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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 2016 - rebalans II (v nadaljevanju: predlog rebalansa proračuna - II)  sestavljajo prihodki 
iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 11.856.743,37 EUR ter načrtovano zadolževanje proračuna v višini 474.008,34 EUR v računu financiranja (bilanca C). Odhodke sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 12.360.630,22 EUR 
ter odplačila dolga v višini 568.591,46 EUR iz računa financiranja (bilanca C).  V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) se ne načrtuje ne prejemkov in ne izdatkov.  
Odhodki presegajo prihodke za 503.886,85 EUR, zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 568.591,46 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ostanka sredstev na računu iz 
preteklega leta v višini 598.469,97 EUR in predvidenega zadolževanja v višini 474.008,34 EUR. Na ta način je proračun uravnotežen. 
 
Prihodki proračuna 
Prejemke predloga rebalansa proračuna za leto 2016 – II v višini 12.929.221,68 EUR 
sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 11.856.743,37 EUR ter načrtovano zadolževanje v računu financiranja v višini 474.008,34 EUR, medtem ko v računu 
finančnih terjatev in naložb ni predvidenih prejemkov. Za pokritje odhodkov se načrtuje še 598.469,97 EUR sredstev na računu, od tega sredstva na računih krajevnih skupnosti znašajo 390.299,49 EUR (sredstva na računu se usklajujejo z dejanskim stanjem sredstev na računu 
na dan 31. 12. 2015).  
V nadaljevanju so pojasnjeni le prihodki, ki se s predlogom rebalansa proračuna – II spreminjajo. 
70 - DAVČNI PRIHODKI 
703 - Davki na premoženje  
Davki na premoženje po predlogu rebalansa proračuna – II predstavljajo 8,33% celotnih prihodkov v 
letu 2016 in vključujejo davke na nepremičnine, davke na premičnine, davke na dediščine in darila ter 
davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje in se glede na veljavni proračun povečujejo 
za 125.000 EUR, in sicer zaradi uskladitve z novo odmero NUSZ (ki izhaja iz posodobljenih evidenc). 
Povečanje je zgolj pri davkih na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), medtem 
ko se davki na dediščine in darila le usklajujejo. 
 
71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Podskupina prihodkov 710 se ne povečuje, pač pa gre le za uskladitev prihodkov od premoženja z 
realizacijo. 
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711 - Takse in pristojbine  
Prihodki iz naslova taks in pristojbin se znižujejo oz. usklajujejo z dejansko realizacijo in v predlogu 
rebalansa proračuna – II znašajo 16.690 EUR.  
73 – PREJETE DONACIJE 
730 – Prejete donacije iz domačih virov 
S predlogom rebalansa proračuna – II se dodaja podskupina 730 Prejete donacije iz domačih virov, in 
sicer zaradi realizacije prihodkov iz naslova sofinanciranja prireditve iz Trebanjskega koša.  
74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
 740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v letu 2016, po predlogu rebalansa proračuna - II, znašajo v skupni višini 208.889,35 EUR, po posameznih namenih pa:   sredstva po 21. in 23. členu ZFO-1 v višini 171.068,00 EUR,  sredstva požarne takse v višini 30.000 EUR,    sredstva Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nakupa terminalov za reševalno 

postajo ZD Trebnje v višini 2.833 EUR ter  sredstva iz naslova slovenske udeležbe pri sofinanciranju projekta Celostna prometna 
strategija (15%) v višini 4.988,35 EUR. Sredstva se nekoliko znižujejo glede na veljavni proračun, in sicer zlasti zaradi izločitve prihodkov za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih.  

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo se le nekoliko usklajujejo z dejansko realizacijo.  
741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada po predlogu rebalansa proračuna – II znašajo 28.267,32 EUR in predstavljajo sredstva iz naslova Kohezijskega sklada EU za sofinanciranje projekta Celostne prometne strategije 
(85%).    
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Odhodki proračuna 
 
V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna za leto 2016 - II, skupaj s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 12.929.221,68 EUR se zagotavlja 
pokrivanje potreb občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 12.360.630,22 EUR in v računu financiranja v višini 568.591,46 EUR.  
V nadaljevanju so pojasnjeni le odhodki, ki se s predlogom rebalansa proračuna - II spreminjajo.  40 - tekoči odhodki so načrtovani v višini 2.797.010,72 EUR in se znižujejo za 56.907,40 
EUR, glede na veljavni proračun.  41 - tekoči transferi so načrtovani v višini 4.837.300,09 EUR in se znižujejo za 10.235 EUR, 
glede na veljavni proračun.  42 - investicijski odhodki so načrtovani v višini 4.386.388,41 EUR in se povečujejo za 
254.493,21 EUR, glede na  veljavni proračun.  43 - investicijski transferi so načrtovani v višini 339.931 EUR in se znižujejo za 581.467,45 
EUR, glede na veljavni proračun. Razlog za tako veliko spremembo izhaja iz priporočil Računskega sodišča, da se ukinejo investicijski transferi javnemu podjetju in se investicije 
izkazujejo na kontih investicijskih odhodkov. Podrobneje so spremembe na odhodkovni strani predstavljene v obrazložitvah posebnega 
dela.   S predlogom rebalansa proračuna – II je načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 503.886,85 
EUR.  
  C - Račun financiranja 
 V računu financiranja ni predlaganih sprememb. 
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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. Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.  
 1000 – OBČINSKI SVET  
 
V letu 2016 se s predlogom rebalansa proračuna – II v okviru proračunskega uporabnika občinski svet načrtuje 94.625,20 EUR, med tem ko je v veljavnem proračunu zagotovljenih 
90.425,20 EUR.  
01 - POLITIČNI SISTEM 
 
0101 - Politični sistem 
 
01019001 – Dejavnost občinskega sveta 
01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)  
S predlogom rebalansa proračuna - II se sredstva povečujejo za 4.200 EUR glede na veljavni plan oz. za 10.000 EUR glede na sprejeti rebalans proračuna (I).  
 4000 – OBČINSKA UPRAVA  
 V letu 2016 se s predlogom rebalansa proračuna - II v okviru proračunskega uporabnika občinska uprava načrtuje 10.512.341,35 EUR, med tem ko je v veljavnem proračunu 
zagotovljenih 10.913.731,24 EUR.  
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  
 
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  
 
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  
 07009 - Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme) in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov  
Sredstva se povečujejo za 7.000 EUR, in sicer za dokončanje prenove doma PGD Občine.  
07010 - Sredstva požarne takse  
Sredstva se usklajujejo (povečujejo za 2.547 EUR) s stanjem namenskih sredstev na dan 31. 
12. 2015.   
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
 
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
11020 – Promocija ekološkega kmetovanja 
V letu 2016 ne bo izvedenih aktivnosti na tem področju, zato se sredstva na tej postavki ukinjajo.  
1103 – Splošne storitve v kmetijstvu 
 
11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
 
11010 – Zavetišča (azil za živali)  
Sredstva se povečujejo v višini 1.500,00 EUR za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških 
mačk, zaradi velikega povpraševanja občanov.  
1104 – Gozdarstvo 
 11013 - Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in 
druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) 
Občina v okviru proračunske postavke zagotavlja sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak, ter s tem zagotavlja večjo varnost lastnikov gozdov ter boljšo izkoriščanje in 
negovanje gozda, ter znižanje stroškov gospodarjenja. Sredstva se na postavki povečujejo na podlagi zahtev Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. 
februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO), ki predpisuje, da se sredstva iz koncesijskih dajatev najmanj v eni tretjini porabijo za investicijsko vzdrževanje gozdnih cest, delno pa gre za uskladitev s stanjem namenskih sredstev na dan 31. 12. 2015. 
OB130-12-0007 - Gradnja gozdne infrastr. lokalnega pomena 
V letu 2016 se na NRP-ju povečujejo sredstva zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ter dodatnih sredstev iz koncesijskih dajatev. Sredstva se povečujejo na 
skupno višino 20.086,34 EUR. 
 
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 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za preplastitve in rekonstrukcije lokalnih cest. Predvidene investicije v rekonstrukcijo ceste Trebnje – Repče in Bič – Veliki Gaber v letu 2016 ne bodo realizirane, ker ni pridobljenih vseh soglasij lastnikov oz. sredstva niso zagotovljena 
v zadostni višini. 
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13005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 247.500,00 
OB130-15-
0001 

Investicijsko vzdrževanje 
lokalnih cest 2016 

Gradnja 
420402  

Nadzor  
 420801  

Projekti 
420804 Skupaj: 

 Oporni zid - Rodine 13.000,00 1.000,00   14.000,00 
 Projekti     30.000,00 30.000,00 

    13.000,00 1.000,00 30.000,00 44.000,00 
      

OB130-16-0003 Rekonstrukcija lokalne ceste Trebnje - Račje selo Gradnja 420402  Nadzor   420801  Projekti 420804 Skupaj: 
 LC 425 001 Trebnje – Račje selo  200.000,00 3.500,00   203.500,00 
    200.000,00 3.500,00 0,00 203.500,00 

Sredstva v višini 1.909,14 EUR se zadržujejo zaradi ne predaje zavarovanja za odpravo napak 
v garancijskem roku. 
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 faktorjev. 
OB130-15-0001 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 
V letu 2016 se na NRP-ju zmanjšujejo sredstva, saj investicij III faza lokalne ceste LC 426111 
Bič – Veliki Gaber ter II faza lokalne ceste LC 425031 Trebnje – Repče ne bo možno izvesti. Zagotavljajo se sredstva za izgradnjo opornega zidu v naselju Rodine ter sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za razne odseke lokalnih cest v skupni višini 
44.000,00 EUR. 
13013 Ureditev cestne infrastrukture v romskem naselju 
Investicijo smo prijavili na javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne 
infrastrukture v romskih naseljih v letu 2016 in 2017, vendar sredstva niso bila odobrena, zato se sredstva zmanjšujejo. 
OB130-16-0006 Ureditev cestne infrastrukture za romsko naselje 
Na NRP-ju se zagotavljajo samo sredstva za pripravo sprememb PGD projektne dokumentacije za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja v višini 2.181,36 EUR. 
13042 Komunalna oprema IC Trebnje 
Investicijo smo prijavili na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017, ker odločitve s strani MGRT še ni, se izvedba investicije planira za leto 2017. 
OB130-16-0004 - Izgradnja komunalne opreme IC Trebnje 
Na NRP-ju se zagotavljajo sredstva za pripravo vse potrebne projektne dokumentacije PGD/PZI v višini 30.000,00 EUR. 
13029003 - Urejanje cestnega prometa  
13008 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje  
Občina v okviru proračunske postavke zagotavlja sredstva za posodobitve obstoječe prometne signalizacije ter vzpostavitve sistema Turistične in druge obvestilne signalizacije, ki bo skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Občina Trebnje je 
kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje pametnih prikazovalnikov hitrosti v prometu 
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''Vi vozite'' MHP50 v višini do 40-odstotne vrednosti projekta, za kar se je porabil del planiranih sredstev. Planirali smo tudi sofinanciranje postavitve inteligentnega opozorilnega sistema 
COPS@road, kjer pa nismo bili uspešni. V okviru proračunske postavke v letošnjem letu ne načrtujemo novih izdatkov, zato se sredstva usklajujejo z realizacijo v skupni višini 3.267,20 EUR. 
13011 - Banka prometnih podatkov  
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pripravo podlag za spremembe in dopolnitve kategorizacije cest zaradi novo nastalih cestno prometnih izhodišč ter tekoče 
vzdrževanje obstoječe baze prometnih (cestnih) podatkov. V letošnjem letu je predvidena Sprememba Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje. Najugodnejša 
ponudba, ki smo jo pridobili na podlagi javnega naročila manjše vrednosti, je bila nižja od ocenjene vrednosti, zato se sredstva usklajuje s predvideno realizacijo v skupni višini 8.000,00 EUR. 
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest  
13018 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah (pločniki, kolesarske poti, mostovi,…) 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo prometne infrastrukture ob državnih cestah. Predvidena investicija izgradnja pločnika v naselju Čatež se bo realizirala samo v 
okviru pridobitve INZI projektne dokumentacije, gradnja pa se bo planirala v letu 2017. Sredstva planirana za izdelavo projektne dokumentacije se ne bodo realizirala, ker DRSI ni še pričela z projektiranjem ukrepov na bivši H1. 

13018 - Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na 
državnih cestah (pločniki, kolesarske poti, mostovi,) 194.000,00 € 

OB130-15-
0002 

Ureditev nepregledne krivine - 
Knežja vas 

Gradnja 
420402  

Nadzor  
 420801  

Projekti 
420804 Skupaj: 

 Knežja vas - ovinek 33.000,00 2.000,00   35.000,00 
    33.000,00 2.000,00 0,00 35.000,00 

      
OB130-13-
0004 

Inv. vzdrž. in gradnja drž. cest-
RC s pločnikom 

Gradnja 
420402  

Nadzor  
 420801  

Projekti 
420804 Skupaj: 

 Pločnik - Dobrnič 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
    0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

      
OB130-15-
0003 

Projektna dokumentacija - 
posegi ob državnih cestah 

Gradnja 
420402  
420401    

Nadzor  
 420801  

Projekti 
420804 Skupaj: 

  Pločnik - Čatež     14.000,00 14.000,00 
  Pločnik - Dolenja nemška vas 135.000,00 2.000,00 3.000,00 140.000,00 
    135.000,00 2.000,00 17.000,00 154.000,00 

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 faktorjev. 
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 OB130-15-0003 - Posegi ob državnih cestah (pločniki, itd.) 
V letu 2016 se na NRP-ju zmanjšujejo sredstva, saj se bo investicija v gradnjo pločnika v naselju Čatež realizirala v višini samo 14.000,00 EUR za pridobitev INZI projektne dokumentacije.  
Sredstva planirana za izdelavo projektne dokumentacije se ne bodo realizirala, ker DRSI ni še pričela z projektiranjem ukrepov na bivši H1. 
Investicija v pločnik Dolenja nemška vas pa je že realizirana.  
1303 – Železniški promet in infrastruktura 
 
13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 
13019 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniških prehodov 
V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za pripravo dokumentacije za ureditev še neurejenih križanja železnice in občinskih cest na območju Občine Trebnje. Sredstva planirana za izdelavo projektne dokumentacije se ne bodo realizirala. 
13041 Prestavitev baznih postaj 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za prestavitev načrtovanih baznih postaj GSM-R. Sredstva se v letošnjem letu ne bodo realizirana, ker še niso prestavljene vse bazne postaje 
v skladu s sporazumom. 
 
14 - GOSPODARSTVO 
 
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
 
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 14002 – Pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti  
Proračunska postavka se zmanjša za 8.000,00 EUR zaradi neizvedenih aktivnosti oziroma 
nesklenjenih pogodb z razvojnim centrom.  
 
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 
14039001 – Promocija občine 
 
14008 Druge promocijske aktivnosti in projekti 
Na proračunski postavki se planirana sredstva povečujejo v višini 5.000,00 EUR za stroške 
koledarja za leto 2016 in druge promocijske aktivnosti občine.  
 
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 



10 

 

 

 15023 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - sredstva okoljskih dajatev 
Sredstva so namenjena za izvedbo del, ki jo je potrebno izvesti skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem. Sredstva se zagotavljajo iz  okoljskih dajatev. Sredstva se povečujejo zaradi 
prenosa namenskih sredstev iz preteklih let. Celotna postavka je opredeljena v NRP-ju OB130-09-0029 Deponija Globoko - CERO 
Predlog rebalansa znaša 202.998,30 EUR oziroma 270,70% predvidene letne realizacije 
75.000 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi prenosa namenskih sredstev iz preteklih let.  
 15028 - CERO 
Sredstva so namenjena za poračun v letu 2015 nabavljenega kombiniranega stroja CASE in izgradnjo nadstrešnice za kontejnerje z vsemi pripadajočimi deli. Sredstva se zagotavljajo iz  
naslova najemnine za komunalno infrastrukturo. Sredstva se povečujejo zaradi prenosa namenskih sredstev iz preteklih let. 
Celotna postavka je opredeljena v spodaj opisanem NRP-ju. 
OB130-09-0029 Deponija Globoko - CERO Predlog rebalansa znaša 205.835,85 EUR oziroma 320,10% predvidene letne realizacije 
64.300,00 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi prenosa namenskih sredstev iz preteklih let. 
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
 

15008 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav  
15024 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav - sredstva okoljskih dajatev 
 Sredstva na navedenih proračunskih postavkah se delno prerazporejajo, delno zmanjšujejo, delno pa povečujejo zaradi prenosa namenskih sredstev iz preteklih let; razdelitev med projekti 
je razvidna iz tabele:  
   
  
   

 A:  RAVNANJE Z ODPADKI 
Zap. 
št. 

Ime 
investicije 

15001 
(420804) 

15007 
(402999) 

15003 
(420500) 

15023 
(420500) 

15028  
(420401) 

15027 
(420801) 

SKUPAJ 

1 GLOBOKO  1.000 3.500 202.998,30    204.335,85 1.500 413.334,15 
2  CVIBLJE 15.000      15.000,00 
SKUPAJ 15.000 1.000 3.500 202.998,30   204.335,85 1.500 428.334,15 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: 
- gradnja kanalizacijskega sistema DNV II. faza smer Ponikve, 
- kanalizacija ŠTEFAN projekti 
- kanalizacija Ponikve projekti 
- meteorna kanalizacija in zaledne vode Trebnje: Obnova obstoječe kanalizacije Stari trg, 

Trebnje - II. faza in Ureditev odvodnje padavinske vode iz parkirišč pri pokopališču v Trebnjem  
- Nadgradnja SKČN Trebnje projekti 
- kanalizacija Blato-Račje selo projekti 
- intervencije - nujna vzdrževalna dela ob izvajanju drugih investicij GJI 
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… ).  
15008 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 
Predlog rebalansa proračuna – II znaša 288.600,00 EUR oziroma 123,50% predvidene letne realizacije in je opredeljena v spodaj opisanih NRP-jih. Sredstva se povečujejo zaradi prenosa namenskih sredstev iz preteklih let. 
OB130-09-0032 Kanalizacijski sistem in ČN Blato Predlog rebalansa proračuna – II znaša 15.400,00 EUR, kar je za 400,00 EUR več (dodatna 
dela pri projektiranju) od prvotno predvidenih sredstev in so namenjena za novelacijo PGD, PZI projektne dokumentacije.  
OB130-09-0040 Kanalizacijski sistem Ponikve 

Zap. 
št. 

Ime investicije 15008 
420804 

15008 
420500 

15008 
420401 

15024 
420500 

15024 
420401 

15027 
420801 

15027 
420401 

15009 
402999 

SKUPAJ 

1 ŠTEFAN sekundarni 9.000                   
9.000,00 

2 DNV II. faza   40.000 55.000  2.500  1.293  98.793,00 
3 PONIKVE 19.600           19.600,00 
4 TREBNJE 

meteorne- zaledne 
vode 

  34.600  50.000,00 1.656,78 1.243,22    87.500,00 

5 Nadgradnja SKČN 
Trebnje 

 105.000  65.000 290.477,75 3.000  207      463.684,75 

6 Blato-Račje selo 15.400        15.400,00 
7 Intervencije  12.000 13.000      25.000,00 
8 Vodenje investicij        5.000 5.000,00 
9 Projektna 

dokumentacija za 
kanalizacijske 
sisteme 

40.000        40.000,00 

SKUPAJ 84.000,00 117.000,00 87.600,00 120.000,00      340.477,75 7.156,78 1.243,22 6.500,00 763.977,75 



12 

 

Predlog rebalansa proračuna – II znaša 19.600,00 EUR, kar je 400,00 EUR manj od prvotno predvidenih sredstev. Razlika v vrednosti 400,00 EUR se je prerazporedila na NRP OB130-
09-0032 Kanalizacijski sistem in ČN Blato. Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo kanalizacijskega sistema (PGD; PZI), ter morebitna pripravljalna dela. 
OB130-13-0001 Kanalizacija DNV-II faza 
Sredstva v višini 98.793,00 EUR so namenjena za projektno dokumentacijo sekundarne kanalizacije - II faza in dokončanje izvedbe dela sekundarnega kanala. Realizacija je 
zaključena v letu 2016.  
OB130-14-0002 Ravnanje z odpadno vodo-intervencije 
Sredstva v višini 25.000,00 EUR so namenjena za reševanje nepredvidljivih nujnih sanacij, t.i. intervencij. Del na predmetnem NRP-ju ni mogoče definirati vnaprej, saj intervencije niso predvidljive.  
OB130-15-0019 Nadgradnja SKČN Trebnje in kanalizacija –dolina Temenice Sredstva se povečujejo zaradi prenosa namenskih sredstev iz preteklih let. Zaradi navedenega 
znaša predlog rebalansa 463.684,75 EUR. 
 15024 Investicije in investicijsko vzdrževanje - sredstva okoljskih dajatev (odpadne 
vode) 
Predlog rebalansa proračuna – II znaša 460.477,75 EUR oziroma 270,90% predvidene letne 
realizacije 170.000,00 EUR in je opredeljena v opisanih NRP-jih. Sredstva se povečujejo zaradi prenosa namenskih sredstev iz preteklih let.  
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 

 

1603 - Komunalna dejavnost 
 

16039001 - Oskrba z vodo 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev za leto 2016 
V obravnavanem proračunskem obdobju so načrtovane investicije na sledečih sistemih:  Črpališče in povezovalni vodovod Bratnica - izvedba  Izvedba raziskovalne vrtine Krtina - projekti  Vaški sistemi – projekti, izvedba  Obnova sekundarnega omrežja Mali Videm  Vodenje investicij  Rekonstrukcije sekundarnih vodov vodovoda (Račje selo, Gubčeva cesta-Goliev trg, 

Martinja vas, Rodine-G. Dobrava in menjava hidrantov)  Intervencije - nujna vzdrževalna dela ob izvajanju drugih investicij GJI 
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, … ).   
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Razdelitev med projekti je razvidna iz tabele: 

  
16007 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)  
Celotna postavka v višini 730.941,00 EUR se zmanjša na 678.477,40 EUR, kar je 92,90% prvotno načrtovane realizacije in je opredeljena v sledečih NRP-jih: 
OB130-09-0052 Raziskovalna vrtina Bratnica 
Sredstva so z sklepom OS prenesena na nov NRP OB130-16-0013 Črpališče in povezovalni vodovod »Bratnica« v višini 525.201,00 EUR. 
OB130-13-0005 Raziskovalne vrtine – Krtina 
Sredstva v višini 19.286,40 EUR se zmanjšajo na 2.750,00 EUR, ki se namenijo za projektno 
dokumentacije za novo raziskovalno vrtino. Vrtina se izvede v letu 2017. 
OB130-14-0003 Oskrba s pitno vodo – intervencije 
Sredstva v višini 15.000,00 EUR so namenjena intervencijam na področju vodo oskrbe. OB130-16-0007 Rekonstrukcije sekundarnih vodov 
V letu 2016 je na postavki predvidenih 64.540 EUR, in sicer za rekonstrukcije sekundarnih 
vodov Račje selo, Gubčeva cesta – Goliev trg, Martinja vas, Rodine – G. Dobrava in menjava dotrajanih nadzemnih in podzemnih hidrantov. Dejansko se bo v letu 2016 izvedla rekonstrukcija sekundarnih vodov Račje selo, Martinja vas in menjava dotrajanih nadzemnih 
in podzemnih hidrantov. 

Zap. 
št. 

Ime investicije 16007 
420500 

16007 
420804 

16008 
402999 

16007 
420401 

16041 
     420801 

SKUPAJ 

     1 Črpališče in 
povezovalni 
vodovod Bratnica 

   517.201 8.000 525.201,00 

2 Raziskovalna 
vrtina KRTINA 

  2.286,40   463,60      2.750,00 

3 Obnova 
sekundarnega 
omrežja Mali Videm 

 6.500    6.500,00 

4 VAŠKI SISTEMI 
-prevezave 

23.700    52.000 2.000    77.700,00 

5 Rekonstrukcije 
sekundarnih 
vodov 

61.540    3.000 64.540,00 

6 Raziskovalna 
vrtina Bratnica 

 250    250,00 

7 Vodenje 
investicij 

  1.500   1.500,00 

8 Intervencije 15.000     15.000,00 
SKUPAJ 100.240,00 9.036,40 1.500,00 569.201,00 13.463,60 693.441,00 
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
16011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic 
Sredstva za poslovilni objekt v naselju Sela pri Šumberku se zagotavljajo v višini stroškov za preprojektiranje projektne dokumentacije, izvedba pa se zamika v naslednje leto.   OB130-13-0014 Gradnja mrliške vežice Sela pri Šumberku 
Planirana sredstva v višini 100.000 EUR v prvem polletju niso bila porabljena. V prvi polovici 
leta 2016 se je izvedlo preprojektiranje osnovnega projekta za pocenitev le tega, saj prvotni razpis ni uspel prav zaradi previsokih prispelih ponudb. Dela na izvedbi se bodo izvajala v letu 
2017, zato se NRP zmanjša na vrednost 2.140,40 EUR.   

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

16069002 – Nakup zemljišč 
16028 - Nakup kmetijskih zemljišč 
S predlaganim rebalansom proračuna – II se višina sredstev za nakup kmetijskih zemljišč zmanjšuje in so po spremembi predlagana v višini 67.104,00 EUR. 
Sredstva so zmanjšanja za 5.000 EUR, kolikor je po projektu NRP OB130-16-0006-Odkup zemljišč zaradi izgradnje infrastrukture za romsko naselje Vejar znašala višina sredstev za odkup zemljišča. Projekt je umaknjen, ker Občina  za izvedbo celotnega projekta ni pridobila 
državnih sredstev.  16030 - Nakup stavbnih zemljišč 
S predlaganim rebalansom proračuna – II se višina sredstev za nakup stavbnih zemljišč zmanjšuje in so po spremembi predlagana v višini 361.680,00 EUR. 
V celoti so se za leto 2016 črtali nekateri Načrti razvojnih programov in s tem tudi območja za pridobivanje zemljišč, ki so navedena v nadaljevanju:   NRP OB130-15-0016- Pridobitev zemljišča zaradi ureditve šole v Dolenji Nemški vasi 
Projekt v letu 2016 ne bo realiziran, ker za to ni finančnih možnosti.  NRP OB130-12-0015-Odkup zemljišč za vrtec Veliki Gaber 
Projekt v letu 2016 ne bo realiziran. Z lastniki tečejo pogajanja in pogovori glede odkupa 
ustreznega zemljišča. Projekt glede odkupa bo tako predvidoma realiziran v naslednjih letih.  NRP OB130-16-0010-Odkup zemljišča z objekti zaradi izvedbe projekta ureditve 

mreže postajališč za avtodome 
Projekt v letu 2016 ne bo realiziran, ker z lastniki zemljišč ni še dosežen dokončen dogovor. Predvidoma bodo odkupi realizirani v letu 2017.  Ponovno pa se je vzpostavil Načrt razvojnih programov: Ureditev mestnega jedra: NRP OB130-16-0014 za sredstva v višini 25.120,00 EUR. 
KS  Trebnje je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za izvedbo projekta “Ureditev stare tržnice”, ki posega tudi na parcelo št.  230 k.o.  1422 Trebnje, ki je v solastništvu z Župnijo 
Trebnje v deležu 314/2471-tin. Župnija Trebnje ni pristala na podpis pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na njenem solastniškem deležu, pač pa zahteva odkup zemljišča, zato se nakup solastniškega deleža Župnije Trebnje na parceli 230 k.o. Trebnje vključuje v Načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016, zaradi možnosti pridobitve finančnih sredstev za izvedbo projekta. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
1803 - Programi v kulturi 
 
18039005 - Drugi programi v kulturi 
 18033 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, 
muzeji, arhivi, galerije, javni zavodi za upravljanje z dediščino, gledališča, zavod za kulturo, kulturni centri) 
Sredstva se zmanjšajo iz 72.000,00 EUR na 32.000,00 EUR, in sicer se znižajo za 35.000,00 EUR na projektu KD Velika Loka, saj v letu 2016 ne bodo zaključena vsa dela pri obnovi KD (preostali del sredstev v višini 35.000,00 EUR se bo planiral v proračunu za leto 2017) in 
znižajo se sredstva planirana za operativne odhodke v višini 5.000,00 EUR, ker v letu 2016 ne bo izdelana projektna dokumentacija za energetsko sanacijo KD Šentlovrenc, ki je bila 
planirana, v kolikor bi občina pridobila sredstva za javnem razpisu za energetsko sanacijo stavb.   OB130-15-0027 – Sofinanciranje kulturnega doma – KS Velika Loka  
Sredstva so namenjena za obnovo in sanacijo Kulturnega doma Velika Loka. Na tem projektu 
so se sredstva znižala iz načrtovanih 65.000,00 EUR na 30.000,00 EUR, ker je načrtovano, da se bo v letu 2016 izvedel le del projekta, drugi del projekta bo izveden v letu 2017, za kar se bo načrtovala proračunska poraba še za dodatnih 35.000,00 EUR.   
 
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

 
18059001 - Programi športa 
 18066 – Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa   
Na proračunski postavki se sredstva zmanjšajo iz 10.000,00 EUR planiranih na 549,00 EUR. 
Sredstva so bila planirana za pripravo projektne dokumentacije za projekt ureditve pešpoti ob reki Temenici. Planira se, da se bo ta projekt izvajal na drugih ravneh in bo predvidoma 
prijavljen na javne razpise, kjer se bodo lahko pridobila tudi evropska sredstva.    OB130-09-0068 Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa 
Na projektu se sredstva zmanjšajo iz 10.000,00 EUR planiranih na 549,00 EUR. Sredstva so bila planirana za pripravo projektne dokumentacije za projekt ureditve pešpoti ob reki 
Temenici. Planira se, da se bo ta projekt izvajal na drugih ravneh in bo predvidoma prijavljen na javne razpise, kjer se bodo lahko pridobila tudi evropska sredstva.    
19 - IZOBRAŽEVANJE 
 
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 
19029001 - Vrtci 
 19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 
Na proračunski postavki se sredstva zmanjšajo za 4.782,40 EUR zaradi neporabljenih sredstev za druge operativne odhodke, kjer so bila planirana sredstva za izdelavo investicijske 
dokumentacije za projekte, ki še niso bili potrjeni (za en oddelek vrtca v Dobrniču in za 4 
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oddelčni vrtec v Šentlovrencu). S sprejemom rebalansa oz. DIIP so za te projekte že planirana sredstva v proračunu.  
 
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
 
19039001 - Osnovno šolstvo 
 19007 – Varovanje zgradb in prostorov, zavarovalne premije za objekte in drugi 
materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore, opremo, drugi materialni stroški)  
Sredstva na proračunski postavki so se zmanjšala za 1.735,00 EUR zaradi manjše porabe na 
področju transferov javnim zavodom za izdatke za blago in storitve.    19008 – Drugi programi v osnovnih šolah  
Planirana sredstva se povečajo za 2.435,00 EUR, in sicer za nakup knjig za prvošolce.   
19011 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 
Sredstva se zmanjšajo na kontu Načrti in projektna dokumentacija za 29.300 EUR, ker v letu 2016 ne bo izdelane investicijske dokumentacije za projekt vrtca v Velikem Gabru in za 
devetletko v Dolenji Nemški vasi, saj je potrebno za oba projekta predhodno pridobiti še ustrezna zemljišča. Ko bodo zagotovljena zemljišča za gradnjo teh projektov, bodo pripravljene 
tudi ustrezne investicijske in projektne dokumentacije.   
20 - SOCIALNO VARSTVO 
 
2004 – Izvajanje programov socialnega varstva 

 
20049001 – Centri za socialno delo  
 20004 – Dopolnilni program v centrih za socialno delo – preventivni programi (za 
rejnike) 
Planirana sredstva v višini 7.000,00 EUR se črtajo, saj v letu 2016 iz strani CSD ni bilo izdane 
nobene odločbe za rejnike. 
20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih   
20016 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)   
Na postavki se načrtovana sredstva povečajo za 2.500,00 EUR zaradi spremembe predpisov, ki urejajo področje subvencioniranja najemnin.  
 
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 je vzpostavljen nov konto za plačila obresti od dolgoročnih kreditov, najetih pri javnih skladih. 
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Konto je vzpostavljen zaradi pravilne knjigovodske evidence, ker je med letom vodenje posojilne pogodbe do Faktor banke prevzel Slovenski regionalni razvojni sklad. Posledično so 
bile nanj prenesene tudi vse obveznosti iz naslova najetega posojila. Potrebna sredstva so se prerazporedila iz konta plačila obresti iz naslova dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah, torej znotraj proračunske postavke. 
Veljavni plan se je korigiral v višini potrebnih sredstev za odplačilo obresti v tekočem letu (zmanjšanje za 15.000 EUR), ostala sredstva so se prerazporedila na druge postavke. 
  
Ostale spremembe predstavljajo zgolj uskladitev z veljavnim planom (sprejeti rebalans s sklepi o prerazporeditvah).  
 KRAJEVNE SKUPNOSTI   
 
V finančnih načrtih krajevnih skupnosti večino sprememb predstavlja zgolj uskladitev z veljavnim planom, povečuje se le finančni načrt KS Knežja vas, in sicer iz naslova namenskih 
sredstev.   918009 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih 
centrov – KS Knežja vas 
Sredstva na postavki se povečujejo zato, ker izvajalec elektro-inštalacijskih del ni odpravil 
napak na objektu - posledično mu je Občina Trebnje kot investitor unovčila bančno garancijo v skupni vrednosti 3.073,25 EUR. Sredstva so namenjena za odpravo napak na elektro in 
strojnih inštalacijah pri objektu vaškega središča Dolenje Selce.  
 
Pripravila: Občinska uprava       
          Alojzij Kastelic, l.r. 

         ŽUPAN 
  


