim izračunom primerne 
porabe, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti 
občin za leti 2022 in 2023, in znašajo 813.973,00 EUR.  

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
EU in iz drugih držav   

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav 
se s predlogom rebalansa proračuna znižujejo za 847.663,24 EUR, glede na sprejete 
spremembe proračuna - II, in sicer: 
7411 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike so s predlogom rebalansa proračuna 
načrtovana v višini 144.752,21 EUR, kar pomeni zvišanje za 116.856,91 EUR glede 
na sprejete spremembe proračuna - II, in sicer se usklajujejo prejeta sredstva iz 
državnega proračuna iz sredstev proračuna EU zaradi prenosa sofinanciranja projekta 
»Kolesarska veriga na podeželju« v leto 2022 (skupna višina znaša 79.225,99 EUR), 
ter se dodajajo sredstva iz naslova sofinanciranja projekta Karierni center za mlade v 
višini 39.769,52 EUR; 
7412 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
iz strukturnih skladov so s predlogom rebalansa proračuna načrtovana v višini 
300.357,60 EUR, in sicer gre za uskladitev sredstev iz naslova sofinanciranja projekta 
DRR - Regionalna kolesarska povezava Trebnje-Mirna-Mokronog; 
7413 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
iz kohezijskega sklada so s predlogom rebalansa proračuna načrtovana v višini 
207.272,90 EUR EUR, kar pomeni znižanje za 978.327,16 EUR, zaradi izločitve 
sredstev iz naslova sofinanciranja projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
(Porečje Krke), ker projekt še vedno ni odobren; ostajajo le sredstva za projekt 
»Energetska prenova stavbe CIK Trebnje«, v skladu s pogodbo o sofinanciranju s 
strani Ministrstva za infrastrukturo. 

 
 

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ 
DRUGIH DRŽAV 

786 – Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije  

Dodajajo se Sredstva za NOO v višini 396.963,81 EUR – iz naslova Načrta za 
okrevanje in odpornost; gre za sofinanciranje dveh projektov na podlagi Javnega 
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razpisa za dodelitev sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor, in sicer: 
Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev (C1 K3 II) 
- Vodovod Ječkovec-Zvale-Skrovnica v višini 148.665,23 EUR in Investicije v sisteme 
odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE 
(C1 K3 IH) – Projekt Dolenje in Gorenje Ponikve: Kanalizacija, rekonstrukcija 
vodovoda in pločnik med naseljema v višini 248.298,58 EUR.  

787 – Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih 
držav   

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij se usklajujejo z višino sofinanciranja 
projekta Street Art in znašajo 3.240,00 EUR.  
 
 

Odhodki proračuna 

 

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna za leto 
2022, skupaj s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 23.821.105,73 EUR se 
zagotavlja pokrivanje potreb občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v 
višini 23.277.708,21 EUR (zvišanje za 3.152.954,16 EUR glede na sprejete 
spremembe proračuna – II) in v računu financiranja v višini 543.397,52 EUR 
(nespremenjeno). 
 
V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa 
proračuna spreminjajo. 
 
40 - tekoči odhodki so načrtovani v višini 3.661.458,95 EUR in se zvišujejo za 
195.041,17 EUR oz. za 5,6%, glede na sprejete spremembe proračuna – II; povečanja 
so na kontih za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke, za izdatke za blago 
in storitve ter na kontih rezerve. 

41 - tekoči transferi so načrtovani v višini 6.037.953,58 EUR in se zvišujejo za 
475.016,32 EUR oz. za 8,5%, glede na sprejete spremembe proračuna – II; povečanja 
so na kontih za transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam in druge tekoče domače transfere. 

42 - investicijski odhodki so načrtovani v višini 13.138.054,16 EUR in se zvišujejo za 
2.482.062,67 EUR oz. za 23,3%, glede na sprejete spremembe proračuna – II; 
povečanja so na kontih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko 
vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč ter študije o izvedljivosti projektov, projektno 
dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring, medtem ko se sredstva za nakup 
opreme znižujejo. 

43 - investicijski transferi so načrtovani v višini 440.241,52 EUR in se zvišujejo za 
834,00 EUR oz. za 0,2%, glede na sprejete spremembe proračuna – II; povečanja 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 proračuna je načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 
6.282.237,26 EUR, ki se zvišuje za 2.953.367,71 EUR glede na sprejete spremembe 
proračuna – II. 
 
 

C –  Račun financiranja  

Zadolževanje 

S predlogom rebalansa proračuna se povečuje domače zadolževanje kot najemanje 
dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah za 2.400.000,00 EUR glede na sprejete 
spremembe proračuna – II in znaša 3.200.000,00 EUR. 
 

Odplačila dolga  

Na izdatkovni strani računa financiranja s predlogom rebalansa ni sprememb glede na 
veljavni proračun. 
 
Za pokrivanje proračunskega primanjkljaja se s predlogom rebalansa proračuna 
načrtuje 3.625.634,78 EUR sredstev na računu, kar predstavlja zvišanje za 553.367,71 
EUR, glede na sprejete spremembe proračuna – II. Gre za uskladitev z dejanskim 
stanjem sredstev na računu na dan 31. 12. 2021 pri občini in pri krajevnih skupnostih 
(222.131,46 EUR). 
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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, ki so prikazani v prilogi).  
 
Ostale spremembe predloga rebalansa proračuna so pojasnjene v nadaljevanju: 

01 - POLITIČNI SISTEM 
 

0101 - Politični sistem 

 
01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

 
01005 – Občinska volilna komisija - nadomestila članom OVK, nadomestila 
članom volilnih odborov 
Na proračunski postavki so v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 
12.500,00 EUR za izplačilo sejnin ter povračila stroškov volilnih odborov, stroškov 
strokovnih komisij (Občinska volilna komisija, Posebna občinska volilna komisija, 
Komisija romske skupnosti) ter drugih operativnih odhodkov.  
Zaradi lokalnih volitev v letu 2022 se s predlogom rebalansa skupna višina sredstev 
povečuje za 13.600,00 EUR, glede na veljavni proračun, pri čemer je potrebno 
poudariti, da se konto 40299900 Drugi operativni odhodki prenese na drugo 
proračunsko postavko, tj. 01006 - Občinska volilna komisija - stroški volitev. Na kontu 
40290501 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov se višina sredstev povečuje za 
8.500,00 EUR, na kontu 40293900 Stroški strokovnih komisij pa za 5.600,00 EUR. 
Ocenjena višina stroškov na predmetni proračunski postavki izhaja iz preračuna 
sredstev, ki so bila porabljena za lokalne volitve v letu 2018. 
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01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

 
01006 – Občinska volilna komisija - stroški volitev 
Glede na dejstvo prihajajočih lokalnih volitev se predmetna proračunska postavka na 
novo umešča v predlog rebalansa, saj je zaradi izvedbe lokalnih volitev potrebno 
zagotoviti sredstva za pisarniški material in storitve - umestitev novega  konta 
40200001 Pisarniški material in storitve, za katerega je predlagana višina sredstev 
10.500,00 EUR. Konto 40299900 Drugi operativni odhodki se je na novo umestil pod 
predmetno proračunsko postavko in za katerega je predlagana višina sredstev 
2.500,00 EUR.  
V okviru te proračunske postavke se tako zagotavljajo sredstva iz naslova stroškov 
lokalnih volitev 2022 - za pisarniški material in storitve ter druge operativne odhodke, 
potrebne za zagotovitev izvedbe vseh volilnih opravil. Ocenjena višina stroškov na 
predmetni proračunski postavki izhaja iz preračuna sredstev, ki so bila porabljena za 
lokalne volitve v letu 2018. 
 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

 
01012 –  Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno  
opravljanje funkcije (župan, podžupan) 
Na proračunski postavki so v letu 2022 v veljavnem proračunu načrtovana sredstva v 
višini 78.735,00 EUR za zagotavljanje sredstev za plače poklicnih funkcionarjev, 
prispevke delodajalca za socialno varnost, premije za kolektivno dodatno pokojninsko 
zavarovanje ter sredstva za plačilo nadomestil za neprofesionalno opravljanje funkcij 
podžupanov (drugi operativni odhodki). Glede na trenutno realizacijo in pričakovane 
izdatke v letu 2022, zlasti pa povišanje cen energentov, se s predlogom rebalansa 
proračuna predlaga povečanje proračunske postavke za 4.580,00 EUR na skupno 
višino sredstev na proračunski postavki 83.315,00 EUR. 
V okviru proračunske postavke so na kontu 402999 Drugi operativni odhodki za leto 
2022 načrtovana sredstva v višini 26.000,00 EUR. Zaradi dejstva, da se bosta 
predstavnika Občine Trebnje udeležila obiska delegacije regije JV Slovenija na 
svetovni razstavi EXPO 2020, ki poteka v Dubaju, se s predlogom rebalansa 
proračuna sredstva za druge operativne odhodke dodatno zagotavljajo v višini 
3.000,00 EUR, na skupno višino 29.000,00 EUR. Razvojni center je pripravil koncept 
predstavitve DOLENJSKE, ki se predstavlja v okviru makro turistične destinacije 
Termalno panonska Slovenija. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 
 

0402 - Informatizacija uprave 
 

04029002 - Elektronske storitve 

 
04003 – Vzpostavitev e-občine - programska oprema 
Na proračunski postavki se za leto 2022 zagotavljajo dodatna sredstva v višini 
1.000,00 EUR. Občine so namreč po predpisih, ki urejajo informacije javnega značaja, 
dolžne zagotavljati javno objavljanje teh informacij, podatkov ipd. Vse občine so bile s 
strani Ministrstva za javno upravo pozvane, da začnejo podatke objavljati tudi na portal 
OPSI. Dodatna sredstva se zagotavljajo za namen priprave in ažuriranja teh podatkov 
in tudi usklajevanje Kataloga informacij javnega značaja. 
 
04025 – Pametna mesta, skupnosti, vasi (vpeljava aplikacij,… in drugih 
pametnih rešitev) 
Na proračunski postavki se za leto 2022 zmanjšujejo zagotovljena sredstva, in sicer 
iz 5.000,00 EUR na 2.000,00 EUR. Občina Trebnje je v konzorciju občin, ki ga vodi 
Mestna občina Novo mesto, v letu 2021 oddala prijavo na Javni razpis za 
demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«. Razpis 
je bil konec leta 2021 razveljavljen z napovedjo ponovitve razpisa. Ker je vsa potrebna 
dokumentacija za prijavo razpisa pripravljena, se zagotovljena sredstva znižujejo in 
se zagotavljajo le sredstva v višini 2.000,00 EUR za morebitne potrebne novelacije 
dokumentacije.  
 
 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 
04015 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine 
OB-130-09-0002 - Nakup pisarniškega pohištva 
OB-130-09-0007 – Investicije in inv. vzdrževanje upravnih prostorov 
Na proračunski postavki so v letu 2022 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 preteklih letih je občina kupila nekaj novih objektov, v zvezi s katerimi nastajajo 
osnovni stroški. Glede na realizacijo sredstev za te namene v preteklih letih, se s 
predlogom rebalansa višina sredstev za te namene usklajuje z ocenjenimi potrebami 
za leto 2022. Pri tem je bilo upoštevano, da je občina že v letu 2021 zaradi pridobljenih 
ugodnih ponudb z novim pisarniškim pohištvom opremila več pisarn, kot je bilo 
predvideno, zato se sredstva iz tega naslova za leto 2022 načrtujejo v nižjem znesku 
na 75.150,00 EUR.  
Glede na izrazito povišanje tržnih cen energentov pa se višina sredstev na 
posameznih kontih (elektrika, ogrevanje …) zvišuje. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 
 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

 

06006 Evropa za državljane 
Na postavki se zagotavljajo sredstva za sodelovanje v evropskem projektu Street Art 
(STAR), ki je sofinanciran iz programa Evropa za državljane Evropske unije in 
katerega namen je ozaveščanje prebivalstva o moči (ulične) umetnosti, sploh za 
socialno vključevanje in regeneracijo zapuščenih ali neprivlačnih urbanih območij 
oziroma točk v mestu. Projekt je bil zaradi onemogočene izvedbe določenih projektnih 
aktivnosti iz razloga začasnih ukrepov v boju proti nalezljivi bolezni COVID-19 
podaljšan do konca aprila 2022, kar je tudi razlog, da se zaradi nerealizacije v letu 
2021 sredstva v letu 2022 povišujejo iz predvidenih 1.000,00 EUR na skupno 6.000,00 
EUR. Sredstva se povišujejo za predvidene aktivnosti udeležbe na zadnjih dveh 
mednarodnih dogodkih in izvedbe zadnje lokalne aktivnosti – talne poslikave. 
 
06030 Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja 
Na postavki se poleg načrtovanih sredstev za namen plačila članarine Združenju 
KUDUS (Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije - letna članarina 250,00 
EUR) in plačila članarine v evropskem združenju za lokalno demokracijo ALDA (letna 
članarina znaša 950,00 EUR), zagotavljajo dodatna sredstva v višini 4.200,00 EUR za 
članstvo Občine Trebnje v Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS): 
Poti prihodnosti Ljubljana - Novo mesto- Karlovec – Zagreb. Razvojnemu centru Novo 
mesto so občine, med drugimi tudi Občina Trebnje, naložile koordinacijo Dogovora o 
sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana – Grosuplje 
– Trebnje – Novo mesto – Metlika – Karlovac – Zagreb, na podlagi katerega se 
podpisniki zavzemajo za doseganje ciljev: modernizacija železniške proge, višja 
potovalna hitrost, okrepitev nosilnosti proge, ureditev postajališč in odprava nivojskih 
prehodov. Ocenjeno je bilo, da bi navedene cilje najbolje in najhitreje dosegli z 
ustanovitvijo nove pravne osebe – Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. 
Občinski svet Občine Trebnje je na svoji 17. redni seji 13. oktobra 2021 sprejel sklep 
št. 375-2/2018-21 z dne 13. 10. 2021 o pristopu Občine Trebnje k EZTS). Združenje 
EZTS za enkrat še ni bilo ustanovljeno, vendar se njegova ustanovitev predvideva v 
letu 2022.  
Na postavki se dodatna sredstva v višini 600,00 EUR zagotavljajo še za vključitev 
občine v Zvezo športnih centrov Slovenije in katalog športnih centrov Slovenije.  
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0603 - Dejavnost občinske uprave 
 

06039001 - Administracija občinske uprave 

 
06007 – Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin) 
Sredstva, ki  so v letu 2022 v veljavnem proračunu načrtovana v višini 867.000,00 
EUR in so namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni 
dopust, povračila in nadomestila, ter druge izdatke zaposlenim (odpravnine, jubilejne 
nagrade,…), ostajajo nespremenjena. Spremenijo se le višine sredstev po 
posameznih kontih znotraj proračunske postavke, in sicer se zvišajo načrtovana 
sredstva za povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo in iz dela (povišanje cen 
energentov),  regresa za letni dopust (določen po 131. členu ZDR-1 in je določen v 
višini minimalne plače), sredstva za redno delovno uspešnost (v skladu s povišanjem 
plač javnih uslužbencev zaradi napredovanja v višje plačne razrede) in sredstva za 
nadurno delo. 
 
06009 - Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) 
Na proračunski postavki so v letu 2022 v veljavnem proračunu načrtovana sredstva v 
višini 143.850,00 EUR za zagotavljanje plačil materialnih stroškov občinske uprave. 
Glede na trenutno realizacijo in pričakovane izdatke v letu 2022, zlasti pa povišanje 
cen energentov, se s predlogom rebalansa proračuna predlaga povečanje 
proračunske postavke za 4.600,00 EUR na skupno višino sredstev na proračunski 
postavki 148.450,00 EUR. 
Na kontu za električno energijo se tako predlaga povečanje sredstev za 2.000,00 
EUR, prav tako se zaradi novega vozila in vse starejših ostalih vozil ter s tem 
povezanih stroškov za vzdrževanje, registracijo in zavarovanje predlaga zvišanje 
sredstev v višini 2.600,00 EUR. 
 
06027 – Plače delavcev skupne občinske uprave 
Na proračunski postavki so v letu 2022 v veljavnem proračunu načrtovana sredstva v 
višini 150.093,15 EUR za zagotavljanje sredstev za plače delavcev v Skupni občinski 
upravi občin Dolenjske.  
Višina sredstev na proračunski postavki se usklajuje z veljavnim Finančnim načrtom 
Skupne občinske uprave občin Dolenjske za leto 2022 in se tako povišuje za 
60.542,10 EUR. Dodatno zagotavljanje sredstev je potrebno zaradi novih zaposlitev 
oziroma premestitev iz občinskih uprav. Višina sredstev, ki jih namenja posamezna 
občina soustanoviteljica, je vezana na naloge, ki jih skupna občinska uprava opravlja 
za posamezno občino ustanoviteljico. 
 
06028 - Materialni stroški skupne občinske uprave 
Na proračunski postavki so v letu 2022 v veljavnem proračunu načrtovana sredstva v 
višini 43.821,90 EUR za zagotavljanje plačil materialnih stroškov skupne občinske 
uprave. Za leto 2022 je zaradi izteka pogodb o poslovnem najemu vozil načrtovan 
nakup dveh vozil za potrebe izvajanja nalog tega organa. Sredstva se povečujejo na 
52.959,10 EUR. 



14 

 

Višina sredstev na proračunski postavki se tako usklajuje z veljavnim Finančnim 
načrtom Skupne občinske uprave občin Dolenjske za leto 2022, dodatno se načrtujejo 
tudi sredstva za stroške vozil (zavarovanje, tehnični pregled, registracija) v lasti 
Občine Trebnje, ki jih uporablja SOU OD (le za delež Občine Trebnje zaradi pravilnega 
računovodskega izkazovanja podatkov), prav tako se zagotavljajo sredstva za 
posredne stroške treh zaposlenih v občinski upravi Mestne občine Novo mesto, ki 
opravljajo kadrovske, računovodske in druge naloge za Skupno občinsko upravo 
občin Dolenjske. 
 

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 2022 načrtovana sredstva v višini 7.000,00 EUR. Na podlagi realizacije in 
vključitve objektov v zavarovanje tekom leta 2021, 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 
2022 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. V obeh primerih se zagotavljajo sredstva v višini, kot so že bila 
zagotovljena v (spremenjenem) proračunu za leto 2021. 
 
06014 – Nakup računalniške in programske opreme 
OB130-09-0005 - Nakup računalniške in programske opreme 
Sredstva na proračunski postavki se dodatno zagotavljajo v višini 7.500,00 EUR (na 
skupno višino 27.500,00 EUR), saj je potrebno zaradi prehoda na elektronski način 
poslovanja in arhiviranja dokumentov (ki ga zahteva Uredba o upravnem poslovanju 
in predpisi, ki urejajo hrambo dokumentarnega gradiva) iz varnostnih vidikov zagotoviti 
dodaten strežnik in ločeno povezavo do njega 
 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  
 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

 
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 

07005 Nadomestila in povračila stroškov (ukrepi in oprema) - COVID-19 
Na novi proračunski postavki (ki je bila že ob sprejemu vključena v proračun za leto 
2021, ne pa v proračun za leto 2022) se predlaga sredstva v višini 10.000,00 EUR. 
Sredstva na predmetni proračunski postavki se zagotavljajo zlasti za povračila 
nadomestil plač prostovoljcem, ki so pripravljeni pomagati pri izvajanju nalog v okviru 
zdravstvenih ali socialnovarstvenih zavodov, povračila stroškov, ki jim nastajajo v tej 
zvezi (prevozni stroški, stroški prehrane, stroški zavarovanja …), pa tudi morebitne 
nepredvidljive stroške, ki lahko nastanejo v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19. 



15 

 

Višina načrtovanih sredstev za leto 2022 temelji na dosedanjem zagotavljanju 
sredstev za ta namen ter potrebah zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodov v 
preteklem obdobju, pa tudi oceni tovrstnih potreb skozi celotno leto 2022. 
 

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 
07008 Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev) 
Načrtovana sredstva ostajajo tudi s predlogom rebalansa v enaki višini, namenjena 
pa so za dejavnost občinske gasilske zveze in gasilskih društev v višini 93.605,40 
EUR ter za stroške zaposlene na Gasilski zvezi Trebnje v ocenjeni višini 15.000,00 
EUR. Razlika do sredstev v višini 115.000,00 EUR bo v letu 2022 namenjena za 
izvedbo ostalih aktivnosti, kot so vključevanje gasilske zveze in društev v promocijo 
javne gasilske službe med mladimi (v okviru vrtca, šole, literarnih natečajev ipd.). 
 
 

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

 
1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
 

10039001 – Povečanje zaposlovanja 

 
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. Sredstva se v rebalansu zmanjšajo iz 81.160,00 
EUR na 78.255,00 EUR, zaradi manjšega obsega odobrenega javnega dela, ki se 
izvaja na občinski upravi. 
 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

 
11004 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje dejavnosti LAS STIK-a na podlagi 
predloženega finančnega načrta za leto 2022, ki je bil decembra 2021 potrjen s stani 
organov LAS STIK-a in se, zaradi povečanih stroškov upravljanja, iz načrtovanih 
7.354,60 EUR povečujejo na 7.722,33 EUR. 
 
11016 Sofinanciranje projektov - LAS STIK 
Na postavki se z rebalansom predlaga znižanje sredstev v višini 20.000,00 EUR na 
skupno višino 10.000,00 EUR. Razlog za predlog znižanja zagotovljenih sredstev je 
dejstvo, da se večletni finančni okvir 2014-2020 zaključuje in LAS STIK predvidoma 
ne bo več razpisoval novih pozivov. Iz tega razloga se v letu 2022 ne predvideva več 
novih sodelovanj občine kot nosilca ali partnerja v projektu v tekočem letu, razen v 
potencialnih projektih sodelovanja. 
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11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

 
11013 – Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih 
cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) 
Sredstva v višini 5.000,00 EUR se zagotavljajo za vzpostavitev dostopne poti do 
gozda. Dostop je bil v sklopu rekonstrukcije ceste na Grmado spremenjen, zato je 
potrebno ponovno vzpostaviti dostop do gozdnega zemljišča. 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

 
13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 
13045 – Urejanje javnih površin (pločniki, parkirišča,…) 
Skladno z razdelitvijo razmerja za urejanje javnih površin med KS Trebnje in Občino 
Trebnje, je potrebno zagotoviti 20.000,00 EUR za urejanje javnih površin. Urejanje bo 
izvajala Komunala Trebnje, ki na območju občine Trebnje izvaja obvezno lokalno 
gospodarsko javno službo, in sicer čiščenje javnih površin, urejanje javnih površin, 
parkirišč in površin za pešce. 
 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

13005 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 
OB130-21-0018 Inv.vzdrževanje lokalnih cest 2021/2022 
Na proračunski postavki se zmanjšujejo sredstva za izvedbo rekonstrukcije lokalne 
ceste LC 425030 Trebnje-Repče v dolžini 750 m v višini 300.000,00 EUR za gradnjo 
in 6.000,00 EUR za storitve nadzora.  
Sredstva se povečujejo za ureditev priključka Ulice talcev in Rimske ceste v višini 
15.000,00 EUR in 400,00 EUR za nadzor. Zagotavlja se še sredstva v višini 2.500,00 
EUR za storitve nadzora za ureditev priključka Trimo na lokalno cesto.  
Na kontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije se zagotavljajo tudi sredstva v višini 
5.000,00 EUR. Križišče dveh lokalnih cest LC 425011 in LC 425021 na Grmadi je 
neurejeno, saj je vozišče zaradi bližnjih objektov in podpornih zidov ozko. Občina 
Trebnje se je v letu 2021 z lastniki zemljišč uspela dogovoriti za posege, ki bodo 
omogočali prometno varno in pregledno križišče. Izvedba je predvidena v letu 2022. 
Na kontu 420804 se dodatna sredstva v višini 5.000,00 EUR zagotavlja za javni 
natečaj in ureditev krožnega križišča pri Češnjevku. 10.000,00 EUR se zagotavlja še 
za izdelavo izvedbenega elaborata za ureditev nivojskega prehoda na Ponikvah. 
Izvedbeni elaborat zahteva SŽ in ga je potrebno naročiti do pričetka izvajanja del. 
OB130-19-0020 Prometna ureditev OPPN Kulturni center Trebnje 
Zmanjšujejo se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za 
prometno ureditev v sklopu OPPN Kulturni center v višini 70.000,00 EUR. 

OB130-19-0020 Prometna povezava Dol-Primštal 
Zmanjšujejo se tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za prometno 
povezavo Dol-Primštal v višini 30.000,00 EUR.  



17 

 

13009 – Kolesarska povezava Trebnje – Mirna – Mokronog 
Sredstva za Kolesarsko povezavo Trebnje – Mirna - Mokronog so predlagana v skupni 
višini 528.574,43 EUR, indeks znaša 114,6 glede na veljavni proračun Občine Trebnje 
za leto 2022, kar pomeni povečanje za 67.419,15 EUR. V okviru te proračunske 
postavke se prenašajo nerealizirana sredstva za investicijo izgradnje kolesarske 
povezave Trebnje - Mirna - Mokronog iz leta 2021 v leto 2022. Višina sredstev se 
uskladi s trenutno finančno dinamiko gradbene pogodbe in pogodbe za izvajanje 
investicijskega nadzora. 
OB130-19-0021 Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna - Mokronog 
Investicija izgradnje regionalne kolesarske povezave Trebnje – Mirna – Mokronog se 
je pričela izvajati v letu 2021, vendar realizacije ni bilo. Sredstva se zato prenašajo v 
leto 2022 v višini 67.419,15 EUR. Za izvedbo investicijskega nadzora se sredstva 
uskladijo z višinama pogodbe za nadzor in varnostni inženiring. Investicija bo 
predvidoma zaključena v juniju 2022. 
 
13023 – Novogradnje v okviru OPPN 
Sredstva za Novogradnje v okviru OPPN so predlagana v skupni višini 143.652,34 
EUR, indeks znaša 107,5 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2022, kar 
pomeni povečanje za 10.000,00 EUR. V okviru te proračunske postavke se dodatno 
zagotavljajo sredstva za dodatna in več dela za izvedbo podpornega zidu, javne 
razsvetljave in optike v okviru investicije Infrastrukturne zazidave na Studencu. 
OB130-19-0023 Infrastrukturna zazidava na Studencu 
Med izvajanjem investicije infrastrukturne zazidave na Studencu so se pokazala 
določena nepredvidena dodatna in več dela, zato je potrebno na projektu zagotoviti 
dodatna sredstva, za izgradnjo enega podpornega zidu, dela optike in javne 
razsvetljave v skupni višini 10.000,00 EUR. Investicija bo predvidoma zaključena v 
aprilu 2022. 
 

13029003 – Urejanje cestnega prometa 

 

13008 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih 
znakov in oglaševanje 
Na proračunski postavki se zagotavlja dodatna sredstva v višini 10.000,00 EUR za 
vzpostavitev lamelnega sistema in portalov v Trebnjem. Prvi primer tovrstne prometne 
signalizacije je bil že postavljen, in sicer pri občinski stavbi (pri parku) in pred pošto. 
Načrt je, da se v letu 2022 sistem nadgradi še s postavitvijo na drugih lokacijah. 
 

13044 – Subvencije avtobusnih prevozov občanom 
S predlogom rebalansa proračuna se dodaja nova proračunska postavka Subvencije 
avtobusnih prevozov občanom. Izkušnja posebnega brezplačnega prevoza za 
starejše občane Prostofer se je namreč izkazala kot pozitivna, zato se načrtuje 
nadgradnja tega projekta z uvajanjem poskusnega linijskega avtobusnega prevoza na 
območju občine. Prevoz bo povezal naselja občine z mestom Trebnje in tako zmanjšal 
potrebo občanov po uporabi osebnega vozila in parkiranja. V ta namen se na 
proračunski postavki za leto 2022 zagotovi 13.000,00 EUR.    
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13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
 

13018 – Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih 
cestah (pločniki, kolesarske poti, mostovi,…) 
OB130-19-0036 Pločniki ob državnih cestah 
OB130-21-0020 Ureditev regionalnih cest 
Sredstva za Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah 
so predlagana v skupni višini 419.326,32 EUR, indeks znaša 73,3 glede na veljavni 
proračun Občine Trebnje za leto 2022, kar pomeni zmanjšanje sredstev za 153.000,00 
EUR. V okviru te proračunske postavke se sredstva zmanjšujejo iz naslova gradnje 
pločnika OMV, in sicer v višini 200.000,00 EUR za gradnjo in 3.000,00 EUR za storitve 
nadzora. Hkrati pa se zagotavlja dodatnih 50.000,00 EUR za gradbena dela za 
sočasno gradnjo komunalne infrastrukture v območju krožišča pod gradom, ki je že v 
izvedbi.  
 

1306 - Telekomunikacije in pošta 
 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

 
13037 – Projekt izgradnje širokopasovnih omrežij 
Na dodani proračunski postavki se zagotavljajo sredstva v višini 7.196,16 EUR za 
plačilo rasti cen življenjskih potrebščin po sodni poravnavi, sklenjeni v zadevi GOŠO. 
Višina sredstev je ocenjena na podlagi podatkov o koeficientu rasti cen. 
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14 - GOSPODARSTVO 
 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 
14026 Postajališče za avtodome 
OB130-22-0003 Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim RUSALKA) 
Z rebalansom se predlaga uvrstitev nove postavke 14026 Postajališče za avtodome 
in novega NRP OB130-22-0003 Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim 
RUSALKA). Na postavki in NRP OB130-22-0003 se predlaga zagotovitev sredstev v 
skupni višini 229.530,60 EUR za izvedbo projekta Oživitev življenja ob in v reki 
Temenici (akronim RUSALKA). Občina Trebnje je namreč v partnerstvu z OŠ Trebnje, 
TD Trebnje in podjetjem Cementni izdelki Gorec d.o.o. s projektom uspešno 
kandidirala na javni poziv LAS STIK in pridobila sofinanciranje iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Projekt predvideva izvedbo različnih aktivnosti za oživitev 
življenja ob in v reki Temenici. Na kontu 420401 Novogradnje se predlaga zagotovitev 
sredstev v višini 209.564,65 EUR za izgradnjo novega postajališča za avtodome 
Trebnje na degradiranem območju nekdanje bencinske črpalke, ki bo hkrati delovalo 
kot vstopna točka za raziskovanje Temenice. Vezano na izgradnjo postajališča se na 
kontu 420801 Investicijski nadzor predlaga zagotovitev sredstev v višini 3.353,04 EUR 
za izvedbo gradbenega nadzora v času gradnje, na kontu 420299 Nakup druge 
opreme in napeljav pa sredstva v višini 2.200,00 EUR za stroške priključitve 
postajališča na električno distribucijsko omrežje (omrežnina in neposredni stroški 
priključitve). Na kontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija se predlaga 
zagotovitev sredstev v višini 1.952,00 EUR za stroške novelacije projekta za izvedbo 
PZI, ki je potrebna za uskladitev projekta izgradnje postajališča z državno investicijo 
v izgradnjo krožišča pod gradom na regionalni cesti Pluska-Trebnje. Na kontu 402999 
Drugi operativni odhodki se predlaga zagotovitev sredstev v višini 11.019,04 EUR za 
izvedbo drugih, mehkih aktivnosti projekta, ki so na primer priprava in izvedba delavnic 
z osnovnimi šolami, nabava piknik košarice lokalnih dobrot kot nagrade za 
sodelovanje na likovnem in fotografskem natečaju, oblikovanja in tiska informativne 
vstopne table, vodenja Dneva Temenice, … Na kontu 400302 Sredstva za delovno 
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 
se predlaga zagotovitev sredstev v višini 1.441,87 EUR za zaposlene, ki bodo izvajali 
projektne aktivnosti. Projekt se bo skladno s predlogom izvajal v letih 2022 in 2023, 
oddaja zahtevka za izplačilo sofinancerskih sredstev v višini 98.566,49 EUR pa se 
predvideva v letu 2023. 
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15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
 

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo 

 
15008 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in 
čistilnih naprav 
Sredstva za Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav so predlagana v skupni višini 150.365,00 EUR, indeks znaša 164,50 glede na 
veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2022, kar pomeni povečanje za 58.965,00 
EUR. 
V okviru te proračunske postavke se dodatno zagotavljajo sredstva za izdelavo 
projektne dokumentacije za dokončanje projekta kanalizacije PZI – Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v porečju Krke v višini 50.000,00 EUR. Dodatno se sredstva 
zagotavljajo tudi za izdelavo dokumenta Operativnega programa Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda v Občini Trebnje v višini 5.000,00 EUR in izdelavo 
investicijske dokumentacije IP v višini 3.965,00 EUR za projekt Dolenje in Gorenje 
Ponikve: kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in pločnik med naseljema.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB130-18-0002 Zmanjšanje emisij v VT Temenica I 
Recenzija projekta PZI za zmanjšanje emisij v VT Temenica je ugotovila, da je projekt 
PZI pomanjkljiv in ne vsebuje vseh obveznih sestavin. Zato se na tem projektu 
dodatno zagotavljajo sredstva v višini 50.000,00 EUR za njegovo dokončanje, kar ni 
bilo predvideno v trenutno veljavnem proračunu za leto 2022. 
OB130-21-0026 Analiza opremljanja aglomeracij na področju Odvajanja in 
čiščenja odpadne vode 
V letu 2021 je bila izdelana Študija opremljanja aglomeracij na področju odvajanja in 
čiščenja odpadne vode. Na podlagi ugotovitev te študije je potrebno pristopiti k izdelavi 
Operativnega programa za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Trebnje. Na 
projektu se zato dodatno zagotavljajo sredstva v višini 5.000,00 EUR za izdelavo 
navedenega operativnega programa. 
OB130-19-0016 Projekt Dolenje in Gorenje Ponikve: Kanalizacija, rekonstrukcija 
vodovoda in pločnik med naseljema 
Na investiciji kanalizacije in pločnika Ponikve je prišlo do drugačne časovnice projekta 
in vrednosti del, zato je potrebno novelirati celotno investicijsko dokumentacijo. Na 
osnovi navedenega se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 3.965,00 EUR za 
izdelavo investicijske dokumentacije IP. 
 
15012 – Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje 
Sredstva za Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje, so 
predlagana v skupni višini 204.000,00 EUR, indeks znaša 12,7 glede na veljavni 
proračun Občine Trebnje za leto 2022, kar pomeni zmanjšanje za 1.397.089,72 EUR. 
V okviru te proračunske postavke se sredstva zmanjšujejo, ker Ministrstvo za okolje 
in prostor še ni odločalo o vlogi občine Trebnje za pridobitev sredstev sofinanciranja 
predmetne investicije. Realizacija projekta v polnem obsegu v letu 2022 ni predvidena, 
razen v delu območja krožišča pod gradom. Zato se sredstva na proračunski postavki 
ustrezno znižajo v delu novogradenj in posledično izvajanja investicijskega nadzora. 



21 

 

OB130-19-0029 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina 
Trebnje 
Občina Trebnje še vedno ni prejela pozitivne odločitve vloge za evropska kohezijska 
sredstva za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke. Na osnovi 
navedenega se projekt v letu 2022 ne bo pričel izvajati v polnem obsegu, razen v 
nujnem delu izvedbe v območju krožišča pod gradom, kjer trenutno že potekajo 
gradbena dela rekonstrukcije državne ceste in ureditve krožišča. Na osnovi 
navedenega se sredstva na NRP-ju ustrezno zmanjšujejo v višini 1.397.089,72 EUR.  
 
15032 – Fekalna kanalizacija - novogradnje 
Sredstva za Fekalna kanalizacija - novogradnje so predlagana v skupni višini 
536.787,30 EUR, indeks znaša 101,90 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za 
leto 2022, kar pomeni povečanje za 10.000,00 EUR. V okviru te proračunske postavke 
se dodatno zagotavljajo sredstva za izvedbo in dokončanje investicije Infrastrukturne 
zazidave na Studencu, kjer so se med izvedbo pokazala nepredvidena dodatna in več 
dela na fekalni kanalizaciji. 
15035 – Meteorna kanalizacija - novogradnje 
Sredstva za Meteorno kanalizacijo - novogradnje so predlagana v skupni višini 
153.203,60 EUR, indeks znaša 104,1 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za 
leto 2022, kar pomeni povečanje za 6.000,00 EUR. V okviru te proračunske postavke 
se dodatno zagotavljajo sredstva za izvedbo meteorne kanalizacije v okviru investicije 
Infrastrukturne zazidave na Studencu (dodatna in več dela na meteorni kanalizaciji). 
OB130-19-0023 Infrastrukturna zazidava na Studencu 
Med izvajanjem investicije infrastrukturne zazidave na Studencu so se pokazala 
določena nepredvidena dodatna in več dela, zato je potrebno na projektu zagotoviti 
dodatna sredstva, tako za izgradnjo fekalne kanalizacije, kot tudi meteorne 
kanalizacije. Na fekalni kanalizaciji je zaradi večje globine črpališča in dodatnega 
fekalnega voda potrebno zagotoviti dodatno še 10.000,00 EUR, na meteorni 
kanalizaciji pa zaradi spremembe lege ponikovalnice in posledično daljšega 
meteornega kanala sredstva v višini 6.000,00 EUR. Investicija bo predvidoma 
zaključena v aprilu 2022. 
 
 

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve 
 

15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave  

 

15015 – Razvoj politik na področju ponovne uporabe vode – projekt Aquares 
Na projektu Aquares je v letu 2022 planiranih 8.000,00 EUR (enako kot v veljavnem 
proračunu), in sicer za izvajanje 2. faze projekta. Poleg predvidenih sredstev za plačilo 
izvajalca projekta po posebni pogodbi, so tukaj predvidena še sredstva za hotelske 
storitve (1.800,00 EUR) za dva dogodka, ki se bosta v letu 2022 odvijala v sklopu 
projekta, in sicer v Latviji in Belgiji. Predvideni so še stroški za izvedbo delavnic, ki jih 
mora Občina Trebnje izvesti v sklopu projekta (3.370,00 EUR). 
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15031 – Lokalni energetski koncept 
Sredstva za Lokalni energetski koncept so predlagana v skupni višini 14.100,00 EUR, 
indeks znaša 127 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2022, kar pomeni 
povečanje 3.000,00 EUR. V okviru te proračunske postavke se dodatno zagotavljajo 
sredstva za izdelavo energetskih izkaznic in energetskega knjigovodstva. 
 
15037 – Projekt IAQinURE 
Sredstva za Projekt IAQinURE so predlagana v skupni višini 0,00 EUR, indeks znaša 
0 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2022, kar pomeni zmanjšanje za 
300,00 EUR. V okviru te proračunske postavke ni predvidenih sredstev v letu 2022, 
saj je projekt končan. 
 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
 

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
 

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

 
16043 – Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč 
Sredstva za Izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč, so predlagana v skupni 
višini 7.000,00 EUR, indeks znaša 140,00 glede na veljavni proračun Občine Trebnje 
za leto 2022, kar pomeni povečanje sredstev za 2.000,00 EUR. Sredstva se 
povečujejo zaradi predvidenih novih pogodb o opremljanju stavbnih zemljišč. 
 

16029003 – Prostorsko načrtovanje 

 
16005 – Prostorski dokumenti 
Sredstva na prostorskih dokumentih so predlagana v skupni višini 100.000,00 EUR, 
indeks znaša 125,00 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2022, kar 
pomeni povečanje sredstev za 20.000,00 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi 
dopolnitev strokovnih podlag občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje in za 
izdelavo podrobnega občinskega prostorskega načrta za naselji Pavlinov hrib in 
Studenec. 
 
 

1603 – Komunalna dejavnost  
 

16039001 – Oskrba z vodo 

 
16007 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov 
Sredstva za Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov so 
predlagana v skupni višini 654.549,86 EUR, indeks znaša 91,9 glede na veljavni 
proračun Občine Trebnje za leto 2022, kar pomeni zmanjšanje sredstev za 57.848,54 
EUR.  
OB130-19-0024 Vodovod-Ječkovec-Zvale 
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OB130-18-0003 Vodovod Lisec 
V okviru te proračunske postavke se sredstva zmanjšujejo zaradi uskladitve postavke 
z investicijsko dokumentacijo gradnje vodovoda Ječkovec-Zvale-Skrovnica. 
Novelacija investicijske dokumentacije za gradnjo vodovoda Ječkovec-Zvale-
Skrovnica se je pripravila na osnovi vrednosti sklenjene gradbene pogodbe in 
pogodbe za izvajanje investicijske nadzora.  
Izločajo se tudi sredstva za Vodovod Lisec, saj trenutno ni predvideno nadaljevanje. 
 

16039003 – Objekti za rekreacijo 

 
16013 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, 
parki, otroška igrišča, kampi…), objekti skupne rabe 
Sredstva za Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacije (zelenice, parki, 
otroška igrišča, kampi…), objekti skupne rabe, so predlagana v skupni višini 23.000,00 
EUR, indeks znaša 460,00 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2022, 
kar pomeni povečanje sredstev za 18.000,00 EUR. Sredstva se povečujejo za 
investicijo objekta kapelice v naselju Šentlovrenc. 
 
16014 – Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, 
parki,…) 
OB130-19-0032 Ureditev parka na Rimski cesti 
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo so 
predlagana v skupni višini 10.000,00 EUR. Zagotavljajo se sredstva za ureditev parka 
na Rimski cesti. 
 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti 

 
16052 – Urejanje zelenih javnih površin 
Skladno z razdelitvijo razmerja za urejanje javnih površin med KS Trebnje in Občino 
Trebnje, je potrebno zagotoviti 20.000,00 EUR za urejanje zelenih javnih površin. 
Urejanje bo izvajala Komunala Trebnje, ki na območju občine Trebnje izvaja obvezno 
lokalno gospodarsko javno službo urejanje zelenih površin.  
 
 

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje  
 

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 

 
16021 Komunalna oprema za stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava  
Sredstva za Komunalno opremo za stanovanjsko sosesko Dobrava so predlagana v 
skupni višini 316.764,38 EUR, indeks znaša 103,3 glede na veljavni proračun Občine 
Trebnje za leto 2022, kar pomeni povečanje za 10.000,00 EUR. V okviru te 
proračunske postavke se dodatno zagotavljajo sredstva za izvedbo dodatnih in več 
zemeljskih del za potrebe izgradnje NN električnega omrežja. 
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 
skupni višini 316.764,38 EUR se zagotavljajo za izgradnjo minimalne infrastrukture, 
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kar bi omogočalo prodajo parcel mladim družinam in pripomoglo  k ureditvi njihovega 
stanovanjskega problema. Investicija bo predvidoma zaključena v septembru 2022. 
 
 

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

16039003 – Urejanje občinskih zemljišč 

 
16027 Drugi stroški urejanja zemljišč 
Predvidena sredstva se od planiranih 47.000,00 EUR povečujejo na 57.000,00 EUR, 
kar znaša 121,28% glede na prvotni plan. 
Sredstva bodo namenjena za izvedbo geodetskih storitev. Zaradi pospešenega 
prostorskega urejanja se povečujejo potrebe po geodetskih storitvah, zlasti po izvedbi 
posamičnih parcelacij in drugih geodetskih storitev, kamor sodijo zlasti geodetski 
načrti za potrebe prostorskih aktov ali projektnih dokumentacij.  
 

16069002 – Nakup zemljišč 

 
16030 Nakup stavbnih zemljišč 
Sredstva za nakup stavbnih zemljišč se od planiranih 310.000,00 EUR povečujejo na 
767.000,00 EUR, kar znaša 247,42% glede na prvotni plan.   
Spremembe se nanašajo na naslednje projekte: 
OB130-09-0062 Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra cest  
Povečujejo se sredstva za odkupe zemljišč, ki so del cest, za 20.000,00 EUR, tako da 
skupna višina predlaganih sredstev znaša 70.000,00 EUR. Zaradi pospešenih odmer 
cest se je posledično povečalo število zahtevkov za odkupe zemljišč, kjer potekajo 
občinske ceste, zato je  potrebno zagotoviti dodatna sredstva.  
OB130-15-0028 Nakup zemljišč na območju stare deponije 
Projekt se na novo umešča v leto 2022 zaradi potrebe po celostni zemljiškoknjižni 
ureditvi območja. Vrednost planiranih sredstev znaša 96.500,00 EUR. Predvideva se 
odkup parcele 990/6, del 990/3 in del 990/2, vse  k.o. Medvedje selo - območje cca 
4816 m2. 
OB130-19-0014 Odkup zemljišč za novozgrajeno gozdno cesto »Velika Loka-
Mlačine« 
Projekt se na novo umešča v leto 2022, ker v preteklih letih odkupi še niso bili 
realizirani. Vrednost planiranih sredstev znaša 25.000,00 EUR. 
OB130-17-0029 Odkupi v Industrijski coni 
Projekt se na novo umešča v leto 2022, ker odkup v preteklih letih ni bil dokončno 
realiziran. Vrednost planiranih sredstev znaša 30.000,00 EUR. Predvideva se odkup 
zemljišč, ki so že del ceste oz. so potrebne za ureditev razširitve javne poti  JP 
Trebnje-Vina gorica-TAP ter odkup parcele 764/2 k.o. Češnjevek. 
OB130-18-0007 Nakup zemljišč – ureditev prometne infrastrukture pod Gradom 
Trebnje 
Projekt se na novo umešča v leto 2022, ker se je pri izvedbi projekta pokazala potreba 
po dodatnih odkupih zemljišč na tem območju. Predvideva se odkup sol. deležev od 
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fizičnih oseb na parceli 307/4 k.o. Trebnje. Vrednost planiranih sredstev znaša 
105.000,00 EUR. 
OB130-21-0032 Odkup zemljišč-predkupna pravica 
Projekt se na novo umešča v leto 2022. Sredstva se planirajo v višini 50.000,00 EUR. 
V letu 2022 so trenutno v teku postopki glede parcele št.  1008/10 k.o. Medvedje selo, 
parcele št. 838/6 k.o. Ševnica in parcele št. 685/3 k.o. Medvedje selo. 
OB130-18-0008 Nakup zemljišč-ureditev rekreacijskih površin 
Projekt se na novo umešča v leto 2022, ker v preteklih letih ni bil realiziran. Vrednost 
planiranih sredstev znaša 120.000,00 EUR. Predvideva se odkup parcele 258 v izmeri 
1 55 49 m2 in solastniški delež na parceli 257 v izmeri 3195 m2, vse k.o. Trebnje.  
OB130-22-0001 Ureditev zk. stanja v Dolnjih Praprečah 
Gre za nov projekt, ki se umešča v Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za 
leto 2022. Vrednost planiranih sredstev znaša 10.500,00 EUR. Predvideva se odkup 
solastniškega deleža ¼-ine na parceli 805/6 k.o. Prapreče, ki vključuje tudi stavbo št. 
180. Namen in cilj projekta je, da se uredi lastniško stanje nepremičnin socialnega 
oskrbovanca in da Občina v nadaljnjih postopkih pridobi solastniški delež na parceli 
805/2 k.o. Prapreče. 
 
 

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO  
 

1707 – Drugi programi na področju zdravstva 
 

17079002 – Mrliško ogledna služba 

17009 Mrliško ogledna služba 

Sredstva za plačilo mrliško ogledne službe se v rebalansu zmanjšajo iz 18.000,00 
EUR na 5.000,00 EUR, saj se je na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin 
plačevanje obdukcij, mrliških ogledov in tehnične pomoči preneslo na državo. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine 
 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 

 

18004 Obnova kulturne dediščine 
OB130-21-0025 Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje - objekt »Grmada« 
Z rebalansom se predlaga povišanje sredstev in uskladitev NRP OB130-21-0025 
Obnova kulturne dediščine v NRP OB130-21-0025 Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje 
- objekt »Grmada«. Na postavki in NRP OB130-21-0025 so v veljavnem proračunu za 
izvedbo projekta Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje – objekt »Grmada« zagotovljena 
sredstva v višini 60.000,00 EUR, z rebalansom pa se predlaga povišanje zagotovljenih 
sredstev na skupno višino 807.451,38 EUR. Na kontu 420501 Obnove, na katerem so 
v veljavnem proračunu zagotovljena sredstva v višini 60.000,00 EUR, se predlaga 
povišanje zagotovljenih sredstev na skupno višino 714.574,89 EUR, in sicer za 
celovito obnovo starega, propadajočega objekta nepremične kulturne dediščine, ki je 
hkrati spomenik lokalnega pomena, za izvedbo gradbenih, obrtniških del ter elektro in 
strojnih instalacij. Vezano na obnovitvena dela se na kontu 420801 Investicijski nadzor 
predlaga zagotovitev sredstev v višini 15.437,69 EUR za izvedbo gradbenega nadzora 
v času obnove, na kontu 420299 Nakup druge opreme in napeljav pa sredstev v višini 
75.238,80 EUR za vgradnjo dvigala in sredstev v višini 2.200,00 EUR za stroške 
priključitve objekta na električno distribucijsko omrežje (omrežnina in neposredni 
stroški priključitve). Na prihodkovni strani se predvideva prihodek v višini 200.000,00 
EUR, ker je Občina Trebnje s projektom v letu 2021 uspešno kandidirala na javni poziv 
Ministrstva za kulturo in s tem pridobila sofinanciranje investicije. 
 

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 se za 4.610,79 EUR povečujejo sredstva za stroške dela v galeriji, 
zaradi zaposlitve novega strokovnega delavca, ki se zaposli v okviru projekta VGLST 
(Virtualna Galerija likovnih samorastnikov Trebnje: Kulturna dediščina v obogateni 
resničnosti). Na kontu 413302 -Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in 
storitve se povečujejo sredstva za 3.799,15 EUR, zaradi rasti cen energentov, 
materialov in ostalih storitev. 
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1803 – Programi v kulturi 
 

18039001– Knjižničarstvo in založništvo 

 
18013 Dejavnost knjižnice 
Na proračunski postavki 18013 Dejavnost knjižnice se na podlagi finančnega načrta 
javnega zavoda in lanskoletne realizacije povečujejo sredstva za 18.485,00 EUR za 
stroške dela v knjižnici. Na kontu 413302 -Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke 
za blago in storitve se na podlagi finančnega načrta javnega zavoda sredstva znižujejo 
za 8.000,00 EUR, saj v letošnjem letu ne načrtujejo toliko rednega investicijskega 
vzdrževanja (beljenje prostorov, menjava svetil,… ki je bilo opravljeno v preteklih 
letih). 
OB130-09-0065 Investicijski transferi javnim zavodom – Knjižnica Pavla Golie 
Na kontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom se v skladu s predlogom 
javnega  zavoda predlaga sprememba obrazložitve, in sicer: 
V letu 2022 bodo sredstva v višini 10.000,00 EUR namenjena za nakup stolov za 
zaposlene, računalnikov in prenosnikov, tiskalnikov in tiskalnikov nalepk zebra, 
knjižnih regalov za izposojališče v Velikem Gabru,… 
 
18014 Nakup knjig za splošne knjižnice 
Na postavki se na podlagi predloga javnega zavoda povečujejo sredstva za 670,00 
EUR za nakup različnih vrst knjižničnega gradiva. 
 
18016 Drugi programi v knjižnicah 
Na postavki se na podlagi predloga javnega zavoda povečujejo sredstva za 874,00 
EUR za izvedbo prireditev in kritje stroškov za kolektivno uveljavljanje pravic avtorjev 
ob prireditvah. 
 

18039003 – Ljubiteljska kultura 

 
18020 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja) 
Na postavki se zvišujejo sredstva za 673,00 EUR za zagotavljanje deleža Občine 
Trebnje pri sofinanciranju stroška plače za drugo zaposleno na JSKD, OI Trebnje. 
 

18039005 – Drugi programi v kulturi 

 
18032 Najemnine kulturnih objektov 
Na postavki se zvišujejo sredstva za 2.550,00 EUR zaradi dviga cen materiala, 
energentov in storitev.  
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje Kulturnega doma Trebnje 
(najem in podnajem prostorov). V veljavnem proračunu so zagotovljena sredstva v 
višini 16.900,00 EUR, v predlogu rebalansa se povečuje skupna višina sredstev za 
2.550,00 EUR, pri čemer se na kontu 40200104 Čistilni material in storitve - sredstva 
povečujejo za 550,00 EUR, tj. na skupno vrednost 2.250,00 EUR, saj se stroški 
čiščenja povečujejo zaradi dejstva, da se pri najemu Kulturnega doma Trebnje 
obračunavajo tudi stroški čiščenja, ki se v prejšnjem letu (v delu leta) zaradi splošnih 
ukrepov (prepovedi prireditev, ipd.) zaradi COVID-19, niso plačevali. 
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Na kontu 40260302 Najemnine in zakupnine za druge objekte pa se sredstva 
povečujejo za 2.000,00 EUR, na skupnih 11.000,00 EUR. Razlog za povišanje je v 
tem, da se je višina najema uskladila (povišala v primerjavi z najemnino, ki je bila 
dogovorjena v času prepovedi oz. omejene uporabe javnih zaprtih prostorov, 
namenjenih kulturni dejavnosti) zaradi sproščanja ukrepov zaradi COVID-19. 
 

18033 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov 
(knjižnice, muzeji, arhivi, galerije, javni zavodi za upravljanje z dediščino, 
gledališča, zavodi za kulturo, kulturni centri) 
OB130-09-0066 Investicijski transferi javnim zavodom - CIK TREBNJE 
Na postavki se sredstva znižujejo na višino 12.000,00 EUR, skladno z višino 
načrtovanih investicij v letu 2022. 
Na kontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom se predlaga sprememba 
obrazložitve, in sicer: 
V letu 2022 se sredstva v višini 12.000,00 EUR namenjajo za izdelavo statičnega 
poročila v zvezi s posedanjem telovadnice in sanacijo temeljev telovadnice – sidranje. 
18036 Energetska obnova javnih stavb 
OB130-19-0035 Energetska prenova stavbe CIK Trebnje 
Z rebalansom se na postavki 18036 Energetska obnova javnih stavb in NRP OB130-
19-0035 predlaga zagotovitev dodatnih sredstev v višini 50.000,00 EUR. V veljavnem 
proračunu so za izvedbo energetske prenove stavbe CIK Trebnje zagotovljena 
sredstva v višini 721.515,57 EUR, z rebalansom pa se predlaga povišanje v višini 
50.000,00 EUR, in sicer se je tekom izvedbe projekta izkazalo, da obstoječi projekt za 
izvedbo (PZI) ne predvideva menjave strehe celotnega objekta, temveč le menjavo 
strehe glavne stavbe. Po pregledu strehe telovadnice in dela stavbe, kjer deluje KUI 
Trebnje, je bilo ugotovljeno, da je smiselno oziroma potrebno zamenjati tudi streho na 
teh dveh delih stavbe, s čimer se strinja tudi projektant, ki je izdelal PZI za Energetsko 
prenovo stavbe CIK Trebnje. 
 
 

1804 – Podpora posebnih skupinam 
 

18049004 – Programi drugih posebnih skupin 

 

18039 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 
Na podlagi Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na 
področju socialnega varstva se z javnim razpisom za prijavljene programe, dodelijo 
sredstva društvom upokojencev, ki imajo sedež v Občini Trebnje. Društva 
upokojencev s svojimi programi bistveno pripomorejo k zmanjševanju socialne 
izključenosti starejših. Občina Trebnje na podlagi javnega razpisa sofinancira 
programe medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter druge programe, ki v 
bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov ter program 
obdaritve starejših ob novem letu in jubilantov. Komisija za socialno varstvo je podala 
pobudo, da se sredstva povišajo, saj je vse več članov vključenih v društva 
upokojencev in izvajajo vedno več programov. 
Sredstva za sofinanciranje programov upokojenskih društev se v letu 2022 zvišajo za 
2.000,00 EUR, in sicer na višino 7.000,00 EUR.  
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1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 
 

18059001 - Programi športa 

 
18066 - Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa 
OB130-09-0068 Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa 
Zagotavljajo se sredstva za pripravo investicijske in projektne dokumentacije ter druge 
dokumentacije in načrtov za področje športa, in sicer se v letu 2022 načrtuje 30.000,00 
EUR. 
 
18087 – Vzdrževanje športnega parka v Trebnjem 
Planirajo se sredstva za tekoča plačila izvajalcem za urejanje in redno vzdrževanje 
športnega parka, obratovalne stroške ter za stroške investicijskega vzdrževanja.  
Z rebalansom se sredstva na podlagi ocen povišujejo za 25.000,00 EUR in znašajo 
35.000,00 EUR. 
 

18059002 - Programi za mladino 

 
18058 Karierni center za mlade Trebnje 
OB130-22-0002 Karierni center za mlade Trebnje 
Z rebalansom se predlaga uvrstitev nove postavke 18058 Karierni center za mlade 
Trebnje in novega NRP OB130-22-0002 Karierni center za mlade Trebnje v proračun. 
Na postavki in NRP OB130-22-0002 se predlaga zagotovitev sredstev v skupni višini 
84.602,89 EUR za izvedbo projekta Karierni center za mlade Trebnje. Projekt, ki 
predvideva vzpostavitev Kariernega centra za mlade, predvideva tudi izvedbo 
aktivnosti vgradnje dvigala v stavbi CIK Trebnje, ki jo v projektu izvaja Občina Trebnje. 
Na kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave se predlaga zagotovitev 
sredstev v višini 83.482,54 EUR za vgradnjo dvigala in s tem povezana gradbeno-
obrtniška dela, na kontu 420801 Investicijski nadzor pa sredstev v višini 1.120,35 EUR 
za izvedbo gradbenega nadzora v času vgradnje. Na prihodkovni strani se predvideva 
prihodek v višini 49.711,90 EUR, ker je Občina Trebnje kot partnerica projekta s 
prijaviteljem CIK Trebnje v letu 2021 uspešno kandidirala na javni poziv LAS STIK in 
s tem pridobila sofinanciranje Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
 

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 na podlagi finančnega načrta javnega zavoda in lanskoletne 
realizacije s predlogom rebalansa sredstva zvišujejo za 70.200,00 EUR. 
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Na kontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve se 
sredstva zvišujejo za 2.300,00 EUR za plačilo opravljanja obvezne prakse dijakov. Z 
uveljavitvijo Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji je začel veljati 13. člen, ki določa, da pripada dijakom za obvezno 
opravljanje prakse nagrada, ki se določi v mesečnem znesku 86 evrov. Nagrada se 
izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti. 
 
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 13.515,00 EUR, da se zagotovijo manjkajoča sredstva za menjavo strehe, 
(zaradi dviga cen materiala) ter sanacijo razsvetljave prostorih Vidka in Ostržka, ker 
sedanje stanje ne ustreza Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za 
prostor in opremo vrtca. 
Na kontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom se v skladu s predlogom javnih 
zavodov predlaga sprememba obrazložitve, in sicer: 
V letu 2022 se sredstva na postavki načrtujejo za investicijske transfere javnim 
zavodom v skupni višini 56.515,00 EUR, od tega 46.515,00 EUR za vrtec Mavrica 
(menjava strehe na enoti Videk, sanacija razsvetljave v prostorih enote Videk in 
Ostržek,…) in 10.000,00 EUR za Vrtec Sončnica (menjava notranjih vrat, beljenje, 
menjava in dokup pohištva in lesenih dodatkov, nakup posteljnine in slinčkov, športne 
opreme in lesenih pripomočkov,…).  
 
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 finančnega načrta javnega zavoda ter lanskoletne realizacije 
povečajo sredstva v višini 21.380,00 EUR. 
 
19045 Dejavnost zasebnih vrtcev 
Na postavki se zvišujejo sredstva za 5.000,00 EUR za zagotovitev sredstev za plačilo 
razlike med ceno programa predšolske vzgoje in plačilom staršev za otroke s stalnim 
prebivališčem v občini Trebnje, ki so vključeni v zasebne vrtce. 
 
 

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje 
 

19039001 – Osnovno šolstvo 

 

19007 Varovanje zgradb in prostorov, zavarovalne premije za objekte in drugi 
materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore, opremo, drugi materialni 
stroški) 
Na kontu 413302 -Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve se 
povečujejo sredstva za 30.000,00 EUR za materialne stroške, zaradi rasti cen 
energentov, materialov in ostalih storitev. 
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19008 Dodatni programi v osnovnih šolah 
Na kontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve se 
povečujejo sredstva za 12.493,00 EUR za dodatne programe za učence OŠ Trebnje. 
V lanskem letu zaradi epidemije ni bilo mogoče izvesti šole v naravi za 5.r, ki se 
prenaša v letošnje leto. Ponovno se načrtuje mednarodno tekmovanje World 
Scholar´s Cup, v celoti na državnem in mednarodnem nivoju. 
 
19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 
S predlogom rebalansa se sredstva na postavki v veljavnem proračunu za leto 2022 
povišajo iz 2.957.947,00 EUR na 5.531.713,30 EUR. Gre za prenos nerealiziranih 
sredstev iz leta 2021 in dodatno zagotovitev sredstev na kontu 420401 Novogradnje 
v skupni višini 4.937.745,00 EUR, povečanje na kontu 420600 Nakup zemljišč v višini 
86.920,00 EUR, povečanje na kontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 
v višini 43.191,30 EUR ter zmanjšanje na kontu 420244 Nakup opreme za učilnice za 
327.497,00 EUR, saj se nakup opreme načrtuje v naslednjem letu. 
 
OB130-15-0016 Razširitev PŠ Dol. Nem. vas 
Vrednost planiranih sredstev za odkup zemljišč znaša 30.000,00 EUR. Predvideva se 
odkup dela parcele 628/1 k.o. Češnjevek (po parcelaciji 628/4) v skladu s sklenjeno 
predpogodbo. 
Investicija Razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekonstrukcija in dozidava 
POŠ Dolenja Nemška vas obsega izgradnjo prizidka k objektu osnovne šole v Dolenji 
Nemški vasi ter rekonstrukcijo dela obstoječega objekta, s čimer bo šola iz 5 oddelčne 
postala 10 oddelčna, imela pa bo s standardi in normativi skladne prostore za pouk 
(10 matičnih učilnic, 3 specializirane učilnice, 2 manjši učilnici, kabineti, knjižnica) in 
ostale prostore (večnamenski prostori, jedilnica, kuhinja, zbornica, garderobe, 
sanitarije, govorilnica, prostor za učno pomoč, servisni prostori). 
Investicija v letu 2022 obsega: 

• izgradnjo prizidka k objektu osnovne šole v Dolenji Nemški vasi v površini 1.872 
m², 

• rekonstrukcijo dela prostorov obstoječega objekta šole v površini 459 m². 
V letu 2023 pa investicija obsega: 

• nakup in montažo vse potrebne opreme prostorov šole, 

• zunanjo ureditev šole.  
Finančno konstrukcijo bo Občina Trebnje zaprla z zunanjimi viri financiranja ter 
lastnimi proračunskimi sredstvi. Prijava na JR za sofinanciranje investicij v vrtcih in 
osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 je bila 
uspešna. Občina Trebnje ima s sklepom MIZŠ odobrenih 1.404.915,01 EUR v 
obdobju 2022-2024. 
Pogodba z izvajalcem je podpisana, gradnja je v teku.  
Skupna ocenjena vrednost projekta v prvotnem IP je znašala 4.147.878,84 EUR z 
DDV v tekočih cenah, v noveliranem IP pa znaša 5.973.292,00 EUR z DDV, od česar 
je bilo 418.122,70 EUR realiziranih v letih 2019-2021, v letu 2022 je predvidena 
realizacija v višini 5.227.672,30 EUR, v letu 2023 pa realizacija v višini 327.497,00 
EUR.  
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OB130-21-0014 Odkup zemljišč-področje šolstva 
Povečujejo se sredstva za odkup zemljišč za 56.920,00 EUR, tako da skupna višina 
predlaganih sredstev znaša 106.920,00 EUR. Predvideva se odkup parcele 177/1 k.o. 
Štefan na lokaciji nove OŠ, ker odkup v letu 2021 ni bil realiziran. 
OB130-18-0016 Parkirišče ob OŠ v Trebnjem 
Sredstva v višini 18.000,00 EUR se zagotavljajo za izdelavo projektne dokumentacije 
za ureditev parkirišč pri OŠ Trebnje. 
OB130-09-0081 Investicijski transferi javnim zavodom – osnovnim šolam 
Na kontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom se v skladu s predlogom javnih 
zavodov predlaga sprememba obrazložitve, in sicer: 
V letu 2022 bo OŠ Veliki Gaber sredstva v višini 36.400,00 EUR namenila za menjavo 
notranjih vrat, izdelavo opornega zidu z ograjo, nakup  grafične stiskalnice, IKT 
opreme, športnih rekvizitov, glasbenih instrumentov, orodja za učilnico, posode in 
pribora, konvekcijske pečice, mikrofonov, ozvočenja, mešalne mize,… 
V letu 2022 pa bo OŠ Trebnje sredstva v višini 88.919,00 EUR (kar pomeni povišanje 
za 5.319,00 EUR) namenila za nakup novih kuhinjskih kotlov, plinskih ventilov, 
rekonstrukcija šolskega didaktičnega igrišča (prenova in nakup opreme),  nakup 
švedskih klopi, športnih blazin, IKT opreme,… 
19018 Posvetovalnica za starše in otroke 
Na postavki se sredstva zvišujejo za 100,00 EUR za zagotovitev  zadostne višine 
sredstev za plačilo strokovne obravnave učencev iz osnovnih šol in vrtcev Občine 
Trebnje, ki imajo razvojne težave ali razvojne odklone, učne težave, psihosocialne, 
čustvene ali vedenjske težave. 
 

19039002 – Glasbeno šolstvo 

 

19021 Investicijsko vzdrževanje prostorov za potrebe Glasbene šole 
OB130-12-0002 Prenova prostorov za potrebe Glasbene šole 
S predlogom rebalansa se dodaja nova postavka Investicijsko vzdrževanje prostorov 
za potrebe Glasbene šole, na kateri se zagotavljajo sredstva v višini 30.000,00 EUR, 
za nujna investicijsko-vzdrževalna dela za preureditev prostorov v stavbi na naslovu 
Goliev trg 4, za potrebe Glasbene šole Trebnje. 
 
 

1905 – Drugi izobraževalni programi 
 

19059001 – Izobraževanje odraslih 

 
19023 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški) 
Na postavki se dodajajo sredstva v višini 508,22 EUR za zagotavljanje 
soustanoviteljskega deleža pri pokrivanju stroškov za izobraževanje odraslih. 
 
19038 Sofinanciranje izobraževanja odraslih - univerza za tretje življenjsko 
obdobje 
Na postavki se dodajajo sredstva v višini 751,59 EUR za zagotavljanje 
soustanoviteljskega deleža v sklopu dejavnosti Univerze za tretje življenjsko obdobje. 
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1906 – Pomoči šolajočim 
 

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu 

 
19029 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 
Na proračunski postavki je v veljavnem proračunu za leto 2022 zagotovljenih 
600.000,00 EUR. Zaradi višje cene, večjega obsega šolskih prevozov in večjega 
števila šolarjev vozačev, je potrebno sredstva povečati za 130.000,00 EUR. S 
predlogom rebalansa se na postavki 19029 za leto 2022 zagotovi sredstva v višini 
730.000,00 EUR. 
 

19069003 – Štipendije 

 
19046 Regijska štipendijska shema  
S predlogom rebalansa se dodaja nova postavka Regijska štipendijska shema. 
Sredstva v višini 3.800,00 EUR se zagotavljajo za sofinanciranje kadrovskih štipendij 
za dijake in študente, ki bodo vključeni v Regijsko štipendijsko shemo Dolenjska.  
 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO  
 

2002 – Varstvo otrok in družine 
 

20029001 – Drugi programi v pomoč družini 

 

20022 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 
Na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini Trebnje 
in prispelih vlog, občinska uprava vodi postopek dodelitve enkratnega denarnega 
prispevka za novorojence iz občine Trebnje. Višina zneska je odvisna od števila otrok 
v družini. Prispevek za prvorojenca znaša 156,00 EUR, za drugorojenca 208,00 EUR 
in za tretjerojenca ali več 312,00 EUR.  
Z rebalansom se sredstva poveča za 5.000,00 EUR na vrednost 30.000,00 EUR.   
 
 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

 
20037 – Sofinanciranje nakupa vozila za invalide 
Na proračunski postavki se s predlogom rebalansa zagotovi sofinanciranje nakupa 
prilagojenega vozila v višini 2.000,00 EUR za potrebe Društva paraplegikov 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Prilagojeno vozilo omogoča prevoze ljudi na 
invalidskih vozičkih, kar pa Prostofer ne omogoča. S prevozi se paraplegikom omogoči 
udeležba na predavanjih, obisk zdravnika, rehabilitacijske in preventivne dejavnosti. 
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20049003 - Socialno varstvo starih 

 
20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu 
Namen izvajanja storitve pomoči na domu je, da imajo uporabniki oziroma upravičenci 
na voljo pomoč usposobljenih oskrbovalk, ki nudijo socialno oskrbo pri dnevnih 
opravilih, gospodinjski pomoči in ohranjanju socialnih stikov, da uporabnik lahko biva 
v svojem okolju. Občina je na podlagi Zakona o socialnem varstvu dolžna zagotavljati 
sredstva za izvajanje storitve pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% cene 
storitve. Sedanja vrednost subvencije občine znaša 70,11%. Vsakoletno se povečuje 
število uporabnikov in število opravljenih ur. Občina Trebnje dosega cilj Resolucije o 
nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020, da je vključeno 3,5% ciljne 
populacije. Glede na predvideno rast cen in obseg programa se z rebalansom 
predlaga povečanje postavke za 22.000,00 EUR, in sicer na skupno vrednost 
153.000,00 EUR.  
 
20023 – Povračilo stroškov kilometrin po sklepu OS 
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 za leto 2022 je zagotovljenih 29.000,00 EUR. Glede na število 
najetih vozil, ki jih izvajalec uporablja v letu 2022, se ocenjuje, da bodo stroški nižji od 
predvidene realizacije, zato se v rebalansu predlaga zmanjšanje postavke za 7.000,00 
EUR, na skupno višino 22.000,00 EUR. 
 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

 
20016 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 
Država skozi sistem socialnih korektivov skrbi za skupine državljanov, ki 
stanovanjskega vprašanja brez njene pomoči ne morejo rešiti. Najemniki neprofitnih 
stanovanj z minimalnimi dohodki so tako upravičeni do pomoči pri uporabi stanovanja 
v obliki subvencionirane najemnine. Najemnikom, ki so upravičeni do najema 
neprofitnega stanovanja, se stanarine subvencionirajo na osnovi 121. člena 
Stanovanjskega zakona ter Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v 
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih 
najemnin in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Na podlagi 
Zakona o finančni razbremenitvi občin se iz državnega proračuna povrnejo zneski 
subvencij v celoti. 
Planirano je, da bo Občina v letu 2022 zagotavljala subvencijo približno 15 
upravičencem. Sredstva se z rebalansom zvečajo za 4.000,00 EUR, in sicer na 
20.000,00 EUR. 
 
20018 Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome 
OB130-09-0085 Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome 
Na postavki se s predlogom rebalansa zagotovi dodatnih 40.000,00 EUR za pridobitev 
dokumentacije, ki je potrebna za urejanje bivalnih razmer prebivalcev naselja Vejar. 
Predlagana skupna višina sredstev na postavki tako znaša 92.922,00 EUR. 
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20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

 
20019 – Projekt »Zdrave občine«  
Skladno s Pravilnikom o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na 
področju socialnega varstva občinski svet na podlagi sklepa določi posebne 
programe, ki so v interesu občine. Projekt »Zdrave občine« je kot program posebnega 
interesa že zajet v pravilniku in ga je občina financirala iz javnega razpisa socialnega 
varstva. Projekt je 30 let izvajalo Društvo za zdravje in sožitje v družinah Trebnje. V 
letu 2022 je društvo prenehalo obstajati, zato je bila podana odločitev Projektnega 
sveta »zdrave občine«, da izvajanje programa prevzame Center za izobraževanje in 
kulturo Trebnje. Program se izvaja na območju treh občin, ki tudi sofinancirajo izvedbo 
na podlagi sklenjene  pogodbe z izvajalcem. 
Projekt zajema tri redne programe, ki se že dolgoletno izvajajo (Terapevtska skupina 
za pomoč osebam z odvisnostjo od alkohola, Svetovalnica Srečanje – zasvojenost, 
Zdrava družina) in program, ki pokriva aktualno tematiko v družbi, v letu 2022 bo to 
Zdrava družina. 
V predlogu rebalansa se zagotovi predvideno vrednost sofinanciranja občine Trebnje 
v višini 10.000,00 EUR. 
 
20020 - Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega 
varstva (Rdeči križ, Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, 
paraplegikov ipd.) 
Skladno s Pravilnikom o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na 
področju socialnega varstva se na podlagi javnega razpisa in prijavljenih programov, 
dodelijo sredstva prijaviteljem. Občina Trebnje na podlagi javnega razpisa sofinancira 
programe in s tem spodbuja društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, 
učinkovitosti in inovativnosti socialno varstvenih programov in vključevanju večjega 
števila občanov v socialno varstvene programe, dopolnjuje mrežo socialno varstvenih 
programov, spodbuja pluralnost izvajalcev ter oblikovanje novih pristopov za 
obvladovanje socialnih stisk in za dvig kakovosti življenja vseh starostnih struktur 
prebivalstva. Sredstva za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva 
(programi humanitarnih društev, programi za delo z zasvojenimi, preventivni 
programi), ki se bodo v skladu z merili in kriteriji javnega razpisa dodelila posameznim 
izvajalcem, so v veljavnem proračunu za leto 2022 v višini 49.000,00 EUR. V letu 2022 
je v predlogu rebalansa predvidena nova postavka, s katero se zagotavlja financiranje 
programa »zdrave občine«, zato se v predlogu rebalansa sredstva zmanjšajo za 
9.000,00 EUR, in sicer na 40.000,00 EUR.  
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20032 - Sofinanciranje programa Kher šu beši  
Center za socialno delo Dolenjske in Bele krajine, Enota Trebnje izvaja na podlagi 
pogodbe z  Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
program dnevnega centra »Kher šu beši« v romskem naselju Vejar. 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 vseh sredstev, ki so bila predvidena kot 
sredstva lokalne skupnosti, zato se v predlaganem rebalansu zagotovi še 2.200,00 
EUR in zagotovi sredstva v višini 7.000,00 EUR in omogoči nemoteno delovanje 
dnevnega centra. 
 
20036 Nakup objekta in ureditev prostorov za potrebe varstva starejših občanov 
OB130-20-0005 Odkup zemljišč za ureditev prostora za potrebe varstva starejših 
občanov  
Naveden odkup zemljišč, ki je bil planiran v višini 20.000,00 EUR, se izloča, ker je bila 
realizacija že v letu 2021. 
 
 

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 200.249,63 EUR. 
 
 
 
 
Pripravila: 
Občinska uprava         Alojzij Kastelic, l.r. 
         ŽUPAN 
 
 
Priloga: 
- Pregled sklepov o prerazporeditvi; 
 

 


