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1.  SPLOŠNI DEL  

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prejemke predloga rebalansa proračuna občine Trebnje za leto 2016 sestavljajo prihodki iz 
bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 11.712.060,52 EUR. Odhodke sestavljajo 
odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 12.606.246,86 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 894.186,34 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 988.769,46 EUR. Na ta način je proračun uravnotežen. 
 

Prihodki proračuna 

Prejemke predloga rebalansa občinskega proračuna za leto 2016 v višini 12.700.829,98 EUR 
sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 11.712.060,52, medtem ko v 
računu finančnih terjatev in naložb ni predvidenih prejemkov. Za pokritje odhodkov se načrtuje 
še 988.769,46 EUR sredstev na računu. 
V nadaljevanju so pojasnjeni le prihodki, ki se s predlogom rebalansa proračuna spreminjajo. 

 

70 - DAVČNI PRIHODKI 

700 – Davki na dohodek in dobiček 

7000 - dohodnina se kot odstopljeni vir občinam v skladu z Uredbo o načinu nakazovanja 
dohodnine občinam (Uradni list RS, št. 123/08) nakazuje občinam tedensko in po izračunih 
Ministrstva za finance znaša 6.738,066,00 EUR, kar predstavlja 57,53% celotnih prihodkov v 
letu 2016. Skladno z Dogovorom o višini povprečnine za leto 2016, ki je bil podpisan s strani 
reprezentativnih združenj občin, in na podlagi katerega je določena povprečnina za obdobje 
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v višini 522 EUR. 
 

71- NEDAVČNI PRIHODKI 

710- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
7102- Prihodki od obresti 

Prihodki od obresti so ocenjeni glede na predvidene vezave začasno prostih denarnih 
sredstev. V letu 2016 so načrtovani v višini 539.053,69 EUR, kar pomeni zmanjšanje sredstev 
v višini 336,31 EUR. Zmanjšanje prihodkov je pri KS Šentlovrenc za 90,00 EUR in KS Štefan 
za 246,31 EUR.. 

 
 
713-Prihodki od prodaje blaga in storitev 
7130- prihodki od prodaje blaga in storitev 
Prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo 0,51% celotnih prihodkov v letu 2016 in 
vključujejo prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge prihodke od prodaje.  
7130- prihodki od prodaje blaga in storitev (zlasti povračila stroškov uporabnikov občinskih 
prostorov ter prihodki od reklam v Glasilu občanov) so v letu 2016 načrtovani v višini 60.000,00 
EUR (od tega prihodki krajevnih skupnosti znašajo 11.000,00 EUR). Načrtovani prihodki so se 
zmanjšali v višini 10.000,00 EUR, zaradi zmanjšanja prihodkov v KS Šentlovrenc.  
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71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
7141 – drugi nedavčni prihodki predstavljajo kar 6,32% celotnih prihodkov v letu 2016. 
načrtovani so v višini 740.740,59 EUR, kar je za 245.607,41 EUR manj kot je bilo načrtovano 
v sprejetem proračunu. Prihodki so se zmanjšali zaradi zmanjšanja prihodkov v KS 
Šentlovrenc v višini 85.900,00 EUR in v KS Štefan v višini 92.000,00 EUR. Na zmanjšanje 
prihodkov vpliva tudi znižanje prihodkov od komunalnih prispevkov v višini 67.707,41 EUR.  
 
 

72- KAPITALSKI PRIHODKI 

720- Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov se v letu 2016 povečajo v višini 3.814,06 EUR na 
skupno višino 303.814,06 EUR. Prihodki temeljijo na predlogu Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Trebnje za leto 206, v katerega so se vključile nepremičnine, ki v letu 
2015 niso bile prodane oz.so se dodale nove nepremičnine.  
 
 
722- Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so načrtovani v višini 1.378.712,00 
EUR, kar pomeni povečanje v višini 1.028.712 EUR. 
7220- prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč so načrtovani v višini 105.000,00 EUR, kar 
predstavlja zmanjšanje sredstev v višini 45.000,00 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom.  
7221- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so načrtovani v višini 1.273.712,00 EUR, kar 
predstavlja višja načrtovana sredstva v višini 1.073.712,00 EUR, saj je že upoštevana 
dejanska realizacija, ki je nastala zaradi prodaje stavbnih zemljišč v industrijski coni v višini 
823.712,00 EUR. Prihodki predstavljajo 11,77 % celotnih prihodkov v letu 2016.  
 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

 
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v letu 2016, po predlogu rebalansa 
proračuna, znašajo v skupni višini 737.519,18, po posameznih namenih pa:  

 sredstva po 23. členu ZFO v višini 171.068,00 EUR  

 sredstva prejeta iz Kohezijskega sklada EU in slovenska udeležba v višini 33.255,67 

EUR 

 sredstva prejeta na razpisu za sofinanciranje projektov osnovne komunalne 

infrastrukture v romskih naseljih v višini 126.229,51 EUR 

 prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (finančna 

izravnava kot razlika med primerno porabo občine in dohodnino) v višini 355.815,00 

EUR.  
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Odhodki proračuna 

 
V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna za leto 2016, 
skupaj s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 13.174.838,32 EUR se zagotavlja 
pokrivanje potreb občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 12.606.246,86 
EUR in v računu financiranja v višini 568.591,46 EUR. 
 
V nadaljevanju so pojasnjeni le odhodki, ki se s predlogom rebalansa proračuna spreminjajo. 
40 - tekoči odhodki so načrtovani v višini 2.867.621,86 EUR in se povečujejo za 80.892,21 
EUR, glede na sprejet proračun. 
41 - tekoči transferi so načrtovani v višini 4.814.827,52 EUR in se povečujejo za 310.537,13 
EUR, glede na sprejet proračun.  
42 - investicijski odhodki so načrtovani v višini 3.936.373,48 EUR in se povečujejo za 
1.918.454,48, glede na sprejet proračun.  
43 - investicijski transferi so načrtovani v višini 987.424,00 EUR in se zmanjšujejo za 
185.010,00 EUR, glede na sprejet proračun.   
 
Podrobneje so spremembe na odhodkovni strani predstavljene v obrazložitvah posebnega 
dela.  
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2.  POSEBNI DEL  

A - Bilanca odhodkov 

V posebnem delu so predstavljene spremembe oz. dopolnitve proračuna, ki so vplivale na 
spremenjene odhodke po posameznih področjih proračunske porabe, in sicer zgolj po 
proračunskih postavkah, ki se spreminjajo oz. dopolnjujejo. 
Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih 
po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.  
 

1000 – OBČINSKI SVET  
 
V letu 2016 se s predlogom rebalansa proračuna v okviru proračunskega uporabnika občinski 
svet načrtuje 84.625,20 EUR, med tem, ko je v sprejetem proračunu zagotovljenih 84.125,20 
EUR. 
 

01 - POLITIČNI SISTEM 

 

0101 - Politični sistem 

 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

 
 
01005 – Občinska volilna komisija – nadomestila članom OVK, nadomestila članom 
volilnih odborov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe  
 
Sredstva za delovanje OVK so predlagana v skupni višini 700,00 EUR, indeks povečanja 
znaša 350,00 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2016. 

Predvidena sredstva zadoščajo za izplačilo 2 sejnin članom OVK. Ena seja  OVK je v letu 2016 
že bila zaradi imenovanja nadomestnega člana OS.  

 

01 - POLITIČNI SISTEM 

 

0101 - Politični sistem 

 

01019003- Dejavnost župana in podžupanov 

 

01012- Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje 
funkcije (župan, podžupan) 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe  

 



6 

 

Na proračunski postavki 01012 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za 
neprofesionalno opravljanje funkcije (župan, podžupan) so v veljavnem proračunu načrtovana 
sredstva v višini 61.056,00 EUR. Sredstva se povečajo v višini 350,00 EUR (skupno na 
61.406,00 EUR), zaradi izplačila regresa v višini 350,00 EUR. Regres za letni dopust je urejen 
v 7. Členu ZUPPJS. Višina regresa je odvisna od plačnega razreda. 

 

 

04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

0403- Druge skupne administrativne službe 

 

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

04008 - Pokroviteljstva občine (pri prireditvah javnih zavodov, društev, drugih 
izvajalcev) 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe  

 
Predlog proračuna Občine Trebnje za leto 2016 se na proračunski postavki 04008 
Pokroviteljstva občine (pri prireditvah javnih zavodov, društev, drugih izvajalcev), poveča za 
2.000 EUR in znaša 12.000 EUR. Razlog za povečanje izhaja iz dejstva, da bo v letu 2016 
nekaj okroglih obletnic delovanja institucij in društev, ter obletnice, ki so povezane z nastankom 
države. 
 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

 

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti 

 
04007 - Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje) 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe  

 
Sredstva se zmanjšujejo v višini 2.000,00 EUR na podlagi izbranega izvajalca za vzdrževanja 
in izdelave nove spletne strani, ki je bil ugodnejši glede na realizirana sredstva za vzdrževanje 
v preteklih letih in na podlagi sistemske ureditve gostovanje za video seje, ki je bilo 
odpovedano in je gostovanje sedaj na YouTube, kjer je brezplačno. 
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04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 
04015 – Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
Na proračunski postavki so v veljavnem proračunu načrtovana sredstva v višini 19.400,00 
EUR. Predlaga se povečanje v višini 12.500,00 EUR za namen zagotavljanja stroškov 
upravljanja stavbe (elektrika, komunalne storitve…), ki jo je občina kupila v lanskem letu – 
»Grmada« in za zagotavljanje sredstev za izdelavo študij o izvedljivosti projektov in projektne 
dokumentacije. 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

 

06039001 - Administracija občinske uprave 

06007 - Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin) 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
 
Sredstva za plače delavcev občinske uprave, prispevke delodajalca za socialno varnost, 
premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter druge izdatke zaposlenim se 
povečujejo na podlagi dogovora med Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati 
javnega sektorja. 
 
Z namenom stabilizacije javnih financ so reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada 
Republike Slovenije dne 10. novembra 2015 podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov 
dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: 
Dogovor). Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela ter nekatere druge ukrepe v 
javnem sektorju. 
Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15; v nadaljevanju 
ZUPPJS16), s sklenitvijo Aneksa št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 
91/15; v nadaljevanju Aneks št. 8 h KPJS) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju Aneks h KPND). Za 
realizacijo dogovora pa bosta sprejeti tudi spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih 
javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 
80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15 in 73/15) in Uredbe o plačah in drugih 
prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih 
organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08, 98/10, 41/12, 
41/13, 47/13 in 96/14).  
 
Sprejeti ukrepi, na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 in 2016 
v javnem sektorju, ki prinesejo finančne posledice za proračunskega uporabnika so naslednji: 
Podaljšanje uporabe znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice do 1. 9. 2016 

S 1. septembrom 2016 se ponovno uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (plačna 
lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 
40/12; v nadaljevanju ZUJF)). 
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Napredovanje v višji plačni razred in višji naziv v letu 2015 
Ukrepe na področju napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev v letu 2015 je določil 
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 
(Uradni list RS, št. 95/14; v nadaljevanju: ZUPPJS15).  
V skladu s ZUPPJS15 javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2015 izpolnijo pogoje za 
napredovanje v višji plačni razred, naziv in višji naziv, napredujejo v višji plačni razred, naziv 
in višji naziv, vendar so pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, 
pridobljenim nazivom ali višjim nazivom z zamikom. In sicer javni uslužbenci in funkcionarji, ki 
so napredovali v višji plačni razred, naziv ali višji naziv v letu 2015, so pridobili pravico do plače 
na podlagi napredovanj s 1. 12. 2015. 
 
Regres za letni dopust za leto 2016 se povečuje glede uvrstitev v plačne razrede. Glede 
na načrtovana sredstva v veljavnem proračunu spremeni oz. poveča v skupni višini 9.000,00 
EUR. Regres za letni dopust za leto 2016 je urejen v 7. členu ZUPPJS16. Višina regresa je 
odvisna od plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec oz. funkcionar na zadnji 
dan meseca aprila 2016. 
 
 
 
06027 – Plače delavcev skupne občinske uprave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 
 
Sredstva za delovanje skupne občinske uprave se zagotavljajo skladno s Sporazumom o 
medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih ter s finančnim načrtom 
Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina za leto 2016. Sredstva za delovanje 
Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina se za leto 2016 povečujejo na PP 06027 
Plače delavcev skupne občinske uprave v višini 6.401,03 EUR na skupno višino 53.105,74 
EUR. V drugi polovici leta 2016 bo prišlo do sprememb v kadrovski zasedbi v skupni upravi - 
začasna odsotnost javne uslužbenke zaradi porodniškega dopusta, zaradi česar je potrebno 
zagotoviti nadomeščanje za čas začasno odsotne javne uslužbenke. Po dogovoru med 
občinami ustanoviteljicami organa skupne uprave se bo nadomeščanje izvajalo z javnimi 
uslužbenci znotraj organa skupne uprave skladno z Zakonom o javnih uslužbencih, zaradi 
česar pa je potrebno zagotoviti finančna sredstva. 

 

 
 
Na proračunski postavki se na podlagi predloga Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« 
zagotavljajo potrebna sredstva za delovanje medobčinskega razvojnega centra v letošnjem 
letu. Organ skupne občinske uprave za občine ustanoviteljice v prvem letu predstavlja višje 
finančne obveznosti kot bo to v naslednjih letih, saj je potrebno zagotoviti osnovne pogoje za 
njegovo delovanje. Največji strošek predstavljajo plače in prispevki ter drugi izdatki 
zaposlenim. Stroške za delovanje si občine ustanoviteljice delijo na tretjine. Skupna ocena 
predvidenih stroškov za vzpostavitev poslovanja organa skupne občinske uprave je planirana 
na 129.580,00 EUR. 
 
Preglednica: Delitev stroškov po predlogu odloka in finančnem načrtu sedežne občine. 

proračunski postavki 
 

Plan SOU TIG  
v EUR 

Delež Občine Trebnje 
v EUR 

Materialni stroški skupne občinske uprave 43.450,00 14.483,34 

Plače delavcev skupne občinske uprave 86.130,00 28.710,00 

 
skupaj 

 
129.580,00 

 
43.193,34 
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Na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin je občina upravičena do povrnitve 
upravičenih stroškov delovanja skupne občinske uprave, in sicer v višini 50 % v preteklem letu 
realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje v skladu z zakonom organiziranega 
skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave. Polovica teh stroškov se občini torej 
povrne iz državnega proračuna. 
 
 
 
 
 
06028- Materialni stroški skupne občinske uprave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 
 
Sredstva za delovanje skupne občinske uprave se zagotavljajo skladno s Sporazumom o 
medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih ter s finančnim načrtom 
Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina za leto 2016. Sredstva za delovanje 
Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina se za leto 2016 povečujejo na PP 06028 
Materialni stroški skupne občinske uprave v višini 15.902,98 EUR na skupno višino 41.467,16 
EUR.  
 
Na proračunski postavki se na podlagi predloga Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« 
zagotavljajo potrebna sredstva za delovanje medobčinskega razvojnega centra v letošnjem 
letu. Organ skupne občinske uprave za občine ustanoviteljice v prvem letu predstavlja višje 
finančne obveznosti kot bo to v naslednjih letih, saj je potrebno zagotoviti osnovne pogoje za 
njegovo delovanjeStroške za delovanje si občine ustanoviteljice delijo na tretjine. Skupna 
ocena predvidenih stroškov za vzpostavitev poslovanja organa skupne občinske uprave je 
planirana na 129.580,00 EUR. 
 
 

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

 
06014 - Nakup računalniške in programske opreme 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 
 
Na proračunski postavki so v veljavnem proračunu načrtovana sredstva v višini 24.000,00 
EUR. Predlaga se povečanje proračunske postavke v višini 6.000,00 EUR za namen 
zamenjave serverja in zagotavljanje dvojnega serverja na ločeni lokaciji, za zagotavljanje 
varnosti delovanja ob izpadu enega serverja, kar bo zagotavljal drug server. S tem bo tudi 
omogočeno da bo ločeno shranjene programske in arhivski dokumentarni sistem Doksis. S 
tem se bo tudi vzpostavila ureditev sistemskih in varnostnih prijav na strežnik, ki je potrebna 
za nemoteno delovanje. Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- ju OB130-09-
0005.  
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06017 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 

 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
 
Na proračunski postavki so v veljavnem proračunu načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR. 
Predlaga se povečanje proračunske porabnika v višini 15.000,00 EUR za namen zamenjave 
dotrajanih žlebov upravne stavbe občinske uprave. Zagotovljene pravice porabe se uskladijo 
tudi v NRP- ju OB130-09-0007.  
 
 
 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 
07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
 
Na proračunski postavki so v veljavnem proračunu načrtovana sredstva v višini 4.000,00 EUR. 
Predlaga se povečanje proračunske porabnika v višini 2.000,00 EUR za namen zagotavljana 
izobraževanje pripadnikov CZ. 
Na podlagi 22., 37., 98. in 111. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), 8. in 31. člena Statuta Občine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.), 16. in 17. člena Uredbe o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 
in 23/11), Pravilnika o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne 
zaščite (Uradni list RS, št. 104/08), 6. člena Pravilnika o izobraževanju in usposabljanju na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 102/09 in 45/12) in 
5. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 
list RS, št. 104/08) je župan sprejel NAČRT USPOSABLJANJA IN VAJ za pripadnike 1. Štaba 
Civilne zaščite v Občini Trebnje, 2. Službe za podporo v Občini Trebnje, 3. Ekipe za prvo 
pomoč v Občini Trebnje in 4. Ekipe za iskanje zasutih v ruševinah v Občini Trebnje v obdobju 
2015-2020. S tem načrtom se ureja usposabljanja in vaje za pripadnike Civilne zaščite v Občini 
Trebnje v obdobju 2015-2020 za katera je potrebno zagotoviti sredstva v proračunu. 
 
 
 
07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
 
Na proračunski postavki so v veljavnem proračunu načrtovana sredstva v višini 7.000,00 EUR. 
Predlaga se povečanje proračunske porabnika v višini 15.000,00 EUR za namen nakupa 
opreme CZ. 
Na podlagi 37. in 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list 
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), 8. in 31. člena Statuta Občine Trebnje 
(Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.), 16. in 17. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju 
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in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) 
in Pravilnika o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite 
(Uradni list RS, št. 104/08) je župan sprejel NAČRT OPREMLJANJA Štaba Civilne zaščite v 
Občini Trebnje, Službe za podporo v Občini Trebnje, Ekipe za prvo pomoč v Občini Trebnje in 
Ekipe za iskanje zasutih v ruševinah v Občini Trebnje in njihovih pripadnikov v obdobju 2015-
2020. Enote Civilne zaščite se mora opremiti – materialno popolni – skladno z 2. in 5. členom 
Pravilnika o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite in 
sklepov o določitvi njihovih kadrovskih in materialnih formacij. 
S tem načrtom se ureja opremljanje Civilne zaščite v Občini Trebnje in njihovih pripadnikov v 
obdobju 2015-2020 za kar je potrebno zagotoviti sredstva v proračunu. Plan nabave v 
letošnjem letu se bo organiziral glede na ustreznost in uporabnost obstoječe opreme enot 
Civilne zaščite. Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- ju OB130-09-0008.  
 
 
 

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 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
 
Na proračunski postavki so v veljavnem proračunu načrtovana sredstva v višini 140.000,00 
EUR. Predlaga se povečanje proračunske porabnika v višini 10.000,00 EUR. Sredstva 
proračunskega porabnika so v višini 110.000,00 EUR namenjena sofinanciranju novogradnje 
ali adaptacije gasilskih domov, nabave vozil in druge opreme po programu Gasilske zveze 
(GZ) Trebnje.  
Za nadaljevanje gradnje gasilskega doma PGD Lukovek se v letu 2016 nameni 20.000,00 
EUR in za nadaljevanje gradnje gasilskega doma PGD Velika Loka se v letu 2016 nameni 
20.000,00 EUR. 
Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- ju OB130-09-0010.  
 
 

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) 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
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Na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 20.337,49 EUR in se namenijo v višini 
500,00 EUR za stroške elektrike na Jurijevi domačiji za čas januar-marec 2016, sredstva v 
višini 5.000,00 EUR so namenjena za obnovo strehe na domačiji in sredstva v višini 14.837,49 
EUR za programe v razvoju podeželja, ki jih potrdi LAS STIK. Planirana sredstva so zmanjšana 
za 7.500,00 EUR, saj je občina v letu 2016 za upravljanje Jurijeve domačije podpisala pogodbo 
z KS Knežja vas. Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- ju OB130-09-0071.  
 
 
 

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu 

 

11039002- Zdravstveno varstvo  rastlin in živali 

 
11011 Sofinanciranje programov društev za zaščito živali 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 
 
Program za zaščito živali bo izvedla občina iz proračunske postavke Zavetišča za živali, kjer 
so že bila tudi prerazporejena sredstva v višini 3.000,00 EUR.  
 

1104- Gozdarstvo 

 

11049001- Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

 

11013 - Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in 
druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak v 
skupni višini 22.500,00 EUR. Povečanje sredstev v višini 7.500,00 EUR predstavljajo 
koncesnine iz državnih gozdov in so namenska sredstva za rekonstrukcije in adaptacije 
gozdnih in občinskih cest, ki se uporabljajo za namen spravila lesa. Na postavki so prenesena 
sredstva iz preteklega leta ter predvidena koncesnina v letu 2016.  
Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- ju OB130-12-0007.  

Namen in cilj 

Sredstva iz NRP- ja so namenjena za gradnjo in vzdrževanje gozdne in druge infrastrukture 
lokalnega pomena. Sredstva v skupni višini 7.500,00 EUR predstavljajo neporabljena sredstva 
in preteklega leta v višini 4.244,59 EUR, razliko pa predstavlja okvirno vrednost sredstev 
koncesnin iz državnih gozdov v letu 2016.  
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

 

13029001- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (mostovi, cestna 
križanja, ovire za umirjanje prometa, varovalne ograje), sanacija poškodb 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic  

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za sanacijo poškodb na objektih cestne 
infrastrukture. Glede na načrt izvajanja rednega vzdrževanje občinskih cest na objektih v letu 
2016 ni predvidenih večjih vzdrževalnih del zato na postavki ne potrebujemo sredstev. V 
primeru manjših vzdrževalnih del na objektih pa se bodo sredstva zagotovila v okviru postavke 
13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest. 

 

 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

13005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za preplastitve in rekonstrukcije lokalnih cest. V 
letu 2016 se postavka poveča za investicijo v rekonstrukcije ceste Trebnje – Račje selo za 
katero je občinski svet Občine Trebnje na 10. redni seji dne 18. 11. 2015, sprejel sklep, da se 
nerealizirana investicija umesti v proračun za leto 2016. Na tej investiciji se predvidi tudi 
črpanje nepovratnih sredstev po ZFO-1. Zmanjša pa se investicija v rekonstrukcijo ceste 
Trebnje – Repče. 

13005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 448.500,00 

OB130-15-0001 
Investicijsko vzdrževanje lokalnih 
cest 2016 

Gradnja 
420402  

Nadzor  
 420801  

Projekti 
420804 Skupaj: 

 Trebnje - Repče II. Faza 60.000,00 2.000,00   62.000,00 

 Bič - V. Gaber III. Faza 150.000,00 3.000,00   153.000,00 

 Projekti     30.000,00 30.000,00 

    210.000,00 5.000,00 30.000,00 245.000,00 

      

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 
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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. 

Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP-jih OB130-15-0001 in OB130-16-0003. 

  

OB130-15-0001 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 

Namen in cilj 

V letu 2016 se na NRP-ju zagotavljajo sredstva za izvedbo III faze lokalne ceste LC 426111 
Bič – Veliki Gaber v skupni višini 153.000,00 EUR. Sredstva za izvedbo II faze lokalne ceste 
LC 425031 Trebnje – Repče se zmanjšujejo na skupno višino 62.000,00 EUR. Zagotavljajo se 
še sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za razne odseke lokalnih cest 
v skupni višini 30.000,00 EUR. 

OB130-16-0003 - Rekonstrukcija lokalne ceste Trebnje- Račje selo 

Namen in cilj 

V letu 2016 se na NRP-ju zagotavljajo sredstva za izvedbo I faze rekonstrukcije lokalne ceste 
LC 425001 Trebnje – Račje selo. V I fazi je predvidena izvedba rekonstrukcija lokalne ceste 
na skupno širino 6,0 m z enostranskim pločnikom širine 1,5 m (po levi strani v smeri 
stacionaže) od veterinarske postaje v Trebnjem do konca naselja Pekel. Za investicijo so 
predvidena sredstva v skupni višini 203.500,00 EUR od tega nepovratna sredstva po ZFO-1 v 
višini 171.068,00 EUR. 

 

 

13013 Ureditev cestne infrastrukture v romskem naselju 

  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za ureditev lokalne ceste ki poteka mimo 
romskega naselja Vejar. Ureditev obsega rekonstrukcijo LC 425202-Brezovica-Velika Loka v 
dolžini cca 1.300 m med naselji Račje selo – Vejar – Hudeje. Cesta se rekonstruira na širino 
5,0 m z enostranskim pločnikom širine 1,5 m. Investicijo se prijavi na javni razpis za 
sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2016 in 
2017. Izvajanje projekta je predvideno v letih 2016 in 2017 in  se realizira samo v primeru 
odobrenega sofinanciranja.  
Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- ju OB130-16-0006. 
 
Namen in cilj 

Na NRP-ju se zagotavljajo sredstva za ureditev lokalne ceste ki poteka mimo romskega 
naselja Vejar. Ureditev obsega rekonstrukcijo LC 425202-Brezovica-Velika Loka v dolžini cca 
1.300 m med naselji Račje selo – Vejar – Hudeje. Cesta se rekonstruira na skupno širino 5,0 
m z enostranskim pločnikom širine 1,5 m. Investicijo se prijavi na javni razpis za sofinanciranje 
projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2016 in 2017. Za 
investicijo so predvidena sredstva v skupni višini 371.000,00 EUR letu 2016 se zagotavlja 
sredstva v višini 159.000,00 EUR preostali del 212.000,00 pa v letu 2017. Višina predvidenih 
sredstev sofinanciranja je 300.000,00 EUR kar predstavlja 100 % upravičenih stroškov 
projekta. 
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13042 Komunalna oprema IC Trebnje 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture na 
območju Industrijske cone Trebnje. Na območju industrijske cone Trebnje se v I fazi zagotovi 
izgradnja ceste S – J z internim krožnim križiščem ter priključkom (pas za leve zavijalce) na 
občinsko cesto (bivša regionalna cesta R3-651 odsek 1108 od 1. 11. 2015 prenesena na 
občino Trebnje). Zagotovi se tudi izgradnja vodovodne zanke ter fekalnega in meteornega 
kanala v okviru ceste z priključnim vodom na obstoječo infrastrukturo. Izvajanje projekta je 
predvideno v letih 2016 in 2017. 

Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- ju OB130-16-0004. 
 

Namen in cilj 

Na NRP-ju se zagotavljajo sredstva za izvedbo gospodarske javne infrastrukture za 
Industrijske cone Trebnje – I faza. V I fazi je predvidena izvedba izgradnja ceste S – J z 
internim krožnim križiščem ter priključkom (pas za leve zavijalce) na občinsko cesto (bivša 
regionalna cesta R3-651 odsek 1108 od 1. 11. 2015 prenesena na občino Trebnje). Zagotovi 
se tudi izgradnja vodovodne zanke ter fekalnega in meteornega kanala v okviru ceste z 
priključnim vodom na obstoječo infrastrukturo. Izvajanje projekta je predvideno v letih 2016 in 
2017. Za investicijo so predvidena sredstva v skupni višini 307.000,00 EUR kar predstavlja del 
gospodarske javne infrastrukture, ki ga bo gradila Občina Trebnje, preostali del pa bi se gradil 
preko pogodbe o opremljanju. V letu 2016 se zagotavlja sredstva v višini 120.100,00 EUR 
preostali del 186.900,00 pa v letu 2017. 

 

 

13029003- Urejanje cestnega prometa 

13011 - Banka prometnih podatkov 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 
 
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 
vzdrževanja obstoječe baze prometnih (cestnih) podatkov. V letošnjem letu bo izvedena 
»Sprememba Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje, za kar so 
potrebna dodatna sredstva v višini 2.500 EUR.   

13012 – Celostna prometna strategija 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

Občina Trebnje je uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij 
»Celostne prometne strategije«, s pomočjo katere bo vzpostavljen trajnostni prometni sistem. 
Projekt je sofinanciran iz Kohezijskega sklada (EU in slovenska udeležba), zato je potrebno 
uskladiti vire financiranja in višino sredstev. Z rebalansom se usklajujejo sredstva glede na 
izdelano investicijsko dokumentacijo (DIIP) ter pogodbo o sofinanciranju z Ministrstvom za 
infrastrukturo.  
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Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- ju OB130-16-0005. 

Namen in cilj 

Občina Trebnje je uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij 
»Celostne prometne strategije«, zato je potrebna uvrstitev usklajenega načrta razvojnih 
programov v proračun občine. Projekt je sofinanciran iz Kohezijskega sklada (EU in slovenska 
udeležba) zato je v NRP- ju potrebno uskladiti višino sredstev glede na vir financiranja po 
posameznih letih. V letu 2016 je tako skupaj zagotovljenih 50.731,67 EUR, od tega 33.255,67 
EUR sofinanciranja ter 17.476,00 EUR lastnih sredstev. V letu 2017 pa je skupno zagotovljenih 
38.385,98 EUR, od tega znaša transfer iz državnega proračuna 26.744,33 EUR ter lastna 
proračunska sredstva v višini 11.641,65 EUR. Skupno je tako za projekt Celostne prometne 
strategije zagotovljenih 89.117,65 EUR. 

 

 

13029006- Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo prometne infrastrukture ob državnih 
cestah. V letu 2016 se izvede razširitev nepregledne krivine na državni cesti R3-650, odsek 
1159 Žužemberk - Pluska v Knežji vasi. Povečuje se sredstva za izgradnjo pločnika v Dolenje 
Nemški vasi, ker je potrebno zagotoviti stabilizacijo zasipnega klina viadukta bivše hitre ceste. 
Zmanjšujejo pa se sredstva za pločnik v naselju Čatež saj se trenutno pripravlja projektna 
dokumentacija nato bo potrebno zagotoviti še potrebna zemljišča. Izgradnja se predvideva za 
leto 2017. Sredstva se zagotavljajo tudi za dopolnitev projektne dokumentacije za izgradnjo 
pločnik v naselju Dobrnič (podaljšek do uvoza za gasilni dom). 

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

225.000,00 € 

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  

Nadzor  
 420801  

Projekti 
420804 Skupaj: 

  Pločnik - Čatež 10.000,00 1.000,00 14.000,00 25.000,00 

  Pločnik - Dolenja nemška vas 135.000,00 2.000,00 3.000,00 140.000,00 

 Projektna dokumentacija     20.000,00 20.000,00 

    145.000,00 3.000,00 37.000,00 185.000,00 
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 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. 

 

Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- jih: 
 

- OB130-13-0004 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest-RC s 
pločnikom 

Namen in cilj 

Sredstva iz NRP- ja so namenjena za gradnji pločnika v Dobrniču. Sredstva v višini 5.000,00 
EUR predstavljajo potrebna sredstva za dopolnitev projektne dokumentacije za izgradnjo 
pločnik v naselju Dobrnič (podaljšek do uvoza za gasilni dom). Preostanek v višini 1.060,00 
EUR pa predstavlja sredstva potrebna za odkup zemljišč kjer jih Občina Trebnje še ni 
zagotovila (parc št.: 583/2, 581/5 in 581/7 vse k.o. Dobrnič).  

 

- OB130-15-0003 Posegi ob državnih cestah (pločniki, itd.) 

Namen in cilj 

V letu 2016 se na NRP-ju zagotavljajo sredstva v višini 140.000,00 EUR za izgradnjo 
pločnika v Dolenje Nemški vasi, ker je potrebno zagotoviti stabilizacijo zasipnega klina 
viadukta bivše hitre ceste. Za pločnik na Čatežu se zagotavljajo sredstva za pripravo 
projektne in investicijske dokumentacije v višini 25.000,00 EUR. Zagotavljajo se tudi 
sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, ki bo potrebna za navezavo občinskih cest 
na ukrepe umirjanja prometa na bivši hitri cesti H1 ter ostalih ukrepov ob državnih cestah 
po celotni občini (pločniki, avtobusna postajališča, prehodi……) v višini 20.000,00 EUR. 

 
 

1303- Železniški promet in infrastruktura 

 

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 

 

13019 Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniških prehodov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za ureditev in investicijsko vzdrževanje križanj 
javnih cest z železnico. Planirana sredstva se na postavki zmanjšujejo saj v letošnjem letu ni 
predvidenih nadaljnjih aktivnosti glede priprave projektne dokumentacije za zavarovanje 
železnikih prehodov. 

 

Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- ju OB130-15-0026. 

Namen in cilj 

Na NRP-ju se sredstva zmanjšujejo saj v letu 2016 ni predvidenih nadaljnjih aktivnosti glede 
priprave projektne dokumentacije za zavarovanje nezavarovanih železniških prehodov ter 
rekonstrukcijo podvoza v kraji Veliki Gaber. Zagotavljajo se samo sredstva v višini 3.000,00 
EUR v primeru, da bo Občina Trebnje uspešna na razpisu za opremo nezavarovanega 
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železniškega prehoda z aktivno prometno signalizacijo. Na razpis smo prijavili nezavarovan 
železniški prehod na javni poti JP 927162 Primštal. 

 

13041 Prestavitev baznih postaj 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za prestavitev načrtovanih baznih postaj GSM-
R. Občinski svet občine Trebnje je na svoji 3. izredni seji dne 15. 9. 2014 sprejel sklep, da se 
Občina Trebnje zaveže, da sofinancira v delu prestavitev načrtovanih baznih postaj GSM-R, 
do največ višine 30.000 EUR. Na podlagi sklepa je Občina Trebnje sklenila Sporazum za 
prestavitev lokacij baznih postaj pri projektu Uvedbe digitalnega radijskega sistema GSM-R na 
slovenskem železniškem omrežju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. V letu 2015 
ni prišlo do realizacije prestavitve vseh postaj (sporna lokacija Šentlovrenc - Krtina) zato je 
potrebno sredstva za prestavitev v skladu s sporazumom zagotavljati v letu 2016. 

 

 

 

 

14 - GOSPODARSTVO 

 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

 
14003 - Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih načrtov in 
predstavitev enot malega gospodarstva, sofinanciranje programov Podjetniške sheme 

 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 
Na proračunski postavki se višina sredstev iz 28.561,81 EUR zniža na 21.561,81 EUR. V letu 
2016 občina Trebnje ne bo financirala stroškov inovativnih predlogov.  

 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

 

14039001 – Promocija občine 

 
14008 Druge promocijske aktivnosti in projekti 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

Na proračunski postavki se planirana sredstva povečujejo iz 15.000,00 EUR na 22.000,00 
EUR zaradi povečanja obsega promocijskih aktivnosti zaradi 25. obletnice državnosti.  
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 
14009 Sofinanciranje programa turističnih društev in ustanov (turistično informacijski 
centri) 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
 
Sredstva na proračunski postavki se znižajo iz 22.000,00 EUR na 20.000,00 EUR zaradi 
znižanja stroškov za delovanje TIC pisarne, ker se delo izvaja preko javnih del. 
 
14010 – Sofinanciranje turističnih prireditev 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
 
Na proračunski postavki se višina sredstev iz 8.000,00 EUR povečuje na 49.500,00 EUR, od 
česar se sredstva v višini 35.000,00 EUR zagotavljajo na podlagi sklepa Občinskega sveta 
Občine Trebnje št. 900-10/2015 z dne 1. 10. 2015 za sofinanciranje prireditve 44. Teden cvička 
v organizaciji trebanjskih vinogradniških društev. Za 6.500,00 EUR se povečujejo sredstva za 
izvedbo osrednje turistične prireditve v Občini Trebnje, Iz Trebanjskega koša, ki bo letos 
potekal v organizaciji Občine Trebnje.  

 

14021 Regionalna destinacijska organizacija 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
 
V letu 2016 občina ne bo sodelovala v projektu regionalne destinacijske organizacije. 

 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 

1502- Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

 

15029001- Zbiranje in ravnanje z odpadki 

 

 

15003 – Sanacija črnih odlagališč 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
 
Sredstva ostajajo enaka, kot v predhodnem letu spremeni se samo konto saj gre za transfer 
javnim podjetjem – Komunali Trebnje, ki izvajajo sanacije črnih odlagališč. 
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15023 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - sredstva okoljskih dajatev 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
 
Sredstva so namenjena za izvedbo del, ki jo je potrebno izvesti skladno z okoljevarstvenim 
dovoljenjem št.: 35407-5/2012-21 z dne 16. 6. 2013. Sredstva se zagotavljajo iz okolijskih 
dajatve. 
 
15028 – CERO 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
 
Sredstva so namenjena za nakup stroja (CASE – kombinirka) za potrebe deponije in izgradnjo 
centra za ponovno uporabo na območju sortirnice. Sredstva se zagotavljajo iz naslova 
najemnine za komunalno infrastrukturo. 
 

Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- ju OB130-09-0029. 

Namen in cilj 

Sredstva v višini 142.800,00 EUR so namenjena za nakup stroja CASE za potrebe deponije 
in vzpostavitev centra ponovne uporabe. Sredstva se zagotavljajo iz  naslova najemnine za 
komunalno infrastrukturo. 

 
 

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 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
 

A:  RAVNANJE Z ODPADKI 

Zap. 

št. 

Ime investicije 15001 

(431100) 

15007 

(402999) 

15003 

(431100) 

15023 

(431100) 

15028 

(431100) 

SKUPAJ 

1 GLOBOKO  1.000,00 5.000 75.000,00    62.800,00 143.800,00 

2  CVIBLJE 15.000     15.000,00 

SKUPAJ 15.000 1.000,00 5.000 75.000,00   62.800,00 158.800,00 
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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.  

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… ). 
 

 

Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- jih: 

- OB130-09-0037 – Kanalizacija Štefan 

Namen in cilj 

  B:  RAVNANJE Z ODPADNO VODO 

Zap. 

št. 

Ime investicije 15008 

431100 

15008 

420401 

15024 

431100 

15024 

420401 

15027 

 420801 

15009 

402999 

15008 

  420804 

 SKUPAJ 

1 ŠTEFAN sekundarni 9.000               9.000 

2 DNV II. faza 40.000  55.000  2.500 1.500  99.000 

3 PONIKVE 20.000           20.000 

4 TREBNJE meteorne- 

zaledne vode 

 35.000  50.000 2.500     87.500 

5 Nadgradnja SKČN Trebnje 65.000  65.000  3.000        133.000 

6 Blato-Račje selo 15.000       15.000 

7 Intervencije 10.000       10.000 

8 Vodenje investicij      5.000  5.000 

9 Projektna dokumentacija 

za kanalizacijske sisteme 
      40.000 40.000 

SKUPAJ 159.000,00 35.000 120.000 50.000,00 8.000 6.500 40.000 418.500,00 
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Na NRP-ju se zagotavljajo sredstva v višini 9.000,00 EUR za izdelavo projektne 
dokumentacije (PGD/PZI), ki se bo izvedla v tekočem letu, vendar le v primeru, če se 
pridobijo vse potrebne služnosti. 

- OB130-09-0040 – Kanalizacija Ponikve 

Namen in cilj 

Na NRP-ju se zagotavljajo sredstva v višini 20.000,00 EUR za izdelavo projektne 
dokumentacije (PGD/PZI), ki se bo izvedla v tekočem letu, vendar le v primeru, če se 
pridobijo vse potrebne služnosti. 

- OB130-13-0001 – Kanalizacija Dol. Nemška vas – II. faza 

Namen in cilj 

Na NRP-ju se zagotavljajo sredstva v višini 99.000,00 EUR za dokončanje izvajanja del. 

- OB130-13-0002 – Meteorne in zaledne vode Trebnje 

Namen in cilj 

Na NRP-ju se zagotavljajo sredstva v višini 87.500,00 EUR za Obnovo obstoječe 
kanalizacije Stari trg, Trebnje - II. faza v vrednosti 40.000,00 EUR in Ureditev odvodnje 
padavinske vode iz parkirišč pri pokopališču v Trebnjem in čiščenje potoka (Stari trg) v 
vrednosti 45.000,00 EUR. Sredstva za investicijski nadzor in VPD se zagotovijo v vrednosti 
2.500,00 EUR. 

- OB130-15-0019 – Nadgradnja SKČN Trebnje in kanalizacija – dolina Temenice 

Namen in cilj 

Na NRP-ju se zagotavljajo sredstva v višini 133.000,00 EUR za izvedbo projektne 
dokumentacije. 

- OB130-16-0008 – Investicijska in projektna dokumentacija za kanalizacijske 
sisteme 

Namen in cilj 

Na NRP-ju se zagotavljajo sredstva v višini 40.000,00 EUR za izvedbo investicijske in 
projektne dokumentacije. 

 

 

 

 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 

1602- Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

 

16029001- Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
 

16003 - Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za posodobitev občinske baze podatkov za 
odmero NUSZ, ter za tekoče stroške vzdrževanje baze. Z izbranim izvajalcem je bila meseca 
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novembra 2015 sklenjena pogodba za posodobitev občinske baze podatkov za odmero NUSZ 
za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča v občini Trebnje. Zaradi še nedokončanih del, 
realizacija ni bila 100% in zato razliko predstavljajo obveznosti iz leta 2015 ter obveznosti za 
tekoče vzdrževanje obstoječe baze. 
 
 

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

16040 Arheološke najdbe 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izvajanje arheoloških raziskav v vseh fazah 
umeščanja posegov v prostor (prostorskega planiranja. predhodnih raziskav, raziskav v času 
gradnje…..). Sredstva se povečujejo zaradi izvedbe arheoloških raziskav na območju IC 
Trebnje v okviru izgradnje komunalne infrastrukture (geološki-radar IC Trebnje) ter iz naslova 
umeščanja kulturnega doma v center Trebnjega (geološki-radar center). Sredstva se 
povečujejo za 30.000,00 EUR na skupno višino 45.000,00 EUR. 

 

16029003- Prostorsko načrtovanje 

16005 Prostorski dokumenti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za strokovne podlage, variantne rešitve ter za 
pripravo prostorskih aktov. Sredstva se zmanjšujejo ker v letošnjem letu ni predviden pričetek 
celostnih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta OPN Trebnje. Sredstva se 
zmanjšujejo za 40.000,00 EUR na skupno višino 50.000,00 EUR 

 
 

1603- Komunalna dejavnost 

 

16039001 - Oskrba z vodo 

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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Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- jih: 
  

- OB130-09-0052 – Raziskovalna vrtina Bratnica  

Namen in cilj 

Na NRP-ju se zagotavljajo sredstva v višini 525.201,00 EUR za izvedbo Črpališča in 
povezovalnega vodovoda »Bratnica«. Projekt se bo financiral iz proračunskih sredstev 
občine v višini 268.600,00 EUR in kreditnih sredstev MGRT v višini 256.601,00 EUR. Nova 
vodovodna infrastruktura bo zagotovila nemoteno oskrbo s pitno vodo ter zagotavljala 
ustrezno požarno varnost, s čimer bo izboljšana kakovost bivalnega okolja in omogočen 
nadaljnji razvoj območja. 

- OB130-09-0053 – Vaški sistemi   

Namen in cilj 

Na NRP-ju se zagotavljajo sredstva v višini 77.700,00 EUR za izvedbo prevezavo vaškega 
vodovoda na javni vodovod. 

- OB130-13-0005 – Raziskovalna vrtina - Krtina  

Namen in cilj 

Na NRP-ju se zagotavljajo sredstva v višini 20.000,00 EUR za izvedbo projektne 
dokumentacije za izvedbo nove vrtine. 

 

 

Zap. 

št. 

Ime investicije 16007 

431100 

16007 

420804 

16008 

402999 

16007 

420401 

16041 

     420801 

SKUPAJ 

     1 Črpališče in 

povezovalni 

vodovod Bratnica 

   517.201 8.000 525.201 

2 Raziskovalna 

vrtina KRTINA 

   20.000         20.000 

3 Obnova 

sekundarnega 

omrežja Mali Videm 

6.500     6.500 

4 VAŠKI SISTEMI 

-prevezave 

75.700     2.000    77.700 

5 Rekonstrukcije 

sekundarnih 

vodov 

101.540    3.000 104.540 

6 Vodenje 

investicij 

  1.500   1.500 

7 Intervencije 10.000     10.000 

SKUPAJ 193.740 20.000 1.500 517.201 13.000 745.441 
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- OB130-16-0012  Vodenje investicij 

Namen in cilj 

Na NRP- ju se zagotavljajo sredstva v višini 7.500,00 EUR za vodenje investicij s strani 
Komunale Trebnje d.o.o. na področju zbiranja in ravnanja z odpadki v višini 1.000,00 EUR, 
ravnanja z odpadno vodo v višini 5.000,00 EUR in oskrba z vodo v višini 1.500,00 EUR.  

 

- OB130-13-0010 – Obnova sekundarnega omrežja Mali videm  

Namen in cilj 

Na NRP-ju se zagotavljajo sredstva v višini 6.500,00 EUR za izdelavo projektne 
dokumentacije. 

- OB130-16-0007 – Rekonstrukcije sekundarnih vodov  

Namen in cilj 

Na NRP-ju se zagotavljajo sredstva v višini 101.540,00 EUR za izvedbo odseka Račje selo 
v vrednosti 14.000,00 EUR, odseka Gubčeva cesta-Goliev trg v vrednosti 20.600,00 EUR, 
odseka Martinja vas v vrednosti 14.000,00 EUR, odseka Rodine-G. Dobrava v vrednosti 
35.000,00 EUR in za zamenjavo nedelujočih hidrantov v vrednosti 17.940,00 EUR. 
Sredstva za investicijski nadzor in VPD se zagotovijo v vrednosti 3.000,00 EUR. 

 
 
 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 
16011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
 
Sredstva za poslovilni objekt v naselju Sela pri Šumberku se zagotavljajo v višini ocenjenih 
(zmanjšanih) stroškov za izvedbo objekta. Pripravila se bo novelacija PZI projektne 
dokumentacije z  Vrednost novogradnje je ocenjena na 94.000,00 EUR, investicijski nadzor in 
VPD na 3.000,00 EUR in projektna dokumentacija na 3.000,00 EUR.  
 
Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- ju OB130-13-0014. 

Namen in cilj 

Na NRP-ju se zagotavljajo sredstva v višini 100.000,00 EUR. Vrednost novogradnje je 
ocenjena na 94.000,00 EUR, investicijski nadzor in VPD na 3.000,00 EUR in novelacija 
projektna dokumentacija na 3.000,00 EUR. Z novelacijo projektne dokumentacije se bo 
racionalizirala vrednost že izdelanega projekta. 

 
 

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

 

16069002 - Nakup zemljišč 
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16028 - Nakup kmetijskih zemljišč 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 
Sredstva za nakup kmetijskih zemljišč so predlagana v skupni višini   72.104,00 EUR, indeks 
povečanja znaša 721,00 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2016. 
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2016 se ohranjajo vsa območja 
pridobivanja nepremičnega premoženja.   
 
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2016 so dodana območja, ki so bila 
že predvidena v Načrtu 2015 pa do realizacije v letu 2015 ni prišlo: 
PGD Log pri Žužemberku: Pridobitev zemljišča zaradi potreb PGD Log pri Žužemberku se 
predvideva v enaki višini kot v letu 2015. 
 
Vaško središče Svetinja: Povečuje se obseg sredstev za pridobitev zemljišča zaradi ureditve 
vaškega središča Svetinja. Z lastniki so bile že sklenjene predpogodbe. Gre za pridobitev 
parcele 1549/43 in 705, obe k.o. Korita. 
 
Nova območja pridobivanja kmetijskih zemljišč pa so: 
Romsko naselje: Predviden je  nakup zemljišč zaradi izgradnje infrastrukture. Občina se bo 
prijavila na razpis za pridobitev državnih sredstev.  
 
 

16030 - Nakup stavbnih zemljišč 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 
Sredstva za nakup stavbnih zemljišč so predlagana v skupni višini   532.410,00 EUR, indeks 
povečanja znaša 307,80 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2016. 
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2016 se ohranjajo vsa območja 
pridobivanja nepremičnega premoženja, razen območje Ureditve mestnega jedra za leto 2016 
ni predvideno, ker je bilo pridobivanje zemljišč v ta namen realizirano v letu 2015.  
 
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2016 so dodana območja, ki so bila 
že predvidena v Načrtu 2015 pa do realizacije v letu 2015 ni prišlo: 
 
Dobrnič: V naselju Dobrnič je bila infrastruktura - pločnik že zgrajena v letu 2015, razen na 
parcelah  983/2 v izmeri 14 m2, 981/7 v izmeri 3 m2 in 981/5 v izmeri 28 m2, vse k.o. Dobrnič, 
kjer je stranka nasprotovala ureditvi pločnika in se ni strinjala z odkupom zemljišča.  
Šentlovrenc: Odkup zemljišča zaradi širitve pokopališča v Šentlovrencu - se predvideva v višini 
kot v letu 2015. 
 
PGD Log pri Žužemberku: Pridobitev zemljišča zaradi potreb PGD Log pri Žužemberku se 
predvideva v enaki višini kot v letu 2015. 
Vrtec Veliki Gaber: Povečuje se obseg sredstev za pridobitev zemljišča za vrtec Veliki Gaber. 
Predvidoma gre tu za del parcele 67/3 k.o. Veliki Gaber za območje cca 3500 m2. V letu 2015 
je bila tudi pridobljena cenitev. 
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Nova območja pridobivanja stavbnih zemljišč pa so: 
 
 
Naselje Grmada: Predviden je predvsem odkup zemljišča parcele 42/2 k.o. Vrhtrebnje zaradi 
ureditve nepreglednega ovinka v naselju Grmada. 
 
Postajališče za avtodome:  Odkup zemljišča z objekti, ki je v privatni lasti, je potreben zaradi 
izvedbe investicije – izgradnje postajališča za avtodome. Občina Trebnje že več let sodeluje v 
projektu mreža postajališč za avtodome, vodja projekta je Občina Mirna. Občina Trebnje se 
bo tudi prijavila na razpis  program INTERREG (SI-HR), preko katerega obstaja možnost 
povrnitve sredstev za nakup zemljišča. Predviden je odkup zemljišča parcele 303/3 k.o. 
Trebnje (stara črpalka). 
Stanovanjska soseska Dobrava: Občina Trebnje je v letu 2015 sprejela Odlok  o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za »stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava (DOB-015 SS)« 
(Uradni list RS, 17/15). Nekatera zemljišča pa so še v privatni lasti. 
Odkup zemljišč, ki so v privatni lasti, je potreben zaradi izvedbe investicije – celostna ureditev 
in oprema območja, ki ga zajema prostorski akt.  Gre za zemljišča parc. št. 71/1 v izmeri 5518 
m2 in parc. št. 109 v izmeri 693 m2, obe k.o. 1431 Dobrnič. 
 
 
 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

17009 - Mrliško ogledna služba 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

Sredstva na postavki so načrtovana v višini 16.000,00 EUR, kar predstavlja zvišanje 
načrtovanih sredstev za 4.000,00 EUR. 

 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - Tabor likovnih samorastnikov, Rastoča 
knjiga 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 
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Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva v skupni višini 61.960,00 EUR kar 
predstavlja  povečanje za 6.600,00 EUR od tega predstavlja povečanje 6.000,00 EUR za 
materialne stroške galerije in 600,00 EUR za plače – sprostitev napredovanj javnih 
uslužbencev.  

 

 

1803 - Programi v kulturi 

 

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo  

18013 – Dejavnost knjižnice 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva v skupni višini 219.625,00 EUR kar 
predstavlja  povečanje za 250,00 EUR. Povečanje na kontu 432300 – Investicijski transferi 
javnim zavodom, je potrebno za nakup serverja in tiskalnika izkaznic za potrebe Knjižnice 
Pavla Golie Trebnje. Sredstva za nakup te opreme v višini 1.650,00 EUR predstavljajo delež 
Občine Trebnje oz. 58,26%. 

Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- ju OB130-09-0065. 

 

 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

18032 – Najemnine kulturnih objektov 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

V letu 2016 občina ne planira najemnine za kulturne objekte. 

 

 

18033 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnjice, 
muzeji, arhivi, galerije, javni zavodi za upravljanje z dediščino, gledališča, zavod za 
kulturo, kulturni centri) 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 
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V letu 2016 se sredstva povečujejo iz 20.000,00 EUR na 57.000,00 EUR in bodo namenjena 
za obnovo kulturnega doma v Veliki Loki v višini 50.000,00 EUR, za pridobitev projektne 
dokumentacije za energetsko sanacijo kulturnega doma v Šentlovrencu v višini 5.000,00 EUR 
in za izdelavo DIIP-a za prijavo na razpis za energetsko sanacijo stavbe CIK v višini 2.000,00 
EUR.  

Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- jih: 
 
Namen in cilji 
 
- OB130-15-0027 – Sofinanciranje kulturnega doma – KS Velika Loka  

Zagotovljena so sredstva v višini 50.000,00 EUR za obnovo in sanacijo Kulturnega doma 
Velika Loka.  

- OB130-09-0066 – Investicijski transferi javnim zavodom – CIK Trebnje  

Sredstva v višini 2.000,00 EUR so zagotovljena za transfer CIK Trebnje za izdelavo DIIP-a in 
pripravo prijave na javni razpis za energetsko sanacijo stavbe CIK Trebnje. 

 

18075 Zagotavljanje prostorov za knjižnico 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

Sredstva na proračunski postavki v višini 30.000,00 EUR se prestavijo na načrte in drugo 
projektno dokumentacijo.  
 
Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- ju OB130-12-0003. 
 
Namen in cilji 
 
Sredstva v višini 30.000,00 EUR so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za 
gradbeno dovoljenje in za novelacijo investicijske dokumentacije ter pripravo prijave na javni 
razpis za pridobitev sredstev za energetsko sanacijo stavbe.  

 

 

18078 – Kulturni dom Trebnje 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

Sredstva na proračunski postavki so planirana za pripravo in izdelavo različnih analiz in študij 
za pripravo dokumentacije za gradnjo Kulturnega doma Trebnje v višini 30.000,00 EUR. 
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1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

 

18059001 - Programi športa 

18053 – Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

Na proračunski postavki se sredstva povečujejo iz 4.000,00 EUR na 14.150,00 EUR in so 
namenjena za ureditev parkirnega prostora pri nogometnem stadionu na Cvibljah v višini 
10.150,00 EUR in 4.000,00 EUR za javni razpis.  

Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- ju OB130-09-0067. 
 
Namen in cilj 
 
Zagotavljanje sredstev za izboljšanje pogojev za izvedbo športnih dejavnosti, vzdrževanje in 
obnavljanje javnih športnih objektov občinskega pomena, ki so se prijavili na javni razpis in za 
ureditev parkirnih prostorov pri nogometnem igrišču na Cvibljah.  

 

 

18076 – Obnova športnega igrišča v Trebnjem   

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

Sredstva v višini 250.400,00 EUR so namenjena za dokončno ureditev Športnega parka 
Trebnje – severni del in so planirana v skladu z DIIP dokumentom.  

 

Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- ju OB130-15-0018. 
 
 
Namen in cilj 

V letu 2014 je bila izvedena prenova nogometnega igrišča na igrišču pri CIK Trebnje, v letu 
2015 je bila urejena atletska steza. V letu 2016 so sredstva v višini 250.400,00 EUR 
namenjena za dokončno ureditev igrišča (tribune, igrišče za odbojko na mivki, vadbeni prostor 
za mažoretke in igrišče za košarko, drsališče z umetnim ledom in ograja okoli igrišča). 
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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) 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

V okviru proračunske postavke se načrtuje sprememba na kontih 4119: sredstva za plačilo 
razlike med ceno programa in plačili staršev se povečajo za 212.414,00 EUR zaradi 
povečanega števila oddelkov v Vrtcu Mavrica Trebnje in spremembe cene od 1.1.2016. Na 
kontih 4133 so sredstva se planirana sredstva zmanjšajo iz 171.400,00 EUR na 152.311,00 
EUR, ker se zaradi spremenjenega pravilnika za izračun cene programov v javnih vrtcih 
spreminjajo stroški kalkulacije nove cene (bolniške odsotnosti se več ne obračunavajo izven 
cene programa).   

  

19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 91.000,00 EUR za plačilo razlike med 
veljavno ceno programov in plačilom staršev za vse tiste otroke, ki imajo v naši občini stalno 
prebivališče in obiskujejo vrtce izven občine Trebnje. 

  

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

Na proračunski postavki se sredstva povečujejo iz 8.392,40 EUR na 178.392,40 EUR in so 
planirana za investicijske transfere javnim zavodom 13.000,00 EUR od tega 1.500,00 EUR za 
vrtec Mavrica za ureditev igrišča v Šentlovrencu  in 11.500,00 EUR za vrtec v Velikem Gabru 
za ureditev igrišča. Sredstva v višini 140.500,00 EUR so namenjena za izgradnjo enega 
oddelka vrtca v Dobrniču in sredstva v višini 19.500,00 EUR so namenjena za pridobitev 
investicijske in projektne dokumentacije za 4-oddelčni vrtec v Šentlovrencu. 

 

Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- jih: 
 
Namen in cilj 
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- OB130-09-0075 investicijski transferi javnim zavodom – Vrtci 

Sredstva v višini 13.000,00 EUR so namenjena za ureditev otroškega igrišča pri PŠ 
Šentlovrenc v višini 1.500,00 EUR, za ureditev igrišča pri OŠ Veliki Gaber v višini 10.000,00 
EUR ter za najnujnejša dela v vrtcu Veliki gaber 1.500,00 EUR. 

 

- OB130-16-0001 – Prizidek enega oddelka vrtca v Dobrniču 

V letu 2016 je predvidena izgradnja enega oddelka vrtca kot prizidek pri PŠ Dobrnič in sicer 
so sredstva v višini 130.000,00 EUR namenjena za novogradnjo, 1.500,00 EUR za nadzor in 
9.000,00 EUR za pridobitev projektne in investicijske dokumentacije ter gradbenega 
dovoljenja.  

- OB130-16-0002 Izgradnja štiri oddelčnega vrtca v Šentlovrencu 

V letu 2016 so se pričeli postopki za pridobitev projektne in investicijske dokumentacije za 
gradnjo štiri oddelčnega vrtca v Šentlovrencu, za kar je v proračunu namenjeno 19.500,00 
EUR. 

 
 

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

19006 - Izvedba programa Veseli December 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

Povečanje proračunske postavke iz 31.000,00 EUR na 38.000,00 EUR je zaradi porabe 
sredstev za božično-novoletne prireditve, ki so se v decembru 2015 odvijale v parku v 
Trebnjem. 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

 

19039001 - Osnovno šolstvo 

19011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

Sredstva na proračunski postavki so se zmanjšala iz 260.000,00 EUR na 176.500,00 EUR 
zaradi  spremembe plana investicij gradnje parkirnih prostorov in igrišča v Dobrniču, saj bo v 
letu 2016 izvedena le gradnja parkirišča zaradi nove dozidave oddelka vrtca.    

  

Zagotovljene pravice porabe se uskladijo tudi v NRP- jih: 
 
Namen in cilj 
 
- OB130-12-0001 – Zunanje igrišče pri PŠ Dobrnič  



33 

 

V letu 2016 je planirano, da se uredi makadamsko parkirišče nasproti PŠ Dobrnič, za kar so 
namenjena sredstva v višini 66.500,00 EUR za izvajalska dela in 700,00 EUR za izvedbo 
nadzora.   
 
- OB130-12-0015 - Prizidek k Vrtcu Veliki Gaber 

Pripravljen je bil DIIP in izdelana idejna zasnova za dozidavo 6. oddelčnega vrtca in 
preureditev prostorov osnovne šole, v kolikor bodo pridobljena ustrezna zemljišča se bodo 
planirana sredstva v višini 29.300,00 EUR namenila za pridobitev dokumentacije za 
novogradnjo vrtca. 
 
 

 

1905 – Drugi izobraževalni programi 

 

19059002 – Druge oblike izobraževanja 

19039 – Sofinanciranje mednarodnih študijskih tekmovanj  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

Občina Trebnje v letu 2016 ne bo sofinancirala mednarodnih študijskih tekmovanj. 

 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

 

2002 - Varstvo otrok in družine 

 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

20022 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

Skupno so načrtovana sredstva v višini 32.000,00 EUR kar predstavlja povečanje za 2.000,00 
EUR zaradi večjega števila vlog v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.  

 
 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
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20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih  

20028 – Sklad za izredne socialne denarne pomoči 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

Načrtovanje proračunske postavke se poveča iz 32.000,00 EUR na 35.000,00 EUR zaradi 
povečanega števila vlog v obdobju januar-marec 2016 v primerjavi z enakim obdobjem 
preteklega leta.  

 

 
 

23- INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

 

2303- Splošna proračunska rezervacija 

23008- Splošna proračunska rezervacija 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 

 

Sredstva na proračunski postavki so planirana v višini 77.909,29 EUR. Sredstva splošne 
proračunske rezervacije 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 ni bilo mogoče načrtovati.  

 

 
 

3.  RAČUN FINANCIRANJA  

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe  

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

2201 Servisiranje javnega dolga  

 

2201 - Servisiranje javnega dolga  

Opis glavnega programa  

Glavni program Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz 
naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov 
financiranja in upravljanja z javnim dolgom.  
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Dolgoročni cilji glavnega programa  

Splošni cilji:  
- Zagotoviti pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja občinskega proračuna z 
dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja 
vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja in drugim tržnim in makroekonomskim 
tveganjem. 
- Izvajanje transakcij upravljanja z dolgom z namenom zniževanja stroškov servisiranja dolga 
in izboljšanja kvalitete občinskega proračuna. 
- Zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Pričakovani rezultati:  
- Pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna. 
- Izboljšanje kvalitete občinskega proračuna. 
- Ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost različnim 
vrstam tveganja. 
Kazalniki:  
- Dinamika izvrševanja servisiranja dolga. 
- Izpostavljenost različnim tržnim in makroekonomskim tveganjem. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

 
 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje  

Opis podprograma  

Podprogram v okviru te bilance zajema zneske glavnic za odplačilo dolgoročnih kreditov. 
Dejavnosti: 
- Izvedba transakcije zadolževanja za potrebe financiranja izvrševanja občinskega proračuna. 
- Izvedba transakcij upravljanja z dolgom občinskega proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage  

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. 
in 101/13)  
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 123/06 – 
ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A)  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Splošni cilji:  
- Zagotoviti pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja občinskega proračuna z 
dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja 
vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja in drugim tržnim in makroekonomskim 
tveganjem. 
- Izvajanje transakcij upravljanja z dolgom z namenom zniževanja stroškov servisiranja dolga 
in izboljšanja kvalitete občinskega proračuna. 
- Zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  

Pričakovani rezultati:  
- Pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna. 
- Izboljšanje kvalitete občinskega proračuna. 
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- Ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost 
različnim vrstam tveganja. 
Kazalniki:  
- Dinamika izvrševanja servisiranja dolga. 
- Izpostavljenost različnim tržnim in makroekonomskim tveganjem. 

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za odplačila glavnic že najetih kreditov 
v preteklih letih, in sicer: 

 za Podružnično šolo Dolenja Nemška vas (kredit iz leta 2009),  

 za investicije v letu 2010 (zadolžitev v 2010 - zlasti za PŠ Dobrnič) in 2011 (zlasti 
novogradnja vrtca),  

 za poplačila obveznosti iz naslova zadolžitve v letu 2012 za financiranje odkupa 
prostorov za potrebe knjižnice,  

 za poplačilo obveznosti iz naslova zadolžitve v letu 2013 (zlasti Energetska sanacija 
PŠ Šentlovrenc) ter  

 za poplačilo obveznosti iz naslova zadolžitve v letu 2014 (lastni delež pri investicijah 
2014)  

 v letu 2016 tudi za pričetek odplačevanja kredita za vodovod Trebnje (najet v letu 
2013, v drugi polovici leta 2016 zaključek moratorija) 

v skupni višini 568.591,46 EUR. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  

Izračun predlogov pravic porabe temelji na ažuriranih amortizacijskih načrtih najetih kreditov.   
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V nadaljevanju so v splošnem predstavljeni finančni plani krajevnih skupnosti: 
 
 
5002 -  KS ČATEŽ 
Krajevna skupnost načrtuje 61.890,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz 
proračuna občine) ter 67.938,79 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne 
porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 6.048,79 EUR. 
 
5003 -  KS DOBRNIČ 
Krajevna skupnost načrtuje 161.267,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz 
proračuna občine) ter 190.342,74 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih 
javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 29.075,74 EUR. 
 
5004 -  KS DOLENJA NEMŠKA VAS 
Krajevna skupnost načrtuje 127.381,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz 
proračuna občine) ter 193.156,54 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih 
javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 65.775,54 EUR. 
 
5005 -  KS KNEŽJA VAS 
Krajevna skupnost načrtuje 75.154,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz 
proračuna občine) ter 78.353,60 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne 
porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 3.199,60 EUR. 
 
5007 -  KS RAČJE SELO 
Krajevna skupnost načrtuje 53.513,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz 
proračuna občine) ter 71.011,00 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne 
porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 17.498,09 EUR. 
 
5008 -  KS SELA ŠUMBERK 
Krajevna skupnost načrtuje 43.647,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz 
proračuna občine) ter 48.420,92 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne 
porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 4.773,92 EUR. 
 
 
 
5009 -  KS SVETINJA 
Krajevna skupnost načrtuje 27.352,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz 
proračuna občine) ter 27.612,00 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne 
porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 260,00 EUR. 
 
5010 -  KS ŠENTLOVRENC 
Krajevna skupnost načrtuje 62.396,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz 
proračuna občine) ter 62.396,00 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne 
porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 200,28 EUR. 
 
5011 -  KS ŠTEFAN 
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Krajevna skupnost načrtuje 68.159,30 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz 
proračuna občine) ter 212.109,76 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih 
javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 143.950,46 EUR. 
 
5012 -  KS TREBNJE 
Krajevna skupnost načrtuje 400.471,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz 
proračuna občine) ter 441.318,50 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih 
javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 40.847,50 EUR. 
 
5013 -  KS VELIKA LOKA 
Krajevna skupnost načrtuje 47.177,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz 
proračuna občine) ter 109.837,06 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih 
javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 62.660,06 EUR. 
 
5014 -  KS VELIKI GABER 
Krajevna skupnost načrtuje 123.678,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz 
proračuna občine) ter 139.687,51 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih 
javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 16.009,51 EUR. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Občinska uprava       
  
      Alojzij Kastelic 

         ŽUPAN, l.r. 

 

 


