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1. SPLOŠNI DEL  

A - Bi lanca prihodkov in odhodkov 

Prejemke predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2019 - rebalans (v nadaljevanju: predlog rebalansa proračuna)  sestavljajo prihodki iz 
bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 14.151.680,41 EUR in načrtovano 
zadolževanje proračuna v računu financiranja  (bilanca C) v višini 1.876.323,00 EUR. Izdatke 
sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 16.856.413,88 EUR 
ter odplačila dolga v višini 582.850,57 EUR iz računa financiranja (bilanca C); medtem ko se 
v računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) ne načrtuje ne prejemkov ne izdatkov.  
Odhodki presegajo prihodke za 2.704.733,47 EUR, zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za 
odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 582.850,57 EUR. Presežek odhodkov nad 
prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ostanka sredstev na računu iz 
preteklega leta v višini 1.411.261,04 EUR (od tega sredstva na računih krajevnih skupnosti 
znašajo 407.834,26 EUR) in predvidenega zadolževanja (v računu financiranja) v višini 
1.876.323,00 EUR. Na ta način je predlog rebalansa proračuna uravnotežen. 
 

Prihodki proračuna 
Prejemke predloga rebalansa proračuna v višini 17.439.264,45 EUR sestavljajo prihodki iz 
bilance prihodkov in odhodkov v višini 14.151.680,41 EUR ter načrtovano zadolževanje v 
računu financiranja v višini 1.876.323,00 EUR. Za pokritje odhodkov se načrtuje še 
1.411.261,04 EUR sredstev na računu. 
 
V nadaljevanju so pojasnjeni le prihodki, ki se s predlogom rebalansa proračuna spreminjajo. 

70 - DAVČNI PRIHODKI  

703 - Davki na premoženje   
Davki na premoženje se s predlogom rebalansa proračuna nekoliko zvišujejo (za 58.400,00 
EUR), in sicer zaradi usklajevanja z realizacijo doseženih prihodkov v obdobju januar – 
september 2019, pri čemer se zvišujejo: davek od premoženja od stavb, davek od premoženja 
od prostorov za počitek in rekreacijo in zamudne obresti od davkov na nepremičnine.  
 

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 10.000,00 EUR), in sicer: 
7103 - prihodki od premoženja, in sicer prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico se 
usklajujejo z realizacijo prihodkov v obdobju januar – september 2019. 

712 – Globe in druge denarne kazni   
Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni se s predlogom rebalansa proračuna nekoliko 
zvišujejo (za 10.000,00 EUR), zaradi uskladitve z realizacijo prihodkov v obdobju januar – 
september 2019.  
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714 - Drugi nedavčni prihodki  
Drugi nedavčni prihodki se s predlogom rebalansa proračuna nekoliko znižujejo glede na 
veljavni proračun, in sicer za 118.400,00 EUR (na 1.260.000,00 EUR) se znižujejo prihodki od 
komunalnih prispevkov, zaradi nižje realizacije v obdobju januar – september 2019. 
 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI  

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se s predlogom rebalansa proračuna  
znižujejo, glede na veljavni proračun, in sicer: 
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna: 

 prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije se znižujejo zaradi pravilne 
knjigovodske evidence povračila sredstev Ministrstva za kmetijstvo iz naslova 
sofinanciranja projekta ureditve Gozdnih cest Velika Loka-Mlačna in Pluska-Mlačna iz 
leta 2018 v višini 49.405,90 EUR, ki v višini 37.054,42 EUR predstavlja prejeta sredstva 
iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne 
kmetijske in ribiške politike (in samo v višini 12.351,48 EUR predstavljajo prejeta 
sredstva iz državnega proračuna) ter zvišujejo zaradi dodatnih prihodkov iz naslova 
sofinanciranja nakupa šotora (KS Čatež) v višini 2.243,49 EUR.  

- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: znižujejo se sredstva Zdravstvenega doma 
Trebnje, vezano na projekt prenove Zdravstvenega doma Trebnje (Center za krepitev 
zdravja) zaradi uskladitve z novelacijo investicijskega programa (vrednost projekta se je 
znižala). 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih 
držav se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo, in sicer se dodajajo: 
7411 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za 
izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike zaradi pravilne knjigovodske evidence povračila 
sredstev Ministrstva za kmetijstvo iz naslova sofinanciranja projekta ureditve Gozdnih cest 
Velika Loka-Mlačna in Pluska-Mlačna iz leta 2018, ki v višini 37.054,42 EUR predstavlja 
prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje 
skupne kmetijske in ribiške politike in dodatnih prihodkov iz naslova sofinanciranja nakupa 
šotora (KS Čatež) v višini 8.973,96 EUR (kar prav tako predstavlja delež, ki je prejet iz 
državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in 
ribiške politike).  
 

Odhodki proračuna 
V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna, skupaj s prostimi 
sredstvi na računu, v skupni višini 17.439.264,45 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb 
občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 16.856.413,88 EUR in v računu 
financiranja v višini 582.850,57 EUR. 
 
V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa proračuna 
spreminjajo. 
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40 - tekoči odhodki so načrtovani v višini 3.405.590,26 EUR in se povečujejo za 1 %, glede 
na veljavni proračun – spremembe so na kontih za izdatke za blago in storitve ter na splošni 
proračunski rezervaciji.  
41 - tekoči transferi so načrtovani v višini 5.816.614,86 EUR in se povečujejo za 0,5 %, glede 
na veljavni proračun – spremembe so pri transferih posameznikom in gospodinjstvom ter pri 
drugih tekočih domačih transferih. 
42 - investicijski odhodki so načrtovani v višini 7.124.398,76 EUR in se znižujejo za 2,2 %, 
glede na  veljavni proračun – spremembe so na kontih za nakup opreme, novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove ter študije o izvedljivosti 
projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.  
43 - investicijski transferi so načrtovani v višini 509.810,00 EUR in se znižujejo za 1,5 %, 
glede na veljavni proračun – spremembe so na kontih investicijski transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam.  
 
Podrobneje so spremembe na odhodkovni strani predstavljene v obrazložitvah posebnega 
dela predloga rebalansa proračuna.  
 
 
S predlogom rebalansa proračuna je načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 2.704.733,47 
EUR, ki se ne spreminja glede na sprejeti proračun. 
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2. POSEBNI DEL 
 

A - Bi lanca odhodkov 

V posebnem delu so predstavljene spremembe oz. dopolnitve proračuna, ki so vplivale na 
spremenjene odhodke po posameznih področjih proračunske porabe, in sicer zgolj po 
proračunskih postavkah, ki se spreminjajo, glede na veljavni proračun. 
Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih 
po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.  
 
Del sprememb predloga rebalansa proračuna predstavlja zgolj uskladitev z veljavnim planom 
(upoštevanje že sprejetih sklepov o prerazporeditvi).  
 
Ostale spremembe predloga rebalansa proračuna so pojasnjene v nadaljevanju: 
 
 

01 - POLITIČNI SISTEM 
 

0101 - Politični sistem 
 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 
 
01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 
Na proračunski postavki so v letu 2019 planirana sredstva v višini 41.500,00 EUR za izplačilo 
sejnin za člane delovnih teles, odborov in komisij. Na podlagi realizacije in predvidenih sej v 
letošnjem letu se s predlogom rebalansa proračuna sredstva dodatno zagotavljajo v višini 
10.000,00 EUR, na skupno višino 51.500,00 EUR. 
 
01005 - Občinska volilna komisija - nadomestila članom OVK, nadomestila 
članom volilnih odborov 
Na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 12.100,00 EUR za izvedbo nadomestnih 
volitev za člana OS Občine Trebnje – pripadnika romske skupnosti, ki jih je potrebno izvesti 
zaradi prenehanja mandata – sredstva se povečujejo za 10.100,00 EUR glede na veljavni 
proračun. 
 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 
 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 
 
04006 - Celostna podoba občine 
Na proračunski postavki so v letu 2019 v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 
10.000,00 EUR za zagotavljanje za celostno grafično podobo občine v okviru različnih promocij 
in trženjskih aktivnosti, za pokritje stroškov razvoja in zaščite patentov, logotipov. 
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Glede na trenutno realizacijo se s predlogom rebalansa proračuna predlaga zmanjšanje 
proračunske postavke v višini 5.000,00 EUR na skupno višino proračunske postavke 5.000,00 
EUR. 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
 

06039001 - Administracija občinske uprave 
 
06010 – Promocija zdravja na delovnem mestu 
Na proračunski postavki so v letu 2019 planirana sredstva v višini 2.500,00 EUR za izvedbo 
promocije zdravja na delovnem mestu zaposlenih v občinski upravi. V področje porabe 
proračunske postavke sodijo tudi stroški zdravniških pregledov zaposlenih v občinski upravi. 
Na podlagi števila potrebnih obdobnih zdravstvenih pregledov ali ob prvi zaposlitvi načrtovana 
sredstva ne zadoščajo za celotno leto. S predlogom rebalansa proračuna se sredstva za 
promocijo zdravja dodatno zagotavljajo, na skupno višino 3.500,00 EUR. 
 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 
 
06012 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 
V okviru proračunske postavke so bila na kontu 402504 Zavarovalne premije za objekte 
sredstva za leto 2019 načrtovana v višini 5.500,00 EUR. Na podlagi realizacije in vključitve 
objektov med letom v zavarovanje se s predlogom rebalansa proračuna sredstva za 
zavarovalne premije za objekte dodatno zagotavljajo v višini 1.000,00 EUR, na skupno višino 
6.500,00 EUR. 
 
06017 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 
OB130-09-0007 Invest. in investic. vzdrž. upravnih prostorov 
Sredstva so v letu 2019 zagotovljena v skupni višini 28.000,00 EUR. 
Na kontu 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave so zagotovljena sredstva v višini 
19.000,00 EUR. S predlogom rebalansa proračuna se dodatno zagotavljajo sredstva v višini 
8.000,00 EUR za rušitev objekta na prostoru za upravno stavbo občinske uprave na skupno 
višino 27.000,00 EUR. 
 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  
 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  
 
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 
Na proračunski postavki so v letu 2019 v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 
6.000,00 EUR. 
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Na podlagi realizacije usposabljanj enot civilne zaščite, za vaje in povrnitev plač pripadnikom 
reševalnih enot, angažiranih v nesrečah se s predlogom rebalansa proračuna sredstva 
dodatno zagotavljajo v višini 2.000,00 EUR, na skupno višino 8.000,00 EUR. 
 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 
11004 - Obnova vasi (urejanje vaških središč, in objektov skupnega pomena, 
infrastruktura na podeželju) 
Na proračunski postavki so v letu 2019 planirana sredstva v višini 55.837,49 EUR. 
Na kontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve se zagotavljajo 
sredstva za sofinanciranje dejavnosti upravljanja lokalne akcijske skupine Suhe krajine, 
Temenice in Krke. Na podlagi sklenjene pogodbe in realizacije se s predlogom rebalansa 
proračuna predlaga zmanjšanje proračunske postavke v višini 7.482,89 EUR na skupno višino 
proračunske postavke 48.354,60 EUR.  
 
11016 - Sofinanciranje projektov – LAS STIK 
Na proračunski postavki so v letu 2019 planirana sredstva v višini 12.322,93 EUR. 
Sredstva so bila zagotovljena za zagotavljanje finančnih virov za projekte, kjer bo občina kot 
nosilec ali partner prijavila projekte na razpise LAS STIK. V tekočem letu ni bilo realizacije in 
se s predlogom rebalansa proračuna predlaga zmanjšanje proračunske postavke v celotni 
višini planiranih sredstev. 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
 
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
 
13018 - Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih 
cestah (pločniki, kolesarske poti, mostovi,) 
Na navedeni proračunski postavki se s predlogom rebalansa predlaga sprememba pri NRP-
jih, in sicer: 
V trenutno veljavnem NRP-ju OB130-17-0025 Izgradnja pločnikov - posegi ob državnih cestah 
je poleg ostalih projektov zajet tudi projekt izgradnje pločnika Velika Loka - Trnje, ki je bil 
sofinanciran na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO), in sicer v letu 2017. Ob zaključku 
projekta, je potrebno Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo poslati končno poročilo, 
ki pa mora vsebovati usklajen NRP.  
Ker je bilo v investicijskem projektu (IP) za »Izgradnjo pločnikov – posegi ob državnih cestah« 
- junij 2017 zajetih več investicij oz. posegov ob državnih cestah, ki se še niso pričeli izvajati, 
ne moremo podati končnega poročila za projekt izgradnje pločnika Velika Loka – Trnje, zaradi 
česar lahko pride tudi do težav pri črpanju sredstev za ostale projekte, ki bodo sofinancirani 
na podlagi ZFO-ja.  
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Da lahko projekt zaključimo, je potrebno uskladiti NRP št. OB130-17-0025 Izgradnja pločnikov 
- posegi ob državnih cestah in investicijsko dokumentacijo.  
Zaradi navedenega, smo projekt Izgradnja pločnikov - posegi ob državnih cestah razdelili na 
dva NRP- ja, skladno z realizacijo, investicijsko dokumentacijo in planom. 
                                                                                                                                                                    
OB130-17-0025 - Izgradnja pločnikov - posegi ob državnih cestah 
Namen in cilj:                                                                                                    
Cilj investicije je izgradnja pločnikov v Veliki Loki in Štefanu ob regionalni cesti R3 652/1457 
Moravče-Čatež-Breza. Sredstva na postavki so namenjena tudi pripravi projektne 
dokumentacije za izgradnjo pločnika na Čatežu, pločnika med OMW servisom in uvozom v 
obrtno cono ter projektiranju počivališča za avtodome ob regionalni cesti R2 448/0220 Priklj. 
Trebnje Z - Trebnje. Manjši delež proračunskih sredstev se zagotavlja še za spremembe 
investicijske dokumentacije (IP) in projektnih dokumentacij. 
Stanje projekta: 
V izvajanju. 
 
OB130-19-0036 – Pločniki ob državnih cestah 
Namen in cilj: 
Cilj investicije je izgradnja pločnikov v Velikem Gabru, na Čatežu ter v Trebnjem med OMW 
servisom in uvozom v obrtno cono. Sredstva na postavki so namenjena tudi pripravi projektne 
dokumentacije za izgradnjo pločnika med OMW servisom in uvozom v obrtno cono, v Velikem 
Gabru in na Čatežu.  
Stanje projekta: 
V izvajanju. 
 
 

14 - GOSPODARSTVO  
 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  
 

14039001 - Promocija občine  
 
14008 - Druge promocijske aktivnosti in projekti  
Na proračunski postavki so v letu 2019 v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 
46.500,00 EUR. Planirana sredstva so namenjena mesečnemu nadomestilu za uporabo 
informacijske platforme in spletnega mesta mojaobčina.si, stroškom tiska koledarja, prispevku 
za Levstikovo pot, prispevku Občine za aktivnosti vzpostavitve postajališč za avtodome in 
ostalim promocijskim aktivnostim občine ter ureditev tematske poti. 
Na podlagi realizacije in planiranih aktivnosti do zaključka leta se s predlogom rebalansa 
proračuna sredstva za druge promocijske aktivnosti in projekte dodatno zagotavljajo v višini 
10.000,00 EUR, na skupno višino 56.500,00 EUR. 
 
 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve 
 

15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave  
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15031 Lokalni energetski koncept   
V okviru proračunske postavke so že bila zagotovljena sredstva za izvajanje kratkoročnih 
aktivnosti Lokalnega energetskega koncepta, ki se s predlogom rebalansa ne spreminjajo, 
glede na veljavni plan.  
Občina Trebnje je v letu 2019 pristopila k načrtovanju in izvedbi investicijske dokumentacije za 
projekt Energetske sanacije CIK Trebnje, za kar se je v proračunskem letu 2019 na postavko 
dodatno prerazporedilo sredstva v višini 10.600,00 EUR. Projekt Energetske sanacije CIK 
Trebnje bo Občina Trebnje v letu 2020 prijavila na javni razpis za sofinanciranje energetske 
prenove stavb v lasti in rabi občin v Ministrstva za infrastrukturo, ki predvideva do 40% 
sofinanciranje (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe 
kohezijske politike). Preostalih 60% vrednosti investicije bo občina zagotavljala iz lastnih 
sredstev. V primerjavi sedanjega stanja rabe energije in rabe energije po sanaciji je bilo na 
podlagi izračuna gradbene fizike za objekt Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK 
Trebnje) z dne 8. 8. 2019 ugotovljeno, da je investicija v energetsko sanacijo CIK Trebnje iz 
ekonomskega vidika upravičena in celo zaželena, saj se bo z energetsko sanacijo predvidoma 
prihranilo 59% toplote oziroma 152,7 MWh, kar pomeni prihranek 16.203,87 EUR na leto. Z 
omenjenim izračunom se je ugotovila tudi upravičenost projekta do kandidiranja na javnem 
razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin. Podrobnejši izračuni 
prihrankov bodo narejeni v sklopu priprave prijavne dokumentacije (investicijske 
dokumentacije, vloge in vse ostale potrebne dokumentacije, razen projektne, ki jo pripravlja 
CIK Trebnje) in se bodo dokazovali po izvedeni investiciji. 
Trenutno se za izvedbo projekta za leto 2020, v okviru že zagotovljenih sredstev, načrtujejo 
odhodki v višini 8.300,00 EUR, za leto 2021 pa odhodki v višini 601.255,00 EUR, od česar se  
predvideva 40% sofinanciranje ministrstva. Ob rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 
2020 se bo NRP uskladil z investicijsko dokumentacijo, ki bo predvidevala izvedbo projekta v 
letu 2020. 
V okviru postavke se predlaga odprtje novega projekta v NRP: OB130-19-0035 Energetska 
sanacija CIK Trebnje.  
 
 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 

1702 - Primarno zdravstvo 
 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
 
17002 - Investicije (nakup opreme) in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih 
domov 
Na navedeni proračunski postavki se na projektu OB130-18-0010 Rekonstrukcija-prostori-
Center za krepitev zdravja s predlogom rebalansa sredstva znižujejo za 79.985,70 EUR, v 
skladu z novelirano investicijsko dokumentacijo. 
Konto 420240 nakup medicinske opreme in napeljav se zmanjša za 8.018,00 EUR, ker bo 
skladno z noveliranim DIIP-om del opreme za CKZ nakupljen s strani Zdravstvenega doma 
Trebnje kot del, ki ni sofinanciran s strani EU skladov in RS. 
Konto 420401 Novogradnje se skladno z noveliranim DIIP-om zmanjša za 71.811,76 EUR, saj 
je bila v prvotnem DIIP-u podana previsoka ocena stroškov gradnje CKZ in prenove prostorov 
za fizioterapijo.  
Konto 420801 Inv. nadzor se skladno z noveliranim DIIP-om zmanjša za 155,94 EUR, kar 
predstavlja dejanski strošek nadzora. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 

1803 - Programi v kulturi 
 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
 
18013 - Dejavnost knjižnice 
Na proračunski postavki Dejavnost knjižnice se na kontu: 413302 Tek. Transferi v javne 
zavode-za izdatke za blago in storitve predlaga povečanje za 3.400,00 EUR, ker je zaradi 
selitve v prostore za upravo in obdelavo gradiva na naslovu Goliev trg 3, potrebno zagotoviti 
dodatna sredstva za materialne stroške knjižnice. 
 
Na kontu 432300 Investicijski transferi se v skladu s predlogom javnega zavoda predlaga 
sprememba obrazložitve, in sicer: 
Na postavki se v letu 2019 zagotovijo tudi sredstva v višini 36.000,00 EUR za investicijske 
transfere, in sicer za:   

- nakup kovinskih regalov z oporniki, 
- nakup lesenih regalov – polic – 80 kos, 
- nakup stolov za zaposlene – 3kos,  

poleg tega  pa tudi za: 
- E-ink bralnik inkbook prime HD – 4 kos, 
- stole za prireditve z vozičkom – 54 kos, 
- računalnike z licencami – 3 kos. 

 
 

18039005 - Drugi programi v kulturi 
 
18033 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov 
(knjižnice, muzeji, arhivi, galerije, javni zavodi za upravljanje z dediščino, 
gledališča, zavodi za kulturo, kulturni centri) 
Na proračunski postavki so v letu 2019 v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 
113.374,00 EUR. 
Na kontu 420401 so predvidena sredstva v višini 100.000,00 EUR za izgradnjo dvigala na 
stavbi Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, na kontu 420801 pa 2.500,00 EUR za 
nadzor pri gradnji dvigala. 
Po pridobitvi celotne dokumentacije, potrebne za pričetek postopka javnega naročila, je bila 
izvedba investicije v časovni stiski in na podlagi zagotavljanja likvidnosti proračuna glede na 
številne investicije in pogodbe, ki so že bile podpisane, je bila investicija ustavljena. S 
predlogom rebalansa proračuna se predlaga zmanjšanje proračunske postavke na kontu 
420401 in 420801 v celotni višini planiranih sredstev za investicijo. 
 

 
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
 

18059001 - Programi športa 
 
18053 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
Sredstva na proračunski postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov se 
s predlogom rebalansa proračuna zmanjšujejo za 8.000,00 EUR. Zmanjšanje sredstev se 
predlaga, ker so bila sredstva v proračunu predvidena na podlagi pravilnika o sofinanciranju 
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programa športa, ki pa od junija 2019 ni več v veljavi, saj je bil 19. 6. 2019 sprejet nov Odlok 
o sofinanciranju letnega program športa v Občini Trebnje, po katerem se sofinancirajo športni 
programi in ne športni objekti. 
 
 

19 – IZOBRAŽEVANJE 
 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 

19029001 - Vrtci 
 
19001 - Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili 
staršev) 
Na navedeni proračunski postavki se na kontu plačilo razlike med ceno programa vrtca 
Trebnje, na podlagi realizacije v obdobju januar – september 2019, sredstva zmanjšajo za 
4.500,00 EUR in se prenesejo na proračunsko postavko Popusti pri plačilu razlike med ceno 
programov in plačili staršev. 
 
19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine 
Na proračunski postavki 19002 Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine, konto: 41192100 
Plačilo razlike med ceno programov – izven matične občine, se s predlogom rebalansa 
sredstva povečujejo za 26.000,00 EUR, ker 

- se povečuje število otrok, ki so vključeni v javne vrtce izven Občine Trebnje, 
- so vse občine v Sloveniji v marcu 2019 občutno dvignile ceno programov predšolske 

vzgoje. 
 
19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 
OB130-16-0002 Izgradnja štiri oddelčnega vrtca v Šentlovrencu 
V okviru proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna sredstva povečajo na 
kontu 420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča - zagotovi se dodatnih 
13.000,00 EUR, za sklop 1 pri javnem naročilu notranje opreme za vrtec Šentlovrenc, s čimer 
se v celoti izvede nakup opreme za novi vrtec v Šentlovrencu. 
 
Na kontu 432300 Investicijski transferi se v skladu s predlogom javnih zavodov predlaga 
sprememba obrazložitve, in sicer: 
Osnovna šola Veliki Gaber bo sredstva v višini 8.000,00 EUR za potrebe Vrtca Sončnica 
porabila za nakup prenosnikov za delo v igralnici, nakup fotoaparatov za skupine, nakup igral, 
nakup opreme-ležalniki, posteljnina, slinčki, garderobne omarice, stoli, mize, pesek; Vrtec 
Mavrica pa bo sredstva v višini 45.000,00 EUR porabil za zamenjavo prodca, nakup kombija 
ter protihrupno zaščito igralnic.  
 
19044 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 
Na proračunski postavki so v letu 2019 v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 
38.000,00 EUR. Predlaga se povečanje za 4.500,00 EUR, ki je potrebno na podlagi podatkov 
o realizaciji v obdobju januar - september 2019. Olajšave so zagotovljene s sklepom 
Občinskega sveta, količina uveljavljenih olajšav pa je težko predvidljiva (gre za zmanjšana 
plačila staršev zaradi poletnih odsotnosti in zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti). 
S predlogom rebalansa proračuna se sredstva za plačilo popusta pri plačilu razlike med ceno 
programov in plačili staršev dodatno zagotavljajo v višini 4.500,00 EUR, na skupno višino 
42.500,00 EUR. 
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1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje 
 

19039001 – Osnovno šolstvo 
 
19011 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 
Na kontu 432300 Investicijski transferi se v skladu s predlogom javnih zavodov predlaga 
sprememba obrazložitve, in sicer: 
Osnovna šola Veliki Gaber bo sredstva v višini 30.347,00 EUR namenila za investicije in 
investicijsko vzdrževanje v višini 17.396,50 (zamenjava vhodnih vrat v telovadnico, menjava 
luči v učilnici tehnike in delavnici, nakup IKT opreme in ozvočenja – nadaljevanje projekta 
Arnes, menjava kuhalne plošče, nakup žaluzij za jedilnico, polirni stroj, sanacija stropa v 
jedilnici), za nakup opreme pa 12.950,50 EUR. 
Osnovna šola Trebnje bo 38.105,58 EUR namenila nakupu opreme za izvajanje pouka, 
19.779,42 EUR pa investicijam in investicijskem vzdrževanju (nakupu IKT opreme-
nadaljevanje projekta Arnes, obnova hidrantov matične šole, izdelava projektne dokumentacije 
za prizidek PŠ Šentlovrenc, ureditev podlage pri igralih v POŠ DNV, sanacija odtočnega jaška 
za meteorne vode pri POŠ DNV, zaščitna ponjava). 
 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO  
 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
 

20049003 - Socialno varstvo starih 
 
20011 – Dejavnost izvajanja pomoči na domu 
Povečanje sredstev na proračunski postavki za izvajanje storitve pomoči družini na domu v 
višini 15.000,00 EUR je potrebno zaradi povečanja obsega storitev v letu 2019 in povečanja 
cen v letošnjem letu ter višjega odstotka sofinanciranja občine, in sicer povečanja iz 63 % na 
70 %. 
 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
 
20018 - Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome 
Na proračunski postavki so v letu 2019 v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 
22.000,00 EUR za zagotavljanje sofinanciranja urejanja bivalnih razmer v romskem naselju 
Vejar.  
Glede na trenutno realizacijo se s predlogom rebalansa proračuna predlaga zmanjšanje 
proračunske postavke v višini 10.000,00 EUR na skupno višino proračunske postavke 
12.000,00 EUR. 
 
 

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI   
 

2303 - Splošna proračunska rezervacija  
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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 proračuna nekoliko povečujejo glede na veljavni plan, in sicer na 27.023,27 EUR.  
 
 
V postopek priprave predloga rebalansa proračuna za leto 2019 je bila v zvezi z izvajanjem 
projekta Forma Viva Trebnje (NRP: OB130-19-0025) vključena tudi krajevna skupnost 
Trebnje, ki je predlagala zagotovitev sredstev za investicijski nadzor, pri čemer vrednost 
projekta ostane nespremenjena.  
 
Predlogi sprememb so razvidni v predlogih finančnih načrtov, ki so sestavni del posebnega 
dela predloga rebalansa proračuna. 
 
 
Pripravila: 
Občinska uprava 
 Alojzij Kastelic, l.r. 

ŽUPAN 
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Prerazporeditve postavk proračuna; 
 

 


