
 

 

 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA  
ODLOKA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU  
OBČINE TREBNJE ZA LETO 2018 

(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 
OBČINE TREBNJE ZA LETO 2018 - I)



2 

 

1. SPLOŠNI DEL  

A - Bi lanca prihodkov in odhodkov 
Prejemke predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 - rebalans I (v nadaljevanju: predlog rebalansa proračuna - I)  sestavljajo prihodki 
iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 13.141.357,02 EUR, sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev (delnic) (bilanca B) v višini 8.512,95 EUR in načrtovano zadolževanje proračuna v računu financiranja  (bilanca C) v višini 1.590.787,00 EUR. Izdatke 
sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 15.927.688,96 EUR ter odplačila dolga v višini 570.869,08 EUR iz računa financiranja (bilanca C); medtem ko se 
v računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) ne načrtuje izdatkov.  Odhodki presegajo prihodke za 2.786.331,94 EUR, zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 570.869,08 EUR. Presežek odhodkov nad 
prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ostanka sredstev na računu iz preteklega leta v višini 1.757.901,07 EUR (od tega sredstva na računih krajevnih skupnosti 
znašajo 393.320,06 EUR), iz sredstev, pridobljenih s prodajo delnic (v računu finančnih terjatev in naložb) v višini 8.512,95 EUR in predvidenega zadolževanja (v računu financiranja) v višini 
1.590.787,00 EUR. Na ta način je predlog rebalansa proračuna - I uravnotežen.  
Prihodki proračuna 
Prejemke predloga rebalansa proračuna - I v višini 14.740.656,97 EUR sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 13.141.357,02 EUR, sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev (delnic) v računu finančnih terjatev in naložb v višini 8.512,95 EUR ter 
načrtovano zadolževanje v računu financiranja v višini 1.590.787,00 EUR. Za pokritje odhodkov se načrtuje še 1.757.901,07 EUR sredstev na računu, od tega sredstva na računih 
krajevnih skupnosti znašajo 393.320,06 EUR.  V nadaljevanju so pojasnjeni le prihodki, ki se s predlogom rebalansa proračuna – I 
spreminjajo. 
70 - DAVČNI PRIHODKI  
700 - Davki na dohodek in dobiček  
7000 - dohodnina se kot odstopljeni vir občinam v skladu z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam (Uradni list RS, št. 123/08) nakazuje občinam tedensko in po izračunih 
Ministrstva za finance, ki smo jih prejeli v oktobru 2017, in izhajajo iz predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), v letu 2018 znaša 7.540.351 EUR oz. 218.415 EUR več kot po izračunih ob pripravi proračuna 
za leto 2018. V letu 2017 se je spremenil tudi Zakon o financiranju občin, ki nekoliko spreminja formulo za izračun primerne porabe občine (in posledično spreminja tudi višino prihodkov iz 
naslova dohodnine), kar pa v izračunih še ni upoštevano.   
703 - Davki na premoženje   
Davki na premoženje se s predlogom rebalansa proračuna – I nekoliko zvišujejo, in sicer zaradi 
usklajevanja z realizacijo doseženih prihodkov v letu 2017, pri čemer se zvišujejo: davek od premoženja od stavb ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in od fizičnih 
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oseb, medtem ko se davek na dediščine in darila ter davek na promet nepremičnin nekoliko znižujeta.  
704 – Domači davki na blago in storitve   
Domači davki na blago in storitve se s predlogom rebalansa proračuna – I nekoliko znižujejo, in sicer zaradi usklajevanja z realizacijo doseženih prihodkov v letu 2017 - znižujeta se okoljska 
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, medtem ko se turistična taksa in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest nekoliko povečujeta.  
 
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 – I nekoliko zvišujejo, in sicer: 
7102 - prihodki od obresti se spreminjajo skladno s spremembami v finančnih načrtih krajevnih skupnosti,  7103 - prihodki od premoženja (od najemnin za poslovne prostore in za stanovanja ter od 
drugih najemnin, od zakupnin, od odškodnin in drugi prihodki od premoženja ter prihodki iz naslova podeljenih koncesij) se usklajujejo z realizacijo prihodkov v letu 2017, pri čemer je 
največja sprememba pri prihodkih od drugih najemnin – iz naslova najemnine za komunalno infrastrukturo, ki po podatkih o amortizaciji za komunalno infrastrukturo in deležu poračuna, ki odpade na leto 2018, znaša 584.758,96 EUR. 
711 – Takse in pristojbine   
Prihodki iz naslova taks in pristojbin se s predlogom rebalansa proračuna – I nekoliko zvišujejo, in sicer zaradi usklajevanja z realizacijo doseženih prihodkov v letu 2017. 
712 – Globe in druge denarne kazni   
Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni se s predlogom rebalansa proračuna – I nekoliko zvišujejo, delno zaradi uskladitve z realizacijo in delno zaradi višjih ocen.  
714 - Drugi nedavčni prihodki  
Drugi nedavčni prihodki se s predlogom rebalansa proračuna – I nekoliko zvišujejo glede na veljavni proračun, in sicer se: 
- za 300.000,00 EUR (na 1.000.000,00 EUR) povečujejo prihodki od komunalnih prispevkov, glede na realizacijo v letu 2017,  
- za 7.000,00 EUR povečujejo prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja (v skladu s plani krajevnih skupnosti), ter  - za 3.500,00 povečujejo drugi izredni nedavčni prihodki, delno na podlagi realizacije v letu 
2017 in delno na predlog krajevnih skupnosti. 
 
72 – KAPITALSKI PRIHODKI 
720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov (7200) se s predlogom rebalansa proračuna – I 
dodajajo v plan prihodkov in se načrtujejo v višini 160.000,00 EUR od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj ter v višini 125.131,50 EUR iz naslova prodaje kletnih prostorov 



4 

 

obstoječe Mrliške vežice Trebnje – prostori so bili v letu 2017 prodani Komunali Trebnje, kupnina pa bo nakazana v letu 2018. 
722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  
S predlogom rebalansa proračuna – I se spreminja višina na podkontu 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, in sicer se povečuje na 900.000,00 EUR.  
Ocena prihodkov temelji na Predlogu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018, v katerega so se vključile nepremičnine, ki v letu 2017 niso bile prodane oz. so se dodale nove nepremičnine, kar je razvidno iz Predloga načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem za leto 2018, ki je posebej obrazložen.  
73 – PREJETE DONACIJE  
730 – Prejete donacije iz domačih virov  
730 - prejete donacije se s predlogom rebalansa proračuna – I nekoliko zvišujejo, in sicer se 
usklajujejo z realizacijo v letu 2017.  
74 - TRANSFERNI PRIHODKI  
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se s predlogom rebalansa proračuna – I zvišujejo, glede na veljavni proračun, in sicer se: 
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna:  prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije zvišujejo zaradi zvišanja 

prihodkov iz naslova požarne takse ter zaradi dodatnih sredstev za: projekt ureditve rondoja pri Kmetijski zadrugi v višini 11.027,40 EUR (sredstva Ministrstva za infrastrukturo), projekt prenove Zdravstvenega doma Trebnje (center za krepitev 
zdravja) v višini 2.494,60 EUR (sredstva Ministrstva za zdravje), projekt nabave gasilske avtolestve v višini 150.000,00 EUR (sredstva s strani Uprave RS za zaščito in 
reševanje) ter projekt gradnje novih gozdnih cest na Veliki Loki v višini 83.015,56 EUR (sredstva Ministrstva za kmetijstvo),  druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo se povečujejo zaradi 
vključitve prejetih sredstev iz državnega proračuna iz naslova sofinanciranja javnega delavca pri KS Trebnje (povečanje za 9.300,00 EUR).   

- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: dodajajo se sredstva zdravstvenega doma Trebnje, vezano na projekt prenove Zdravstvenega doma Trebnje (center za krepitev 
zdravja) v višini 1.610,00 EUR, - Prejeta sredstva iz javnih skladov se zvišujejo, ker se dodajajo sredstva Fundacije za šport 
za projekt Nogometno igrišče z umetno travo Cviblje v višini 34.699,00 EUR. 

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 – I dodajajo, in sicer: 7412 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov v višini 9.978,40 EUR, in sicer iz naslova sofinanciranja projekta prenove 
Zdravstvenega doma Trebnje (center za krepitev zdravja), 
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7413 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada v višini 62.488,62 EUR, in sicer iz naslova sofinanciranja projekta ureditve 
rondoja pri Kmetijski zadrugi.  
78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ 
DRUGIH DRŽAV  
782 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov  
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov se s predlogom rebalansa proračuna 
– I dodajajo, in sicer v višini 3.561,98 EUR iz naslova sofinanciranja projekta HER-IT-AGE (sredstva Interreg). 
787 – Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih 
držav 
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav se s predlogom rebalansa proračuna – I dodajajo, in sicer v višini 5.200,00 EUR iz naslova sofinanciranja projekta Street 
participation for active citizenship in Evrope.   
Odhodki proračuna 
 
V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna - I, skupaj s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 16.498.558,04 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb 
občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 15.927.688,96 EUR in v računu financiranja v višini 570.869,08 EUR.  
V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa proračuna - I spreminjajo.  40 - tekoči odhodki so načrtovani v višini 3.339.911,08 EUR in se povečujejo za 17,1%, glede 
na veljavni proračun – spremembe so na kontih za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev za socialno varnost, za izdatke za blago in storitve, za plačila domačih obresti (ki se znižujejo) ter na splošni proračunski rezervaciji in proračunski rezervi.  41 - tekoči transferi so načrtovani v višini 5.145.200,71 EUR in se povečujejo za 3,8%, glede 
na veljavni proračun – spremembe so pri transferih posameznikom in gospodinjstvom, 
transferih nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter pri drugih tekočih domačih transferih. 42 - investicijski odhodki so načrtovani v višini 6.886.021,17 EUR in se povečujejo za 60,7%, 
glede na  veljavni proračun – spremembe so na kontih za nakup zgradb in prostorov, nakup  
opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski 
inženiring.  43 - investicijski transferi so načrtovani v višini 556.556,00 EUR in se povečujejo za 
118,50%, glede na veljavni proračun – spremembe so na kontih investicijski transferi 
nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter investicijski transferi javnim zavodom.   
Podrobneje so spremembe na odhodkovni strani predstavljene v obrazložitvah posebnega dela predloga rebalansa proračuna - I.   
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S predlogom rebalansa proračuna – I je načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 2.786.331,94 EUR, ki se povečuje glede na sprejeti proračun (za 223,10%). 
  
B - Račun finančnih terjatev in naložb 
 V računu finančnih terjatev in naložb se dodajajo sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih 
deležev (delnic), in sicer v višini 8.512,95 EUR - iz naslova denarne odpravnine, ki izhaja iz prenosa delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja (delnice Tem Čatež, kar je bilo 
prvotno planirano že v letu 2016 in tudi v letu 2017 – delež, ki pripada Občini Trebnje).   
 C - Račun financiranja  
50 - ZADOLŽEVANJE 
500 - Domače zadolževanje 
V računu financiranja se na strani zadolževanja spreminja višina domačega zadolževanja in znaša 1.420.000,00 EUR – dolgoročni krediti za financiranje lastnega deleža pri investicijah.  
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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.   Spremembe predloga rebalansa proračuna – I so pojasnjene v nadaljevanju: 
 
01 - POLITIČNI SISTEM 
 
0101 - Politični sistem 
 
01019001 - Dejavnost občinskega sveta 
 
01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)  
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačila sejnin udeležencem odborov in 
Občinskega sveta. V letu 2008 je bil sprejet Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje. V letu 2018 se za navedene namene načrtuje sredstva v 
višini 40.000,00 EUR, ker se načrtuje manj sej Občinskega sveta.  
01012 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan, podžupan)  
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva 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).  Za leto 2018 so predvidena sredstva v višini 66.203,00 EUR, ki se usklajujejo glede na veljavno 
zakonodajo.   01013 - Materialni stroški za funkcionarje (reprezentanca)  
Za leto 2018 so načrtuje sredstva v višini 25.000,00 EUR. V stroških so zajeta reprezentančna darila, razni cvetlični aranžmaji, gostinske storitve in 
stroški pogostitve poslovnih strank ob svečanih dogodkih, otvoritvah. V letu 2018 bomo organizirali protokolarne dogodke (srečanja in forume) v okviru mednarodnih projektov, ki jih bomo gostili pri nas. 
V letu 2018 se v okviru proračunske postavke materialni stroški za funkcionarje zagotavlja sredstva v višini 12.000,00 EUR, za priprava in tiskanje 500 izvodov knjige Lepote Slovenije, 
z uvodno predstavitvijo Občine Trebnje, ki bo namenjena za protokolarne namene.   
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02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
 
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 
 
02009 – Občinska javna blagajna 
Sredstva za občinsko javno blagajno so namenjena subvencioniranju stroškov plačilnega prometa v Občini Trebnje v drugi polovici leta 2018. Funkcija občinske javne blagajne je v tem, 
da občanom občine ni treba plačevati provizij ob plačevanju položnic v poštnih poslovalnicah ali na bankah. Občina bo na javnem razpisu izbrani finančni instituciji v določeni višini, odvisno 
od sredstev, ki jih ima občina za ta namen predvidena v svojem proračunu, dodeli finančna sredstva, in sicer v obliki delnega subvencioniranja stroškov plačilnega prometa pri plačevanju položnic občanov za storitve določenih podjetij in zavodov. Proračunska sredstva so tako 
namenjena kot neposredna subvencija k plačilu stroškov plačilnega prometa za plačilo položnic fizičnih oseb, to je občanov občine Trebnje. Na drugi strani na javnem razpisu izbrana 
finančna institucija vse občane občine Trebnje za preostali del provizije, zaračunane pri plačilu posameznega plačilnega naloga, oprosti, tako da je posledično storitev plačevanja plačilnih nalogov za občane v celoti brezplačna, torej brez provizije. 
Izhodišče predstavlja strošek provizije, ki ga bo Občina Trebnje za posamezno položnico krila glede na višino prejete najugodnejše ponudbe na javnem razpisuje. V letu 2018 so predvidena 
proračunska sredstva za ta namen, in sicer v višini 5.000 EUR.   
 
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 
 
0403 - Druge skupne administrativne službe 
 
04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti 
 04006 – Celostna podoba občine 
V okviru proračunske postavke za celostno podobo občine v letu 2018 prvotno ni bilo namenjenih sredstev. Z namenom pokritja stroškov razvoja in zaščite patentov, logotipov in 
izdelave celostne grafične podobe občine se nameni 10.000,00 EUR. Namen tega je priprava celostne grafične podobe občine v okviru različnih promocij in trženjskih aktivnosti v prihodnosti. 
 
04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 
 
04012 - Pokroviteljstva občine - sofinanciranje delovanja 
Sredstva se ne zagotavlja več na tej proračunski postavki, ker se društva, ki delujejo v javnem interesu financirajo preko posebne proračunske postavke, kamor se bodo ta sredstva 
prenesla.  
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04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 04015 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine 
OB130-09-0007 Invest. in investic. vzdrž. upravnih prostorov 
Na proračunski postavki so planirana sredstva za zagotavljanje najnujnejših stroškov vzdrževanja in stroškov upravljanja stavbe na Golievem trgu 1 in Golievem trgu 7 »Grmada«. 
S predlogom rebalansa se dodatno zagotavljajo sredstva za potrebno projektno dokumentacijo in za rušitev dela garaž, ki se jih v leto 2018 ni rušilo, saj je potreben dogovor z lastniki sosednih 
parcel. V ta namen se dodatno zagotavlja sredstva v višini 6.000,00 EUR na skupno višino proračunske postavke 21.700,00 EUR.  04016 - Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov občine OB130-17-0034 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov - PP  
V okviru te postavke so v letu 2018 zagotovljena sredstva višini 36.000,00 EUR za nujno investicijsko vzdrževanje prostorov Policijske postaje Trebnje, ki so v lasti Občine Trebnje. V 
proračunu občine v letu 2017 so bila že zagotovljena sredstva v višini 15.000 EUR. Na podlagi zbranih ponudb se investicijsko vzdrževanje ni oddalo, saj so vse prejete ponudbe presegale razpoložljiva sredstva v proračunu. 
Nujno potrebno je sanirati toaletne prostore, ki so na meji uporabnosti in niso več v skladu z veljavni standardi (ni primernega toaletnega prostora za invalide, poškodovane in dotrajane 
WC školjke, umivalniki, stare svinčene cevi, pogoste zamašitve le-teh ipd...). Sanacija odtočnih cevi je nujna, saj cevi odpadnih voda iz stanovanja nad postajo praktično več ne požirajo, zaradi česar bi lahko prišlo do izliva in s tem tudi do škode, ki bi lahko ogrozila delovanje 
organa samega.  
04022 - Stroški sodnih postopkov, odvetnikov, tolmačev, izvedencev V okviru te postavke so v letu 2018 zagotovljena sredstva višini 20.000,00 EUR za izvedbo 
vseh sodnih in drugih postopkov, ki so v teku (in niso bili končani v letu 2017) in morebitnih novih postopkov, v katerih bo potrebno angažirati odvetnike. Zaradi kompleksnosti postopkov 
oz. zahtevnosti nekaterih zadev ocenjujemo, da bo potrebno angažirati odvetnike za izdelavo mnenj, zastopanja v postopkih, ipd. oz. sprožiti postopke pred sodišči in drugimi organi. V ta namen se dodatno zagotavlja sredstva v višini 10.000,00 EUR. 
  
 
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 
 
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 
 06006 – Evropa za državljane  
V okviru proračunske postavke za leto 2018 prvotno ni bilo planiranih sredstev. S 
sodelovanjem na evropskem razpisu in pridobitvijo nepovratnih sredstev bomo kot vodilni partner projekta izvedli mednarodne kickbox večere. Za projekt, za katerega je občina s 
partnerji pridobila sofinanciranje v višini 60.000,00 EUR, je v letu 2018 namenjenih 52.000,00 EUR. V okviru predfinanciranja je bilo s strani agencije EACA prejetih 42.000,00 EUR, preostalih 18.000,00 EUR pa bo agencija nakazala po izvedenem projektu, predvidoma v 
začetku leta 2019. Sredstva na postavki se zvišujejo za dodatnih 10.000,00 EUR, ker bodo prejeta sredstva predfinanciranja v višini 28.140,00 EUR po podpisu partnerskega sporazuma 
nakazana partnerjem v projektu. Preostala sredstva v višini 23.860,00 EUR bo občina Trebnje 
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porabila za izvedbo projekta - od tega 10.000,00 EUR lastnih sredstev, preostanek pa bo sofinanciran s strani EU. 
 
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 
 
06029001 – Delovanje ožjih delov občin 
 06029 - Stroški za financiranje računovodskih storitev za krajevne skupnosti 
V okviru postavke se je zagotavlja del sredstev za izvajanje storitev vodenja poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil po pogodbi o vodenju poslovnih knjig in izdelavi letnih poročil za neposredne uporabnike – krajevne skupnosti v Občini Trebnje. S 1. aprilom 2017 se vodenje 
poslovnih knjig krajevne skupnosti v Občini Trebnje opravlja v okviru občinske uprave. Glede na navedeno spremembo ni potrebno zagotavljati sredstva v okviru te proračunske postavke. 
  
0603 - Dejavnost občinske uprave 
 
06039001 – Administracija občinske uprave  
 06007 – Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin) 
Proračunska sredstva so se v skladu s predlogom kadrovskega načrta in veljavno delovno pravno zakonodajo načrtovala ob pripravi dvoletnega proračuna v letu 2017, za proračunsko 
leto 2018 v višini 660.704,32EUR. Za leto 2018 so predlaga sredstva v višini 698.133,55 EUR, ki se usklajujejo glede na trenutno veljavno zakonodajo, dosežena napredovanja in kolektivne pogodbe. Za leto 2018 vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja niso sklenili 
posebnega dogovora, vendar pa še veljajo nekatere določbe ZUPPJS17, ki jih je treba upoštevati, prav tako pa je treba pri urejanju pravic javnih uslužbencev upoštevati veljavne 
predpise in kolektivne pogodbe. Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge izdatke zaposlenim (odpravnine, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči). 
Skladno s IV. točko Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16: v nadaljevanju: Dogovor) sta se vladna in sindikalna stran 
dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, in sicer na delovnih mestih, ki so uvrščena 
do vključno 26. plačnega razreda in na delovnih mestih pooblaščenih uradnih oseb. Dne 29. 8. 2017 so bili v Uradnem listu RS, št. 46/17 objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam in uredbi, s katerimi so bili na zgoraj navedenih delovnih mestih odpravljene anomalije pri 
vrednotenju delovnih mest in nazivov. Skladno z osmim odstavkom IV. točke Dogovora pripada javnim uslužbencem, ki bodo zaradi odprave anomalij uvrščeni višje, poračun plače od 
določenih datumov pravice do izplačila. Navedena določba je udejanjena v prehodnih določbah aneksov h kolektivnim pogodbam in uredbah, ki določajo, kdaj javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila plače: Javni uslužbenci na delovnih mestih, ki so bila pred 
spremembo uvrstitve zaradi odprave anomalij uvrščena do vključno 26. (izhodiščnega) plačnega razreda, so pridobili pravico do izplačila višje plače s 1. julijem 2017; 
V skladu s 4. členom ZUPPJS17 javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2017 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, 
pridobljenim nazivom ali višjim nazivom z zamikom. In sicer pridobijo javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, naziv ali višji naziv v letu 2017, pravico do 
plače na podlagi napredovanj s 1. 12. 2017. Javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2018 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv in višji naziv, napredujejo v višji 



11 

 

plačni razred, naziv in višji naziv, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. 12. 2018. 
Leto 2018 šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred. Regres za letni dopust: skladno s 131. členom ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu, ki ima  pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. 
Regres se mora delavcu izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Glede na to, da dogovor med vlado in sindikati glede višine regresa za letni dopust do konca leta 2017 
za 2018 ni bil sklenjen, bo treba javnim uslužbencem izplačati regres za letni dopust v višini minimalne plače. 
 06009 - Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) 
Materialni stroški občinske uprave se v letu 2018 načrtujejo v višini 125.474,10 EUR in se 
nekoliko zvišujejo glede na veljavni plan. Konto: 402203 Voda in komunalne storitve in 402206 Poštnina in kurirske storitve se 
usklajujeta z realizacijo iz preteklega leta, ki je bila nekoliko višja kot pretekla leta.   06010 – Promocija zdravja na delovnem mestu  
V predlogu rebalansa proračuna za leto 2018 se predlaga nova proračunska postavka »Promocija zdravja na delovnem mestu«. V okviru predlagane proračunske postavke se 
planirajo sredstva za izvedbo promocije zdravja na delovnem mestu zaposlenih v občinski upravi. Zavedamo se, da je zdravje zaposlenih eden od bistvenih pogojev za vaše zadovoljstvo, pa tudi za uspešno poslovanje občinske uprave, zato je skrb za zdravo delovno 
okolje in krepitev zdravja zaposlenih del naših vsakodnevnih prizadevanj. Dosedanje aktivnosti za promocijo zdravja so se izvajale v manjši meri in jih želimo pospešiti in razvijati. 
Namen načrta promocije zdravja je spodbujati zaposlene k prostovoljni udeležbi v različnih aktivnostih in programih. Tako želimo krepiti zdravje ter s tem omogočati kakovostno življenje in uspešno delo. Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu je Občina Trebnje v letu 2017 
sprejela Načrt promocije zdravja na delovnih mestih in vsebuje aktivnosti za krepitev zdravja. Sredstva, ki so predlagana na proračunski postavki se bodo namenila za izvajanje aktivnosti 
po programu, nakup svežega lokalnega sadja, …  06027 – Plače delavcev skupne občinske uprave  
V okviru proračunske postavke se povečuje višina sredstev za plače delavcev skupne občinske uprave – v višini 3.123,32 EUR, pri čemer skupna višina sredstev, upoštevaje 
povišanje, znaša 94.503,98 EUR.  06028 – Materialni stroški skupne občinske uprave 
V okviru proračunske postavke se zmanjšuje višina sredstev za materialne stroške skupne občinske uprave – v višini 161,41 EUR, pri čemer skupna višina sredstev, upoštevaje znižanje, 
znaša 46.155,04 EUR.  
 
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 
 06012 – Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 
V okviru proračunske postavke se planirala dodatna sredstva za izvajanje storitve vzdrževanja objekta upravne stavbe Občinske uprave (hišniška opravila), ki se bodo v letu 2018 izvjala z 
zunanjim izvajalcem. V letošnjem letu se bo tudi skupaj z upravno enoto izvedlo skupno zbiranje ponudb za beljenje vseh skupnih prostorov (hodniki in stopnišča) upravne stavbe občine. Sredstva za oba namene se je glede na sprejet proračun za leto 2018 že zagotovilo s 
prerazporeditvijo v višini 7.000,00 EUR. S predlogom rebalansa se na proračunski postavki zagotavljajo sredstva v skupni višini 10.000,00 EUR. 
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 06017 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 
OB130-09-0007 Invest. in investic.vzdrž. upravnih prostorov 
V okviru proračunske postavke se planirala dodatna sredstva za sanacijo fasade upravne stavbe, potrebna je sanacija »simsov« ob strehi, ker se krušijo in padajo na tla. Potrebna je 
tudi sanacija vlage v spodnjem delu fasade upravne stavbe občine. V lanskem letu smo izvedli novo ožlebljenje in s tem uredili odtekanje deževnice. Predlaga se tudi čiščenje in obnova 
fasadne barve. Zaradi navedenega se sredstva na proračunski postavki s predlogom rebalansa proračuna povečujejo za 35.000,00 EUR, na skupno višino proračunske postavke 
40.000,00 EUR.    
 
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  
 
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  
 
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  
 07002 – Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 
V okviru proračunske postavke se zmanjšuje višina sredstev za operativno delovanje enot in 
služb civilne zaščite v višini 10.000,00 EUR. Glede na realizacijo v letu 2017 se ocenjuje, da bodo sredstva v skupni višini 17.000,00 EUR zagotavljala nemoteno delovanje enot in služb civilne zaščite v letu 2018. 
 07003 – Opremljanje enot in služb civilne zaščite 
OB130-09-0008 Opremljanje enot in služb civilne zaščite 
V okviru proračunske postavke se zmanjšuje višina sredstev za opremljanje enot in služb civilne zaščite v višini 10.000,00 EUR. Glede na realizacijo v letu 2017 se ocenjuje, da bodo 
sredstva v skupni višini 11.000,00 EUR zagotavljala nemoteno opremljanje enot in služb civilne zaščite v letu 2018. 
 07008 – Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev) 
V okviru proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna planirajo dodatna sredstva v višini 7.000,00 EUR za zagotovitev nove zaposlitve v Gasilski zvezi Trebnje. V občinah Mirnske in Temeniške doline obstaja že nekaj let potreba po zaposlitvi delavca na 
Gasilski zvezi Trebnje. Potreben obseg del in nalog, ki jih je dolžna izvajati Gasilska zveza Trebnje, se je v zadnjih letih zelo povečal, tako da ni več mogoče zagotavljati kvalitetnega dela 
preko podjemne pogodbe, in sicer iz več razlogov: - stroški podjemne pogodbe (prispevki in davki) so zelo visoki; - dela in naloge je potrebno izvajati vsakodnevno. 
 07009 - Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in 
reševalne opreme) in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov OB130-09-0010 Sofin.invest.in invest. vzdrž. gasilskih domov 
V okviru proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna planirajo dodatna 
sredstva v višini 30.000,00 EUR za PGD Lukovek. PGD Lukovek v letošnjem letu praznuje 70 letnico ustanovitve, ki jo bodo obeležili s prevzemom in otvoritvijo gasilskega doma (okolica in 
fasada). Za dokončanje same gradnje in okolice se zagotavljajo navedena sredstva s predlogom rebalansa.  
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07010 – Sredstva požarne takse OB130-09-0010 Sofin.invest.in invest. vzdrž. gasilskih domov 
V okviru proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna usklajujejo namenska sredstva na računu iz preteklega leta in plan letošnjega leta.  07011 – Nabava gasilskega vozila – »avtolestev« OB130-18-0012 Nabava gasilskega vozila – »avtolestev« 
V okviru proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna planirajo dodatna sredstva v višini 150.000,00 EUR zaradi nakupa gasilskega vozila – »avtolestve«. 
V letu 2018 bo namreč Občina Trebnje prejela sredstva za nakup gasilskega vozila s strani Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje - v višini 150.000,00 EUR, za kar je med URSZR in Občino podpisana pogodba. Ta sredstva bodo nakazana PGD Trebnje za 
nakup gasilskega vozila v letošnjem letu.  
  
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
 
1003 – Aktivna politika zaposlovanja 
 
10039001 – Povečanje zaposljivosti 
 10001 – Aktivna politika zaposlovanja 
Na proračunski postavki so bila v letu 2018 za izvajanje javnih del planirana sredstva v višini 
69.579,00 EUR, kar pa ne zadošča za sofinanciranje vseh izvajalcev, zato se povečuje sredstva za 5.000,00 EUR, in sicer za sofinanciranje javnih del 8 izvajalcem (društvom in 
javnim zavodom). Sredstva za zaposlitev enega javnega delavca na občinski upravi v višini 14.579,00 EUR ostanejo nespremenjena. Skupaj se v rebalansu zagotovijo sredstva v višini 74.579,00 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 
OB130-09-0012 Obnova vasi in ukrepi na področju podeželja 
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 6.000,00 EUR za sofinanciranje ureditve skupnega prostora za turistično in družabno dejavnost v Liscu ter za 
avtentično predstavitev dediščine podeželja na tem območju.  
11016 – Sofinanciranje projektov – LAS STIK 
S predlogom rebalansa se predlaga zagotovitev sredstev v višini 20.000,00 EUR za sofinanciranje projektov, ki bodo uspešni pri kandidaturah na javnih pozivih LAS STIK in se 
bodo sofinancirali iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v letu 2018.  
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1104 – GOZDARSTVO 
 
11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 11013 - Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in 
druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) 
Sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest so predlagana v skupni višini 
18.714,58 EUR, indeks znaša 74,9 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2018, kar pomeni zmanjšanje za 6.285,42 EUR. Zmanjšujejo se sredstva za investicijsko vzdrževanje cest medtem ko se sredstva za tekoče vzdrževanje ne spreminjajo. OB130-12-0007 - Gradnja gozdne infrastruktura lokalnega pomena 
Sredstva na projektu se zmanjšujejo zaradi zagotovitve sredstev za projekt gozdne ceste 
Velika Loka – Mlačna in Pluska Mlačna. Zagotavlja se samo zadržana sredstva zaradi ne zagotovitve finančnega zavarovanja v višini 3.714,58 EUR.  
11014 – Gradnja gozdnih cest OB130-18-0013 – Gozdni cesti Velika Loka – Mlačna in Pluska-Mlačna  
Odpre se nova postavka za potrebe izgradnje gozdne ceste Velika Loka – Mlačna in Pluska Mlačna. V letu 2018 se zagotavljajo sredstva v skupni višini 161.131,70 EUR, od tega sredstva Ministrstva za kmetijstvo znašajo 83.015,56 EUR ter sredstva KS Velika Loka 32.226,34 EUR 
(v finančnem načrtu KS Velika Loka).   
  
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
 
1302 - Cestni promet in infrastruktura 
 
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 
13005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 
Sredstva za Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest so predlagana v skupni višini 732.059,14 EUR, indeks znaša 94,4 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2018, 
kar pomeni zmanjšanje za 1.844,14 EUR.  
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Osnutek finančnega načrta vlaganja v javne ceste v letu 2018:  

  Konkretna vlaganja v odseke se v okviru postavke med izvajanjem proračuna lahko časovno, vrednostno in lokacijsko ustrezno prilagodijo v odvisnosti od doseženih ponudbenih cen, 
projektnih rešitev, razpoložljivosti zemljišč in ostalih objektivnih pogojev. Pri rekonstrukciji mostu na javni poti Kamni potok – Breza vrednost predstavlja delež soudeležbe pri investiciji 
strani Občine Trebnje.  OB130-17-0001 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 2017 / 2018 (Rekonstrukcije in adaptacije) 
Sredstva na projektu se zmanjšajo za sredstva namenjena rekonstrukciji lokalne ceste Velike 
Dole – Zagradec zato ker še niso pridobljena vsa potrebna zemljišča ter ustrezna projektna dokumentacija za izvedbo investicije. Povečujejo se sredstva za potrebe projektiranja z 
namenom zagotovitve ustrezne dokumentacije za rekonstrukcijo mostu čez Temenico tre nadvoza čez železnico na lokalni cesti Trebnje – Grad.  OB130-17-0015 Rekonstrukcija lokalne ceste Trebnje - Račje selo II Faza 
Sredstva na projektu se povečujejo zaradi dopolnitve projektne dokumentacije, v kateri se pločnik predvidi tudi od naselja Pekel do naselja Račje selo. Na projektu se predvideva 
sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi po ZFO-1. 

732.059,14 €

Investicijsko vzdrževanje lokalnih 
cest 2017 / 2018 (Rekonstrukcije in 
adaptacije)

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2018: Rekonstrukcija mostu na JP 926532-

Kamni Potok - Breza 10.000,00 10.000,00Zadržana sredsta zaradi finančnega 
zavarovanja 1.909,14 1.909,14
Projekti 60.000,00 60.000,00

11.909,14 0,00 60.000,00 71.909,14
Rekonstrukcija lokalne ceste 
Trebnje - Račje selo II Faza (zfo 
2018)

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2018:

LC 425 001 Trebnje – Račje selo 330.000,00 5.000,00 335.000,00
330.000,00 5.000,00 335.000,00

Ureditev krožnega križišča na 
Starem trgu pri Kmetijski zadrugi

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2018:

13005 - Cesta 240.000,00 5.100,00 245.100,00
240.000,00 5.100,00 245.100,00

Preplastitve lokalnih cest 
Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2018:

LC425601 Dolenja Nemška vas - 
Gomila (skozi naselje Rodine)
LC 425621-Češnjevek - Lipnik 60.000,00 900,00 60.900,00
LC 425901-Mala v.-Selca-Babna G 19.150,00 19.150,00

79.150,00 900,00 0,00 80.050,00
SKUPAJ:

13005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
Leto 2018

OB130-17-0001

OB130-17-0015

OB130-17-0016

732.059,14

OB130-17-0023 
Ureditev 
krožnega 
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OB130-17-0023 Ureditev krožnega križišča na Starem trgu pri Kmetijski zadrugi 
Sredstva na projektu se povečujejo zaradi dopolnitve projektne dokumentacije, v kateri se 
upoštevajo smernice ukrepov iz trajnostne mobilnosti. Projekt se prijavlja na razpis za sofinanciranje ukrepov iz trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017). Preostali projekti v okviru proračunske postavke 13005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
lokalnih cest se ne spreminjajo.  
13020 Pločniki ob lokalnih cestah 
Sredstva za pločnike ob lokalnih cestah so predlagana v skupni višini 51.000,00 EUR, indeks 
znaša 50,00 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2018, kar pomeni zmanjšanje za 51.000,00 EUR. OB130-17-0033 Pločniki ob lokalnih cestah 
Sredstva na projektu se zmanjšujejo saj projekt izgradnje pločnika vezan na izgradnjo kanalizacije, in rekonstrukcijo vodovoda v naselju Ponikve za katera se predvideva realizacija 
v letih 2018 in 2019.  13042 Komunalna oprema IC Trebnje 
OB130-18-0004 Industrijska cona Trebnje – II. faza  
Odpre se nova postavka za potrebe izgradnje komunalne opreme IC Trebnje II faza (UE 2, UE 
3, UE 4). V letu 2018 se sredstva v višini 12.200,00 EUR nameni dopolnitvi obstoječe projektna dokumentacije (vnos novega parcelnega stanja, obnova soglasij……) ter zagotovitvi načrta krajinske ureditve za izvedbo zelene bariere. 
  
13029003 - Urejanje cestnega prometa 
 13008 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje 
Sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije so predlagana v skupni višini 25.000,00 EUR, indeks znaša 250,0 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 
2018, kar pomeni povečanje za 15.000,00 EUR na skupno višino 25.000,00 EUR. Namen povečanja je zagotovitev ustrezne obvestilne signalizacije, na avtocestnem odseku Korenitka - Hrastje, zaradi večje prepoznavnosti mesta Trebnje. 
  
13029004 - Cestna razsvetljava 
 13016 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave - novogradnje v okviru OPPN 
OB130-17-0014 Most – čez Temenico v Ponikvah 
Odpre se nova proračunska postavka za potrebe zagotovitve javne razsvetljave na območju 
mostu čez reko Temenico v Ponikvah. V letu 2018 se sredstva v višini 10.200,00 EUR nameni izvedbi del za potrebe zagotovitve javne razsvetljave mostu saj ta v projektni dokumentaciji 
DRSI ni bila zajeta.   
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13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
 13018 - Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah 
(pločniki, kolesarske poti, mostovi,) 
Sredstva za Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih cest so predlagana v skupni višini 270.150,00 EUR, indeks znaša 64,8 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2018, 
kar pomeni zmanjšanje za 146.770,00 EUR.  
Osnutek finančnega načrta vlaganja v javne ceste v letu 2018: 

  Konkretna vlaganja v odseke se v okviru postavke med izvajanjem proračuna lahko časovno, vrednostno in lokacijsko ustrezno prilagodijo v odvisnosti od doseženih ponudbenih cen, 
projektnih rešitev, razpoložljivosti zemljišč in ostalih objektivnih pogojev.  OB130-17-0017 Zahodna navezava - Štefan 
Sredstva na projektu se povečujejo zaradi dodatnih strokovnih podlag (prometna študija…), ki jih je Občina Trebnje naročila v sklopu priprave IDP projekten dokumentacije. OB130-17-0018 Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih 
Sredstva na projektu se povečujejo, saj je realizacija ureditve sredinskega otoka pri Mercatorju 
zapadla v leto 2018, prav tako se zagotovi dodatnih 8.000,00 EUR za finalno obdelavo objekta (štokanje betona). 

270.150,00 €

Zhodna navezava -  ŠTEFAN
Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2018:

Izvennivojska navezava med 
regionalnima cestama R2 445-0220 
Pluska - Trebnje in  R3 652-1457 
Moravče - Čatež - Breza 40.000,00 40.000,00

40.000,00
Izgradnja pločnikov - posegi ob 
državnih cestah

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2018:

Pločnik - Čatež 60.000,00 1.200,00 61.200,00
Pločnik Velika Loka - Trnje (Pogodba 
o sofinanciranju z DRSI) 10.000,00 4.000,00 14.000,00
Pločnik ob regionalni cesti R1 215-
1162-Trebnje - Mokronog (od 
bencinjskega servisa OMW do uvoza 
v obrtno cono) 50.000,00 1.000,00 12.000,00 63.000,00
Projekti 20.000,00 20.000,00

120.000,00 6.200,00 32.000,00 158.200,00
Ureditev sredinskih otokov v 
krožnih križiščih - posegi ob 
državnih cestah

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2018:

Rondo pri Merkatorju (Mirenska 
navezava) 1 38.000,00 500,00 38.500,00
Rondo na bivši hitri cesti (Mirenska 
navezava) 2 15.000,00 225,00 1.500,00 16.725,00
Rondo na zahodnem priključku 15.000,00 225,00 1.500,00 16.725,00

68.000,00 950,00 3.000,00 71.950,00

13018 - Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah 
(pločniki, kolesarske poti, mostovi,)

OB130-17-0017

OB130-17-0018

OB130-17-0025

Leto 2018
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OB130-17-0025 Izgradnja pločnikov - posegi ob državnih cestah 
Sredstva na projektu se zmanjšujejo zaradi prerazporeditve izgradnje pločnika v naselju Čatež 
v leto 2019, saj še niso pridobljena soglasja lastnikov zemljišč glede dovolitve posega. Ohranja se sredstva v višini 60.000,00 EUR v primeru pridobitve soglasij za pločnik ob občinski cesti. Na projektu pločnika Velika loka – Trnje se zagotavlja sredstva za potrebe gradbenega 
nadzora, ki po deležu pripade na Občino Trebnje ter zaradi morebitnih dodatnih / več del.  
 
1303 - Železniški promet in infrastruktura 
 
13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 
 13041 – Prestavitev baznih postaj 
Odpre se nova postavka za potrebe zagotovitve sredstev v skladu s Sporazumom za 
prestavitev lokacij baznih postaj pri projektu Uvedbe digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Vsa dela 
na prestavitvah baznih postaj so izvedena zato mora Občina Trebnje zagotoviti sredstva do največ 30.000,00 EUR za izvedeno prestavitev v skladu s sporazumom. 
   
14 - GOSPODARSTVO  
 
1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 
14039001 – Promocija občine 
 14005 Forum odličnosti 
V letu 2017 je Občina Trebnje v sodelovanju s Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje, Medobčinskim razvojnim centrom občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje ter Strateškim odborom forumov odličnosti in mojstrstva organizirala 26. forum z delovnim naslovom 
Spodbujanje zmagovalne miselnosti. Tudi v letu 2018 se načrtuje organizacija foruma, za kar se zagotavljajo sredstva v višini 10.000,00 EUR.   14008 Druge promocijske aktivnosti in projekti 
V okviru proračunske postavke druge promocijske aktivnosti in projekti je bilo za leto 2018 namenjenih 25.530,00 EUR. Z novimi načrtovanimi projekti in idejami iz lokalnega okolja potrebujemo dodatna sredstva, hkrati pa zaznavamo to kot priložnost za povečanje 
prepoznavnosti občine in obuditev sodelovanja in povezovanja z lokalnim okoljem. Tako se v okviru postavke sredstva nameni za projekt odprta kuhinja (10.000,00 EUR), za slikanje 
prostora in naselij iz zraka, za udeležbo na sejmih in promocijske aktivnosti povezane s tem, za tisk gradiv v okviru delovanja TIC in za različne projekte, ki se bodo v letošnjem letu izvajali na področju promocije in turizma. Za vse projekte je skupaj namenjenih 63.000,00 EUR. 
  
14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 14010 Sofinanciranje turističnih prireditev 
V okviru proračunske postavke druge sofinanciranje turističnih prireditev je bilo za leto 2018 
namenjenih 55.000,00 EUR. Z rebalansom proračuna se predlaga zmanjšanje sredstev, saj 
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se v letu 2018 načrtuje le sofinanciranje 30. prireditve »Iz trebanjskega koša« v višini 25.000,00 EUR. 
 14012 HERitage in IT AGE OB130-18-0011 HER-IT-AGE 
V okviru proračunske postavke za leto 2018 prvotno ni bilo namenjenih sredstev. S prepoznavanjem potenciala in možnostmi, ki se nam ponujajo v Trebnjem, smo se prijavili na 
razpis programa Interreg SI-HR. Rezultati prijave na razpis bodo sicer znani predvidoma junija 2018, vendar mora občina za primer odobrenega projekta v letu 2018 zagotoviti sredstva v 
višini 10.087,76 EUR. Sredstva se nameni za izdelavo projektne dokumentacije, v okviru katere gre za začetek projekta obnove stavbe Grmada. Gre za projekt, s katerim bi Trebnje pridobilo turistično-informacijsko kavarno z multimedijskim arheološkim muzejem in s tem pa 
bi stavba Grmada postala mesto druženja ustvarjalcev in mladih. Vrednost celotne investicije znaša po DIIP-u 981.880,01 EUR, od tega bi občina v prihodnjih letih iz proračuna namenila 
667.678,40 EUR, ostala sredstva v višini 314.201,61 EUR pa bi prejeli kot sofinanciranje v okviru programa Interreg.  
  
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 584.497,58 EUR, indeks znaša 210,6 glede na veljavni proračun 
Občine Trebnje za leto 2018, kar pomeni povečanje za 306.997,58 EUR.  
15024 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav - sredstva okoljskih dajatev 
Sredstva za Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 
– sredstva okoljskih dajatev so predlagana v skupni višini 499.502,42 EUR, indeks znaša 262,9 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2018, kar pomeni povečanje za 
309.502,42 EUR.  15027 – Investicijski nadzor na področju ravnanja z odpadno vodo 
Sredstva za Investicijski nadzor na področju ravnanja z odpadno vodo so predlagana v skupni višini 15.600,00 EUR, indeks znaša 172,1 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 
2018, kar pomeni povečanje za 6.535,00 EUR.    
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Osnutek finančnega načrta vlaganja v kanalizacijsko infrastrukturo v letu 2018: 

  OB130-09-0032 Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Blato 
V letu 2018 se nadaljuje gradnja kanalizacijskega sistema Račje selo – Blato. Sredstva na projektu se povečujejo, saj načrtovan finančni plan investicije za leto 2017 ni bil v celoti realiziran. 
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OB130-09-0040 Kanalizacija Ponikve 
V letu 2018 se pripravi projektna dokumentacija. Izvedba investicije se začne v letu 2018 in 
nadaljuje v leto 2019. Sredstva na projektu se povečujejo zaradi dopolnitve projektne dokumentacije, in sicer razširitve projekta iz Gorenjih tudi na Dolenje Ponikve. OB130-13-0002 Meteorne in zaledne vode Trebnje 
Predvidena je izgradnja kanalizacije na delu Jurčičeve ulice v Trebnjem ter izsek obrežne zarasti in čiščenje nanosa potoka pri Kamni gori. 
 OB130-18-0002 Zmanjšanje emisij v VT Temenica I 
V letu 2018 se pripravi projektna dokumentacija, izvedba investicije pa poteka v letih 2019 – 2021. OB130-17-0027 Kanalizacija in melioracijski kanal Jezero 
V letu 2018 se pripravi projektna dokumentacija, izvedba investicije pa poteka v letu 2019. Sredstva na projektu se povečujejo zaradi dodatnih strokovnih podlag (hidrološko – hidravlična 
študija, geološko poročilo, …), ki jih je Občina Trebnje naročila v sklopu priprave PGD in PZI projektne dokumentacije. OB130-14-0002 Ravnanje z odpadno vodo - intervencije 
Intervencijska sredstva so namenjena investicijam v kanalizacijsko omrežje, katere je smiselno izvajati ob investicijah v drugo infrastrukturo (npr.: ob rekonstrukciji ceste se izvede zamenjava 
dotrajanega obstoječega kanala / jaška, izvede se prečkanja predvidenih kanalov,… ).   
1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave 
 
150590011 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 
 15018 Varstvo in vlaganje v naravne vire 
Sredstva v okvirni višini 3.000,00 EUR, do katerih je občina Trebnje upravičena na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C), bo namenila za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.  
  
1506 – Splošne okoljevarstvene storitve 
 
15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave 
 
15033 – Dokumenti s področja varstva okolja 
Odpre se nova postavka za potrebe dokumentov s področja varstva okolja, kjer se zagotavljajo sredstva za poplavne študije, prometne študije ter druge strateške dokumente. V letu 2018 se 
sredstva v višini 17.000,00 EUR nameni za izdelavo poplavne študije za umeščanje nove ceste v naselju Veliki Gaber ter prometne študije za umeščanje poslovne cone Grm. 
 15034 – Protipoplavni ukrepi 
OB130-18-0001 Protipoplavni ukrepi - Šentlovrenc 
Sredstva za Protipoplavne ukrepe so predlagana v skupni višini 169.000,00 EUR. Vanje je zajeta ureditev poplavnega stanja v naselju Šentlovrenc za potrebe gradnje vrtca. 
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Osnutek finančnega načrta vlaganja v ureditev poplavnega stanja v naselju Šentlovrenc v letu 2018:  

   
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
16029003 - Prostorsko načrtovanje  
 16005 - Prostorski dokumenti  
Sredstva za pripravo prostorskih dokumentov so predlagana v skupni višini 107.400,00 EUR, indeks znaša 268,5 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2018, kar pomeni 
zvišanje za 67.400,00 EUR. V preteklem letu sredstva niso bila v celoti realizirana na 2 SD OPN-ja zato se je njihova realizacija prenesla v leto 2018. Dodatno se predvideva še pripravo naslednjih podrobnih prostorskih načrtov: OPPN IC Grm in OPPN širitve OC Trebnje. 
  
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 700.000,00 EUR, indeks znaša 300,4 glede na veljavni proračun Občine Trebnje 
za leto 2018, kar pomeni povečanje za 467.000,00 EUR.  
16032 – Novogradnje v okviru OPPN 
Odpre se postavka za potrebe izgradnje komunalne opreme IC Trebnje II faza (UE 2, UE 3, UE 4). V letu 2018 se sredstva v višini 83.000,00 EUR nameni za izvedbo vodovoda, s katerim 
se krak izveden v I fazi zanka. Sočasno se izvede tudi ureditev in razširitev dela javne poti JP 927062-Trebnje-Vina Gorica.   16041 – Investicijski nadzor na področju oskrbe z vodo 
Sredstva za Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov so predlagana v 
skupni višini 12.700,00 EUR, indeks znaša 169,5 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2018, kar pomeni povečanje za 5.205,00 EUR. 
  

Proračunska postavka
Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2018:

15034 150.000,00 3.000,00 16.000,00 169.000,00
150.000,00 3.000,00 16.000,00 169.000,00

Ureditev poplavnega 
stanja v naselju 

Šentlovrenc

Leto 2018
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Osnutek finančnega načrta vlaganja v oskrbo z vodo v letu 2018: 

  OB130-09-0053 Vaški sistemi 
V letu 2018 je predvidena priprava projektne dokumentacije za vodovodni sistem Ječkovec – Zvale – Skrovnica. OB130-13-0010 Obnova sekundarnega omrežja Mali Videm 
V letu 2018 je predvidena priprava projektne dokumentacije za obnovo sekundarnega 
vodovodnega omrežja Mali Videm. OB130-16-0007 Rekonstrukcija sekundarnih vodov vodovoda 
Sredstva so predvidena za obnovo hidrantov, klorirno napravo na vodovodu Čatež, za obnovo vodovodnega sistema Ponikve v sklopu ureditve kanalizacijskega sistema, za obnovo vodovoda v naselju Račje selo ter za rekonstrukcijo odseka vodovoda Breg – Podgaber. OB130-17-0031 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov 
Predvidena je sanacija vodohranov po že obstoječi pogodbi ter planu ter zamenjava črpalnih 
agregatov in merilno krmilne opreme na vodovodnih objektih. OB130-18-0003 Vodovod Lisec 
Vinogradniško območje Lisec je eno zadnjih v Občini Trebnje, ki še ni opremljeno z javnim 
vodovodnim sistemom zato so v letu 2018 predvidena sredstva za izdelavo ustrezne projektne dokumentacije za oskrbo območja z javnim vodovodom. OB130-14-0003 Oskrba s pitno vodo – intervencije  
Intervencijska sredstva so namenjena investicijam v vodovodno omrežje, katere je smiselno izvajati ob investicijah v drugo infrastrukturo (npr.: ob rekonstrukciji ceste se izvede zamenjava 
dotrajanega obstoječega voda, izvede se prečkanja predvidenih vodov, … ).  

Proračunska postavka
Gradnja
 420401

Nadzor 
420801 

Projekti
420804 Skupaj 2018

16007 7.000,00 7.000,00
16041 0,00

OB130-13-0010 
Obnova sekund. 

omrežja Mali  Videm 16007 15.000,00 15.000,00
16007 315.500,00 3.000,00 318.500,00
16041 6.310,00 6.310,00

PP 16007, konto 420500 279.500,00 279.500,00
16041 5.590,00 5.590,00

OB130-17-0023 Ureditev 
krožnega križišča na 

Starem trgu 16007 30.000,00 30.000,00OB130-18-0003 
Vodovod Lisec 16007 30.000,00 30.000,00

PP 16007, konto 420500 20.000,00 20.000,00
16041 800,00 800,00

Skupaj konto 315.500,00 12.700,00 55.000,00 712.700,00
Skupaj PP 16007 645.000,00 0,00 55.000,00 700.000,00
Skupaj PP 16041 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00

Skupaj konto 420500 299.500,00

OB130-09-0053 
Vaški sistemi

Leto 2018

OB130-16-0007 
Rekonstrukcija sek. 

vodov vodovoda
OB130-17-0031 

Investici je in inv. 
vzdrževanje 

vodovodnih objektov

OB130-14-0003 
Oskrba s pitno vodo - 

intervencije
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16039005 - Druge komunalne dejavnosti  
 16016 - Ureditev Golievega trga v Trebnjem 
Sredstva za ureditev Golievega trga so predlagana v skupni višini 20.000,00 EUR, indeks znaša 200,0 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2018, kar pomeni zvišanje za 10.000,00 EUR. OB130-17-0020 - Ureditev Golievega trga v Trebnjem 
V preteklem letu se niso realizirala vsa sredstva na pogodbi za pripravo projektne 
dokumentacije zato se njihova realizacija prenaša v leto 2018. V okviru projektiranja se bo zagotovila celotna projektna dokumentacija za ureditev trga vključno z ureditvijo vseh tangiranih komunalnih vodov. 
  
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 
16021 Komunalna oprema za stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava  
Sredstva za komunalno opremljanje stanovanjske soseske Dobrava so predlagana v skupni višini 10.000,00 EUR, indeks znaša 9,8 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 
2018, kar pomeni zmanjšanje za 92.500,00 EUR. OB130-16-0011 - Ureditev stanovanjske soseske v vasi Dobrava 
Sredstva se zmanjšujejo ker občini Trebnje še ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja za predvideno komunalno opremo in ureditev parcel. Planirana sredstva zadoščajo za pridobitev 
vseh potrebnih dovoljen in projektne dokumentacije gradnja pa se prestavi v leto 2019.   
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 
 
16069002 - Nakup zemljišč 
 
16028 - Nakup kmetijskih zemljišč  
Na novo se dodajajo sredstva za nakup kmetijskih zemljišč v skupni višini 39.000,00 EUR.  NRP OB130-15-0028 Nakup zemljišč na območju stare deponije (vrednost projekta 10.000,00 EUR) 
V letu 2017 do odkupa teh zemljišč ni prišlo, zato se izvedba predvideva v letu 2018. NRP OB 130-18-0005 Nakup zemljišč-vrtnina za pitno vodo (vrednost projekta 29.000,00 EUR) 
V letu 2018 se predvideva nakup zemljišča parcele 688, k.o. Knežja vas, z namenom zagotavljanja dodatnih virov pitne vode. Navedeno zemljišče je bilo ocenjeno kot primerno 
zemljišče za nov vir pitne vode. Občina Trebnje bo po nakupu zemljišča izvedla postopek vrtanja vrtine za pitno vodo in v nadaljnjem postopku uredila rezervoar za vodo. V kolikor vrtanje ne bo uspešno se bo zemljišče namenilo za delovanje Društva vinogradnikov »Lisec« 
Dobrnič.  
16030 - Nakup stavbnih zemljišč  
Sredstva za nakup stavbnih zemljišč so predlagana v skupni višini 672.344,00 EUR, indeks povečanja znaša 365,4 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2018, kar pomeni 
povečanje za 488.344,00 EUR. V Predlogu načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018 so se  
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glede na Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018, ki je bil sprejet na 21. redni seji OS dne 8. 3. 2017, črtala nekatera območja pridobivanja zemljišč, in 
sicer: - pridobivanje zemljišč za širitev pokopališča v Šentlovrencu - pridobivanje zemljišč za širitev pokopališča v Trebnjem 
- pridobitev zemljišč zaradi potreb PGD Log pri Žužemberku V Predlog načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Trebnje za leto 2018 so 
dodatno vključena območja zemljišč na podlagi NRP-jev, ki v letu 2017 niso bili v celoti realizirani ali pa so bili delno realizirani in se dodajajo zemljišča za odkup zaradi celostne 
ureditve območja.  To so naslednji projekti:  NRP OB130-17-0029 Odkup v IC Trebnje (vrednost projekta 57.500,00 EUR) 

V letu 2017 je bila sklenjena pogodba v obliki notarskega zapisa za odkup solastniških deležev od strank, ki se bo izvedla po zaključeni komasaciji zemljišč. Po tej pogodbi  je 
Občina prevzela obveznost plačila davka na promet nepremičnin in davka iz naslova kapitalskega dobička do ½-ce obveznosti, ki se bo izvedla v letu 2018. Prav tako ima 
Občina Trebnje  po izvedeni komasaciji namen odkupiti zemljišče pac. št. 1231 v izmeri 766 m2.  NRP OB130-16-0010 Nakup zemljišč-izgradnja postajališča za avtodome 

(vrednost projekta 44.650,00 EUR) 
V letu 2017 je bil realiziran odkup zemljišča-opuščen bencinski servis. Občina pa 
predvideva še nakup zemljišč z namenom širše ureditve območja postajališča za avtodome in pripadajoče infrastrukture ter cestne infrastrukture - ureditev bivše hitre ceste na tem 
območju v skladu s projektom DRSI. Predvideno so to parcele 299, 298 in 297, vse k.o. Trebnje.  NRP OB130-16-0009 Odkup zemljišča z objekti zaradi ureditve križišča v naselju 

Grmada (vrednost projekta 10.000,00 EUR) 
V letu 2017 do odkupa teh zemljišč ni prišlo, zato se izvedba predvideva v letu 2018, vendar 
se višina zagotovljenih sredstev zmanjšuje, od prvotno predvidenih 20.000,00 na 10.000,00 EUR. 

 Nova območja pridobivanja stavbnih zemljišč  
V Predlog načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 so dodatno vključena območja zemljišč na podlagi novih NRP-jev. To so:  NRP OB 130-18-0006 Nakup zemljišč-gradnja obvozne ceste Dobrnič (vrednost 

projekta 32.100,00 EUR) 
Na zemljišču parceli 972 k.o. Dobrnič je v skladu z Idejno študijo, ki jo je izdelala DRSI, 
Tržaška 19a, Ljubljana, št. projekta 06-1/21-08/09, marec 2010, predvidena gradnja obvozne ceste Dobrnič. Občina je z lastnikom zemljišča sklenila predpogodbo za nakup zemljišča po ugodni ceni. Pridobitev zemljišča v last Občine Trebnje bo pospešila izvedbo 
projekta izgradnje obvozne ceste Dobrnič.  NRP OB 130-18-0007 Nakup zemljišč-ureditev prometne infrastrukture Pod 

Gradom Trebnje (vrednost projekta 188.094,00 EUR) 
Predvideva se nakup zemljišč z namenom ureditve prometne infrastrukture in pripadajoče 
infrastrukture (križišče) ter cono Park and Ride na območju Pod Gradom. Predvideva se odkup parcele 342/2 v izmeri 2.034 m2 in parcele 343 v izmeri 6.144 m2, obe k.o. 1422 Trebnje.  NRP OB 130-18-0008 Nakup zemljišč-ureditev rekreacijskih površin (vrednost projekta 200.000,00) 
Predvideva se nakup zemljišč v neposredni bližini mesta Trebnje z namenom ureditve površin za turizem in rekreacijo. Predvidoma se bo odkupila parcela 258 v izmeri 1 55 49 
m2 in solastniški delež na parceli 257 v izmeri 3.195 m2, vse k.o. Trebnje. 



26 

 

 NRP OB 130-18-0009 Nakup zemljišč-ureditev prometne infrastrukture ob čistilni napravi Trebnje (vrednost projekta 20.000,00 EUR) 
Predvideva se nakup zemljišča parcele 1215/2 k.o. Češnjevek v izmeri 629 m2 z namenom dopolnitve zemljišča za potrebe čistilne naprave Trebnje in zaradi ustrezne ureditve 
prometne infrastrukture na tem območju.  NRP OB 130-15-0016 Pridobitev zemljišča zaradi ureditve šole v Dolenji Nemški 

vasi (vrednost projekta 60.000,00 EUR) 
Območje pridobivanja zemljišč zaradi širitve šole v Dolenji Nemški vasi je bilo predvideno že v preteklih letih. Do realizacije še ni prišlo. Ponovno se nakup zemljišč za navedene 
namene načrtuje za leto 2018.  

  
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
1702 - Primarno zdravstvo 
 
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
 17002 Investicije (nakup opreme) in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov 
OB130-18-0010 Rekonstrukcija-prostori-Center za krepitev zdravja 
Na proračunski postavki je potrebno v letu 2018 zagotoviti dodatna sredstva za načrte in projektno dokumentacijo v višini 2.683,00 EUR in za nakup medicinske opreme v višini 
11.400,00 EUR.  Občina kot prijaviteljica na javni razpis Ministrstva za zdravje sicer še čaka sklep o višini 
sofinanciranja iz evropskega strukturnega in investicijskega sklada. Gre za investicijo v prostore Zdravstvenega doma Trebnje, v katerih bo deloval Center za krepitev zdravja (CKZ). Zdravstveni dom Trebnje je v sklopu istega razpisa kandidiral za sredstva MZ za financiranje 
kadrov, ki bodo delali v CKZ. Investicija bo potekala tudi v letu 2019, skupna vrednost investicije je 413.143,00 EUR, od tega Občina Trebnje kot investitor pričakuje 172.000,00 
EUR.   
1707 - Drugi programi na področju zdravstva  
 
17079002 - Mrliško ogledna služba 
 17009 - Mrliško ogledna služba 
Sredstva na postavki se glede na realizacijo preteklega leta zmanjšajo za 1.000,00 EUR in 
znašajo 15.000,00 EUR.   
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
 
18029002 - Premična kulturna dediščina 
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18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - Tabor likovnih samorastnikov, Rastoča knjiga 
Na proračunski postavki so se povečala sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim za 5,5% in znašajo 24.077,00 EUR Sredstva se povečujejo zaradi opuščanja nekaterih varčevalnih ukrepov iz ZUJF-a. 
  
1803 - Programi v kulturi 
 
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
 
18013 – Dejavnost knjižnice 
Na proračunski postavki so se povečala sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim za 5,8% in znašajo 165.000,00 EUR. Za 3,7% se povečujejo tudi sredstva za prispevke 
delodajalca. Sredstva za premije smo zmanjšali in jih uskladili z realizacijo v preteklem letu. Sredstva za plače je potrebno povečati zaradi opuščanja nekaterih varčevalnih ukrepov v 
javnem sektorju. OB130-09-0065 Investicijski transferi javnim zavodom – Knjižnica Pavla Golie 
Povečuje se konto Investicijski transferi javnim zavodom, iz 2.000,00 EUR na 7.780,00 EUR, saj Knjižnica Pavla Golie Trebnje letos potrebuje zunanji trezor za vračanje gradiva v izposojališču Veliki Gaber in RFID postaji za obdelavo gradiva v osrednji knjižnici v Trebnjem. 
  
18039003 - Ljubiteljska kultura 
 18081 – Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu – področje kulture 
Na novoodprti postavki se namenijo sredstva, katerih višina ustreza dosedanjemu financiranju 
KUD Občinski pihalni orkester Trebnje, iz občinskega proračuna. Društvo je nosilec ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Trebnje, obe sekciji, tako orkester kot mažorete, sta nepogrešljivi 
del ljubiteljske kulturne scene. Sredstva v višini 22.000,00 EUR bodo namenjena delovanju obeh sekcij in njunim javnim kulturnim projektom.  
 
18039005 - Drugi programi v kulturi 
 
18033 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnjice, muzeji, arhivi, galerije, javni zavodi za upravljanje z dediščino, gledališča, zavod za kulturo, kulturni centri) 
Na novo se dodajajo sredstva za nakup objekta z zemljišči zaradi ohranjanja kulturne dediščine v višini 113.200,00 EUR. Sredstva zajemajo vrednost zemljišča in plačila davka ter 
sredstva za pridobitev investicijske dokumentacije. NRP OB130-18-0014 Nakup zemljišča z objektom zaradi ohranjanja kulturne dediščine 
Predvideva se nakup stavbe na naslovu: Pod Gradom 5, Trebnje, in pripadajočih zemljišč. V 
navedeni stavbi se je rodila častna občanka Vilma Bukovec Kambič in je v tem objektu preživela del svojega življenja. Pridobitev lastninske pravice na objektu je pomembna z vidika 
ohranjanja kulturne dediščine. Namen odkupa je, da se hišo preuredi v muzej.  18078 – Kulturni dom Trebnje 
OB130-17-0021 Kulturni dom Trebnje 
V letu 2018 se sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo povečujejo iz 15.000,00 
EUR na 305.063,92 EUR za PGD in PZI. Ker še ni pogojev za začetek gradnje, sredstva za pripravo zemljišča in za nadzor niso potrebna.  
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1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
 
18059001 - Programi športa 
 
18046 - Športna vzgoja otrok, mladine in študentov 
Financira se programe interesne športne vzgoje predšolskih in šolskih otrok, programe v počitnicah, udeležba na šolskih športnih občinskih, medobčinskih in državnih tekmovanjih, 
programi za mladino, športna dejavnost študentov ter programi otrok in mladine s posebnimi potrebami. Izvajalcem športnih programov se na podlagi javnega razpisa sofinancirajo stroški 
strokovnega kadra, pri nekaterih programih tudi uporaba objekta, kot to določa Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje.  Sredstva se namenijo tudi za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, pri katerih se sofinancira strokovni kader in stroški uporabe objekta ter pri nekaterih programih tudi meritve treniranosti in nezgodno zavarovanje, skladno 
s Pravilnikom o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje.  Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje, s katerim se 
določa posamezne programe, obseg in delež sofinanciranja na razpisu izbranih programov, obseg programov v primerjavi s številom sofinanciranih programov za otroke, mladino in študente v preteklem letu. 
Glede na  zagotovitev nove postavke 18082 za sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu na področju športa, se postavka zmanjša za 45.000,00 EUR.  
V rebalansu se predvidena sredstva zmanjšajo iz 124.000,00 EUR na 79.000,00 EUR.   18048 - Vrhunski šport 
V okviru te proračunske postavke so bila planirana sredstva do višine 25.000,00 EUR za sofinanciranje programov vrhunskega športa v društvih, to so priprave in tekmovanja 
kategoriziranih športnikov (po merilih OKS imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda). Glede na zagotovitev nove proračunske postavke 18082 za sofinanciranje društev, ki deluje v 
javnem interesu na področju športa, se za program vrhunskega športa zagotovijo v okviru nove postavke in na tej postavki zmanjša za 25.000,00 EUR. 
V rebalansu se za vrhunski šport ne predvideva sredstev.   18051 – Nogometno igrišče z umetno travo Cviblje 
V okviru proračunske postavke po prvotnem planu za leto 2018 ni bilo predvidenih sredstev. Z uspešnim sodelovanjem na razpisu Fundacije za šport (FŠ) smo za izgradnjo igrišča z umetno travo - OB130-17-0030 Nogometno igrišče z umetno travo Cviblje pridobili sofinanciranje 
s strani FŠ v višini 34.699,00 EUR, ki ga bomo črpali v letu 2018 in 2019. Za projekt je na strani občine, skupaj s sredstvi FŠ, za leto 2018 načrtovanih 194.699,00 EUR za projektno 
dokumentacijo in izvedbo projekta.  18053 – Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov OB130-09-0067 Investicijsko vzdrževanje-javni športni objekti 
Nova sredstva so namenjena ureditvi parkirišča ob nogometnem igrišču na Cvibljah. Za ureditev osnovnega parkirišča (cevi, fini plan, robniki in asfalt) je namenjenih 25.000,00 EUR.  Za izgradnjo igrišča za petanko ob nogometnem igrišču na Cvibljah se namenja 15.000,00 
EUR. 
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 18066– Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa 
OB130-09-0068 Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa 
V okviru proračunske postavke za leto 2018 je bilo prvotno namenjenih 3.000,00 EUR sredstev. Povečanje plana za 2.000,00 EUR je namenjeno pripravi dokumentacije za izgradnjo 
nogometnega igrišča v romskem naselju Vejar.  18076 – Obnova športnega igrišča v Trebnjem  
Na proračunski postavki se s predlogom rebalansa proračuna – I za leto 2018 sredstva zmanjšajo za obnovo športnega igrišča v Trebnjem - OB130-15-0018 Obnova športnega igrišča v Trebnjem, in sicer iz planiranih 172.793,56 EUR na 160.682,40 EUR. Sredstva v 
letu 2018 bodo namenjena zaključku projekta tribun in njene okolice. Urediti je potrebno še 
povezavo za cesti dostop do OŠ Trebnje, postaviti zaključno steno ob parkirišču, postaviti podporni betonski zid ob vzhodni in severni posestni meji vključno z ograjo, izvesti 
elektroinštalacijske in telekomunikacijske povezave in postaviti luči, urediti je potrebno fekalno kanalizacijo in odvodnjavanje meteorne vode, postaviti ograjo, prestaviti kontejnerske enote s potrebnimi navezavami in urediti pešpoti v tlakovani izvedbi.  
V okviru proračunske postavke so sredstva planirana na kontu novogradnje 134.332,40 EUR (v to višino so zajeta tudi sredstva 34.332,40 EUR za plačilo 15% pogodbene vrednosti za 
izvajalca tribun, ki so zapadla v plačilu januarja 2018); na kontu nakup opreme so planirana sredstva v višini 5.000,00 EUR za opremo tribun; za investicijski nadzor v višini 4.200,00 EUR; za pripravo načrtov in projektne dokumentacije so planirana sredstva v višini 15.000,00 EUR 
in na drugih operativnih odhodkih v višini 2.150,00 EUR.  
18080 – Sofinanciranje projektov oz. programov – ERASMUS + 
V okviru proračunske postavke za leto 2018 prvotno ni bilo planiranih sredstev. S sodelovanjem na evropskem razpisu in pridobitvijo nepovratnih sredstev bomo kot vodilni 
partner projekta izvedli mednarodne kickbox večere. Za projekt, za katerega je občina s partnerji pridobila sofinanciranje v višini 60.000,00 EUR, je v letu 2018 namenjenih 52.000,00 
EUR. V okviru predfinanciranja je bilo s strani agencije EACA prejetih 42.000,00 EUR, preostalih 18.000,00 EUR pa bo agencija nakazala po izvedenem projektu, predvidoma v začetku leta 2019. Sredstva na postavki se zvišujejo za dodatnih 10.000,00 EUR, ker bodo 
prejeta sredstva predfinanciranja v višini 28.140,00 EUR po podpisu partnerskega sporazuma nakazana partnerjem v projektu. Preostala sredstva v višini 23.860,00 EUR bo občina Trebnje 
porabila za izvedbo projekta, od tega bo torej občina prispevala 10.000,00 EUR lastnih sredstev. 
 18082 – Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu - šport 
Financira se programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport, strokovno izobraževanje v športu, športne prireditve, dejavnost športnega društva, športno rekreacijo, ki jih izvaja Rokometni klub Trimo Trebnje, kot društvo, ki deluje v javnem 
interesu. Sredstva, ki se namenijo Rokometnemu klubu Trimo Trebnje v višini 70.000,00 EUR so primerljiva višini, ki jih je društvo prejelo na razpisu za sofinanciranje programov športa za leto 
2017. V rebalansu se zagotovijo sredstva v višini 70.000,00 EUR.  
18083 – Leto zdravja, gibanja in športa 
Občinski svet je razglasil leto 2018 za »Leto zdravja, gibanja in športa«, in opredelil, da se zagotovijo sredstva za izvedbo s katerimi se financira programe, ki spodbujajo k športu gibalno 
manj aktivne občane vseh generacij. Sredstva se zagotovijo za športne aktivnosti, izobraževanje in aktivnosti, ki spodbujajo h gibanju in zdravemu življenjskemu slogu. 
Za izvedbo programa se zagotovijo sredstva v višini 40.000,00 EUR. 
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19 – IZOBRAŽEVANJE 
 
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 
19029001 - Vrtci 
 19001 - Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili 
staršev) 
V okviru proračunske postavke se načrtuje sprememba na kontu 411921: sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev se povečajo za 151.104,00 EUR zaradi povečanega števila oddelkov v vrtcih in povišane cene od 1. 11. 2017. Skupna višina 
proračunske postavke znaša 2.120.446,00 EUR.  
19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 
V okviru proračunske postavke za leto 2018 so se z rebalansom sredstva povečala za 
129.919,53 EUR. Od tega je za 67.800,00 EUR sredstev več namenjenih za investicijske transferje javnim zavodom.  OB130-16-0001 Prizidek enega oddelka vrtca v Dobrniču 
V okviru povečanja proračuna za namen investicije v prizidek enega oddelka vrtca v Dobrniču 
je 22.119,53 EUR sredstev v višini 15 odstotkov investicije zadržanih zaradi nedokončanih del na objektu iz leta 2017.  
OB130-16-0002 Izgradnja štiri oddelčnega vrtca v Šentlovrencu 
Za izdelavo dodatnih načrtov in druge projektne dokumentacije v okviru izgradnje vrtca v 
Šentlovrencu se planira 20.000,00 EUR sredstev. V okviru tega je potrebno pridobiti tudi hidrološko analizo stanja.   
OB130-17-0028 Vrtec Veliki Gaber 
Za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije v okviru izgradnje vrtca v Velikem Gabru 
se na novo planira 20.000,00 EUR sredstev.  OB130-09-0075 Investicijski transferi javnim zavodom - vrtci 
10.800,00 EUR sredstev je namenjenih za investicije v vrtcu Veliki Gaber (oprema: pipe, krožniki, pitnik, skodelice, pribor, osvetlitev odra in investicije: igrala za zunanje igrišče, 
nadstrešek), 60.000,00 EUR sredstev pa je namenjenih za investicije v vrtcu Mavrica (zamenjava peska na igrišču enote Mavrica in nakup kuhinjskega pomivalnega stroja). Skupaj je na kontu 432300 Investicijski transfer javnim zavodom na voljo 70.800,00 EUR. 
  
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
 
19039001 - Osnovno šolstvo 
 
19007 - Varovanje zgradb in prostorov, zavarovalne premije za objekte in drugim 
materialni stroški v osnovnih šolah 
Glede na realizacijo preteklega leta povečujemo sredstva na kontu: Sredstva, prenesena 
drugim občinam - storitve, ki jih OŠ Dragotin Kette in POŠ Mirna nudita učencem iz občine Trebnje, in sicer iz 7.800,00 EUR na 12.000,00 EUR. Poleg realizacije smo upoštevali tudi nepredvidljivost števila izdanih odločb o usmeritvi oz. števila otrok iz Občine Trebnje, ki bodo 
usmerjeni v šole s prilagojenim programom. 
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Povečanje je tudi na tekočih transferih v javne zavode za izdatke za blago in storitve: sredstva so bila načrtovana v višini 178.000,00 EUR, povečana pa na 195.484,00 EUR, od tega 
48.418,00 EUR za Osnovno šolo Veliki Gaber in 147.066,00 EUR za osnovno šolo Trebnje. Osnovna šola Trebnje mora namreč zagotavljati za izvajanje pouka tudi prostore izven svoje stavbe. Poleg navedenega je šola uspešno kandidirala s projektom evropske kohezijske 
politike »Zaposlitev asistenta« - strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami. Za ta namen je potrebno zagotoviti dodatnih 2.066,00 EUR.  
19008 - Dodatni programi v Osnovnih šolah 
Sredstva na postavki se povečajo za 5.654,00 EUR, saj se šolama zagotavljajo sredstva za nakup kart za smučanje na Gačah.   
19011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 
V okviru proračunske postavke za leto 2018 so se z rebalansom sredstva povečala za 
242.230,00 EUR na skupno 308.315,80 EUR.  
OB130-18-0015 Zagotavljanje dodatnih prostorov za OŠ Trebnje OB130-15-0016 Razširitev PŠ Dolenja Nemška vas 
10.000,00 EUR sredstev je namenjenih za pripravo dokumentacije za dograditev PŠ Dolenja Nemška vas, drugih 10.000 EUR pa je namenjenih za pridobitev projektne dokumentacije za preučitev možnosti zagotovitve dodatnih prostorov v OŠ Trebnje z nadzidavo oziroma 
potrebnih del v povezavi z nadzidavo že obstoječega objekta. Trenutno je v teku pridobitev statičnega mnenja na podlagi razpoložljive dokumentacije objekta.   OB130-12-0001 Zunanje igrišče pri PŠ Dobrnič 
V okviru izgradnje zunanjega igrišča v Dobrniču - so se namenila naslednja sredstva: 
24.230,00 EUR za nakup opreme in napeljav, 166.000,00 EUR za izgradnjo zunanjega igrišča in parkirišča, 2.000,00 EUR pa se bo namenilo za investicijski nadzor, dodatno 30.000,00 EUR 
zagotavlja KS Dobrnič (v finančnem načrtu KS Dobrnič).  OB130-09-0081 Investicijski transferi javnim zavodom – osnovnim šolam 
Sredstva na kontu investicijski transferi javnim zavodom se povečajo za 30.000,00 EUR, in sicer iz 65.000,00 EUR na 95.000,00 EUR. Od tega za Osnovno šolo Veliki Gaber 30.000,00 
EUR (zamenjava spodnje lesene obloge pročelja na fasadi šole in izolacija garderobe, renoviranje gips stropa pred vhodom v šolo, čiščenje steklenih površin in žaluzij, nakup IKT opreme - razpis, kolesarnica, garderobne omare od 1. - 5. razred). Za Osnovno šolo Trebnje 
65.000,00 EUR (oprema za pouk 1. razred in 4. razred in 5. razred, brezžično internet omrežje v matični šoli in podružnicah, nakup IKT opreme, obnova in igrala na igrišču pri matični šoli, 
sanacija dela plašča na telovadnici PŠ Dolenja Nemška vas, sanacija voda hladne vode PŠ Dobrnič).  19018 – Posvetovalnica za starše in otroke 
Sredstva na postavki povečujemo za 500,00 EUR in znašajo za leto 2018 v višini 5.800,00 EUR. Javni zavod Posvetovalnica za starše in otroke Novo mesto nas je v letnem poročilu 
opozoril, da se število obravnavanih z območja občine Trebnje povečuje in da so v letu 2017 obravnavali 25 svetovancev v 172 urah strokovnih obravnav. 
   
1906 - Pomoči šolajočim  
 
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 
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19030 - Subvencioniranje šolske prehrane 
Sredstva se zmanjšajo za tretjino, iz 18.500,00 EUR na 12.700,00 EUR, saj je zaradi 
spremenjene zakonodaje povečan obseg upravičencev do državne subvencije.   
20 - SOCIALNO VARSTVO 
 
2002 - Varstvo otrok in družine 
 
20022 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 
V okviru proračunske postavke, 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 se določa 
na podlagi podatka, kateri otrok v družini je novorojenček, tako znaša prispevek za prvorojenca 156,00 EUR, drugorojenca 208,00 EUR in za tretjerojenca ali več 312,00 EUR.  Glede na realizacijo v preteklem letu, se v rebalansu za 2018 predlaga zmanjšanje za 2.000,00 
EUR, in zagotovi 30.000,00 EUR.   
 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
  
20049003 - Socialno varstvo starih 
 
20003 - Projekt »Starejši za starejše« 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje projekta »Starejši za starejše«, ki jih izvajajo vsa tri 
društva upokojencev v občini Trebnje. Namen je zagotoviti sredstva potne stroške ter nagrade prostovoljcem, ki v sklopu projekta nudijo pomoč, obiske vsem starejšim nad 69 let, ki to potrebujejo in so vključeni v projekt.  
V rebalansu za leto se 2018 načrtuje 4.000,00 EUR, ki bodo dodeljena upokojenskim društvom, ki se bodo prijavila za izvajanje projekta.  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 na 
podlagi Zakona o socialnem varstvu v okviru proračuna zagotavlja sredstva za izvajanje storitve pomoč družini na domu. Občina Trebnje mora storitev sofinancirati v najmanj 50% 
cene storitve, v veljavni ceni storitve (od novembra 2017) znaša subvencija občine 63%. Občina na podlagi mesečnih zahtevkov, ki zajemajo stroške vodenja in kritje stroškov neposredne socialne oskrbe sofinancira opravljene storitve. 
Zaradi spremenjene cene storitve v letu 2017, predvidenega povečanja števila opravljenih ur, zagotavljanja storitve tudi ob nedeljah in praznikih ter večjega števila uporabnikov, se z 
rebalansom povečuje sredstva za 16.800,00 EUR in tako zagotovi 106.800,00 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 
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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. Planirano je, da bo občina subvencionirala najemnino upravičencem v skladu z izdano odločbo 
Centra za socialno delo, zato povečuje sredstva za 2.200,00 EUR, in se v rebalansu zagotovi sredstva v višini 15.200 EUR.  20017 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev 
V okviru tega podprograma Občina financira poravnavo stroškov pokopa za osebe, ki nimajo 
dedičev ali če le ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. V teh primerih je občina dolžna na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter Odloka o pokopališkem redu v 
občini Trebnje poskrbeti za dostojni pokop umrlega, ki je imel stalno bivališče v občini Trebnje. Občina pa ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega. Glede na veljavno zakonodajo lahko pravico do pogrebnine, ki znaša 585,15 EUR uveljavlja 
vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, 
starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti). Tako svojci (brat, sestra, vnuk, nečak…) ne morejo uveljavljati pravice in se zato se povečuje število vlagateljev, ki občino 
zaprosi za plačilo pogrebnih stroškov, saj zaradi težje materialne ogroženosti (prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka,) visokega stroška pogrebnih storitev ne 
zmorejo. Občina pokrije stroške za pogrebne storitve za pokojne, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov, ki bi poskrbeli za pogreb svojca. Glede na višino stroškov v preteklem letu in oceno, se v rebalansu sredstva povečuje za 
1.000,00 EUR in zagotovi za pokritje pogrebnih stroškov 8.000,00 EUR.  
 
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  
 
2201 – Servisiranje javnega dolga 
 
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 
zadolževanje  
 
22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov 
V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo obresti iz naslova najetih 
kreditov v preteklih letih, ki se s predlogom rebalansa proračuna – I znižujejo, glede na trenutno  višino odplačil, skladno s trenutno višino variabilnih obrestnih mer.  
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  
 
2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč  
 
23029001 – Rezerva občine  
 23001 - Proračunska rezerva  
Glede na trenutno oblikovana sredstva v skladu proračunske rezerve, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva na proračunski postavki, od koder se izločajo sredstva v sklad proračunske rezerve – povečanje za 5.000 EUR, da se bodo zagotavljala sredstva v zakonski višini (1,5% 
prejemkov proračuna).  
 
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 proračuna – I nekoliko povečujejo, in sicer na 69.116,42 EUR.  
   
 V postopek priprave predloga rebalansa proračuna za leto 2018 – I so bile vključene tudi 
krajevne skupnosti. Nekatere krajevne skupnosti so predlagale spremembe tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov, pri nekaterih krajevnih skupnostih pa se je višina finančnega načrta zgolj uskladila z dejanskim stanjem sredstev na računu na dan 31. 12. 2017. 
Predlogi sprememb na strani prihodkov so vključeni v plan prihodkov, predlogi sprememb na strani odhodkov pa so razvidni v predlogih finančnih načrtov, ki so sestavni del posebnega 
dela predloga rebalansa proračuna – I.   
 Pripravila: 
Občinska uprava                        Alojzij Kastelic, l. r.          ŽUPAN 

  
 

  


