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Predlog 
 
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012 - ZUJF), 3. člena Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 123/2006 in 36/2011), 29 člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 14/2013, 110/2011-ZDIU12, 101/2013, 55/2015-ZFisP in 
96/2015-ZIPRS1617) in 74. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/2017) je 
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na svoji 11. redni seji, dne    2020, sprejel naslednji  
 
 

ODLOK SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 
DOLENJSKE TOPLICE ZA LETO 2020 – rebalans II 

 
 

SPLOŠNA DOLOČBA 
 
 

1. člen 
 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2020 (Uradni list RS, št. 22/2019, 44/2019 in 
12/2020), se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:  
 
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 
podkontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: 
 

Skupina  /podskupina kontov / OPIS 
Leto 2020 

(v EUR) 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    

I.          SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.203.449 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.504.876 

70 DAVČNI PRIHODKI 3.001.986 

     700  Davki na dohodek in dobiček 2.602.461 

     703  Davki na premoženje 250.825 

     704  Domači davki na blago in storitve 148.600 

     706 Drugi davki 100 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 502.890 

    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   281.290 

    711 Takse in pristojbine 5.000 

    712 Globe in druge denarne kazni 28.600 

    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 26.500 

    714 Drugi nedavčni prihodki 161.500 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  205.700 

     720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 200 

     721 prihodki od prodaje zalog 500 

     722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 205.000 

73 PREJETE DONACIJE  2.500 



 

 

    730 Prejete donacije iz domačih virov  2.500 

74 TRANSFERNI PRIHODKI  490.374 

     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 490.374 

II.                  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  4.058.114 

40 TEKOČI ODHODKI  1.243.602 

    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 411.226 

    401 Prisp.delodajalca za soc.varnost 62.060 

    402 Izdatki za blago in storitve 736.116 

    403 Plačila domačih obresti 4.200 

    409 Rezerve 30.000 

41 TEKOČI TRANSFERI  1.371.635 

    410 Subvencije 78.643 

    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 884.350 

    412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam     104.770 

    413 Drugi tekoči domači transferi  303.873 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.315.010 

    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.315.010 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 127.867 

    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 66.838 

     432  Investicijski transferji proračunskim uporabnikom 61.029 

III. PRORAČUNSKI  PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. – II.)   145.335 

    

B   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

     IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA   

     KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 

           75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

               750 Prejeta vračila danih posojil 0 

     V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    

     DELEŽEV  (440+441+442)                                                0 

           44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE  0 

                  KAPITALSKIH DELEŽEV                                             

               441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                      0 

     VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA    

     IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       0 

    

C  RAČUN FINANCIRANJA   

     VII. ZADOLŽEVANJE (500) 80.674 

           50   ZADOLŽEVANJE 80.674 

               500 Domače zadolževanje 80.674 

     VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 57.038 



 

 

           55   ODPLAČILO DOLGA 57.038 

               550 Odplačila domačega dolga 57.038 

     IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   

     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                                 168.971 

     X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                      23.636 

     XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ X. - IX.)             -145.335 

     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                                      -33.397 

 
 

2. člen 
 
 
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka:032-13/2020- 
Dolenjske Toplice, 6. 7. 2020 

 
 
 
 

Župan 
Občine Dolenjske Toplice 

Franc Vovk  
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UVOD 
 

Občinskemu svetu predlagamo v sprejem 2. rebalans proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 
2020, ki predvideva prihodke v višini 4.203.449,07 EUR ter odhodke v višini 4.058.114,09 EUR.  

 

V predlogu 2. rebalansa proračuna so prikazani podatki veljavnega rebalansa I proračuna 2020 
(REB 2020 I veljavni), predloga 2. rebalansa proračuna za leto 2020 (REB 2020 II) ter realizacija 
proračuna za obdobje januar - junij 2020 (Realizacija junij 2020). 

 

Priloga Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu za leto 2020 – rebalans II je 
splošni del proračuna, posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov, načrt razvojnih 
programov in Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine.  

 

KRATEK PREGLED SPREMEMB  

PP Opis 
Veljavni 

proračun: 
2020/2 

OSN: REB 
2020 ll 

Indeks 
4:3 

01009 
Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, 
objava informacij v medijih) 1.500,00 100,00 6,67 

04005 Prireditve ob občinskem prazniku 10.600,00 600,00 5,66 

06028 Nakup računalnikov in programske opreme 10.000,00 2.500,00 25,00 

06044 Varnost pri delu 710,00 1.203,00 169,44 

07009 Nakup gasilske opreme 22.000,00 36.838,27 167,45 

11012 18. slovenski čebelarski praznik 14.000,00 0,00 0,00 

13041 Ureditev križišča v Podhosti 9.172,94 0,00 0,00 

13046 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 1.000,00 100,00 10,00 

13057 Pločnik Sela - Podturn 30.000,00 1.000,00 3,33 

13069 Pločnik Soteska Podhosta 1.000,00 100,00 10,00 

14040 Sofinanciranje koordinacije projektov 827,00 1.627,00 196,74 

14043 Informacijski center Kočevski rog 11.900,00 2.230,00 18,74 

15004 
Sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravn. z odpadki 
CeROD NM 1.000,00 100,00 10,00 

15023 Zmanjšanje onesnaževanja - čistilne akcije 675,00 0,00 0,00 

15070 Kataster GJI 2.000,00 3.878,80 193,94 

15073 Intervencijska investicijska vzdrževanja komunalne infrastrukture 10.000,00 32.530,20 325,30 

15087 Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice 135.699,77 183.699,77 135,37 

15099 Projekt MBO CERO-DBK 20.400,00 5.400,00 26,47 

16021 Odkupi zemljišč in odškodnine za služnostne pravice 10.500,00 130.500,00 1.242,86 

16036 OPPN Razbremenilna cesta novom.vpadnica-Pionirska 1.000,00 100,00 10,00 

18012 Poletne kulturne prireditve 9.004,00 100,00 1,11 

18037 Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski 20.000,00 100,00 0,50 

19003 
Financiranje drugih programov in stroškov v vrtcih izven cene 
programov 24.900,00 41.500,00 166,67 

19007 Dodatni program 20.750,00 4.150,00 20,00 

19018 Dozidava objekta OŠ Dolenjske Toplice 41.000,00 5.000,00 12,20 



 

4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I .  S P L O Š N I  D E L  



 

5 

 

I. SPLOŠNI DEL  

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

4 Odhodki in drugi izdatki  

40 Tekoči odhodki 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Obrazložitev konta 

Postavko znižujemo zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti, ki je financirana s strani Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 

Obrazložitev konta 

Iz istega razloga kot plače znižujemo tudi prispevke. 

402 Izdatki za blago in storitve 

Obrazložitev konta 

Izdatke za blago in storitve znižujemo predvsem zaradi odpovedanih prireditev spričo epidemije 
COVID-19 in jih delno prenašamo na investicijske odhodke. 

409 Rezerve 

Obrazložitev konta 

Porabljene rezerve, ki smo jih v prvi polovici leta uporabili za prerazporeditve zaradi nepredvidenih 
izdatkov, nadomeščamo z novimi. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Obrazložitev konta 

Glede na polletno realizacijo znižujemo predvidene izdatke. 

412 Transferi neprofitnim organ. in ustanovam 

Obrazložitev konta 

Zaradi epidemije virusa bo do konca leta predvidoma manj športnih in kulturnih dogodkov, zato 
znižujemo postavko. 

413 Drugi tekoči domači transferi 

Obrazložitev konta 

Glede na polletno realizacijo znižujemo stroške na postavki. 
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42 Investicijski odhodki 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Obrazložitev konta 

V splošnem zvišujemo sredstva na investicijskih odhodkih, podrobnosti po posameznih projektih pa 
so pojasnjene v posebnem delu obrazložitev. 

43 Investicijski transferi 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 

Obrazložitev konta 

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se povečujejo za nakup gasilske 
opreme. 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Obrazložitev konta 

Investicijske transfere javnim zavodom znižujemo na predvideno realizacijo do konca leta. 

7 Prihodki in drugi prejemki 

70 DAVČNI PRIHODKI 

700 Davki na dohodek in dobiček 

Obrazložitev konta 

Skladno z novim izračunom Ministrstva za finance smo povečali davke na dohodek in dobiček 
(dohodnino), in sicer se je zaradi omilitev posledic epidemije COVID-19 znesek povprečnine za leto 
2020 s 589,11 evrov povečal na 623,96 evra. 

704 Domači davki na blago in storitve 

Obrazložitev konta 

V okviru domačih davkov na blago in storitve zmanjšujemo višino turistične takse, saj se je občina 
odločila za znižanje takse z 2,50 na 1,25 evra. S tem naj bi zaradi epidemije virusa COVID-19 
pomagala lokalnemu gospodarstvu. 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Obrazložitev konta 

Ministrstvo za infrastrukturo je Gozdnemu gospodarstvu Novo mesto za leto 2019 odmerilo plačilo 
rudarske koncesnine za izkoriščenje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit na pridobivalnem 
prostoru Soteska, zato usklajujemo prihodke od podeljenih koncesij za rudarsko pravico z odločbo z 
dne 8.5.2020. 
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740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij 

Obrazložitev konta 

Transferne prihodke povečujemo v skupnem znesku 35.000 evrov, in sicer zvišujemo druga prejeta 
sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo za 50.000 evrov zaradi nadomestila za posekan 
les (za leto 2019 znaša 202.2121,01 evra) in zaradi dodatka k plačam za delo v posebnih pogojih po 
Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo. Dodatki so evidentirani v posebnem delu proračuna med stroški plač na 
podkontu 400002 - dodatki za delo v posebnih pogojih.  

Glede na polletno realizacijo za 15.000 evrov znižujemo prejeta sredstva iz občinskih proračunov za 
stroške Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 
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II. POSEBNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

1000 Občinski svet  

01 POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01001 Sejnine svetnikov in odbornikov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se znižujejo glede na polletno realizacijo in predvideno število sej v tem letu. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 Druge skupne administrativne službe 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04005 Prireditve ob občinskem prazniku 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odpoved  vseh prireditev ob občinskemu prazniku zaradi virusa COVID-19. Posledično zmanjšujemo 
proračunsko postavko. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 Programi v kulturi 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

18058 Izdajanje občinskega glasila 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zvišanje vrednosti sredstev na postavki zaradi kritja obveznosti iz leta 2019. 

01008 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki znižujemo glede na polletno realizacijo in predvidene odhodke do konca 
leta. 
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01009 Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava 
informacij v medijih) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi nastale situacije, razglašene epidemije virusa COVID-19,  ne predvidevamo odhodkov na tej 
postavki. 

01012 Sodelovanje s pobratenimi občinami 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi nastale situacije, razglašene epidemije virusa COVID-19, ne predvidevamo odhodkov na tej 
postavki. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 Druge skupne administrativne službe 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04012 Sofinanciranje promocijskih vsebin 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za sofinanciranje promocijskih vsebin se do konca leta predvideva manj aktivnosti, zato se sredstva 
znižujejo. 

4000 Občinska uprava  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 Druge skupne administrativne službe 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04002 Objava občinskih predpisov in javnih razpisov za javna naročila 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki znižujemo glede na polletno realizacijo in predvidene stroške v tem letu. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04009 Cenitve nepremičnin za nakup in prodajo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sprememba vrednosti postavke sledi načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Dolenjske Toplice. 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 Dejavnost občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 

06005 Pisarniški material in storitve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki znižujemo glede na polletno realizacijo in predvidene odhodke do konca leta. 

06014 Poštnina in kurirske storitve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi nastalih razmer, razglašene epidemije - COVID 19 so bili stroški v prvem polletju manjši od 
predvidenih. Posledično postavko znižujemo. 

06017 Stroški seminarjev in strokovnih usposabljanj zaposlenih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi nastalih razmer, razglašene epidemije - COVID 19 v tem letu ne predvidevamo izvedbe 
večjega števila izobraževanj.   Posledično postavko znižujemo. 

06032 Založniške in tiskarske storitve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za načrtovane aktivnosti, ki bodo izvedene do konca leta, se sredstva znižujejo. 

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

06022 Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Povečanje proračunske postavke zaradi zamenjave varnostne razsvetljave v prostorih KKC in 
montaža toplotne črpalke v prostorih Zdraviliški trg 2 (poslovni prostor  policijska postaja). 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 Prometna varnost 

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Na postavki se dodatno zagotavljajo sredstva za financiranje novelacije Načrta varnih šolskih poti za 
Osnovno šolo Dolenjske Toplice. 
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11019 Sofinanciranje dejavnosti stanovskih in interesnih združenj ter zvez s 
področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zvišanje vrednosti sredstev na postavki zaradi kritja obveznosti iz leta 2019. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11008 Zavetišča (azil) za živali 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva se znižujejo, saj v letu 2020 do sedaj še ni bilo porabe sredstev za namen 
zavetišča. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13006 Tekoče vzdrževanje javnih poti in mostov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo za dokončanje zaključnega sloja asfalta v zgornjem in spodnjem 
delu naselja Podhosta, kjer je bil zaradi izgradnje hišnih priključkov ob gradnji kanalizacije izveden 
samo osnovni sloj asfalta. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13057 Pločnik Sela - Podturn 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavko znižujemo za 29.000,00 EUR. Skladno s terminskim planom je projektna dokumentacija - 
PZI, ki predstavlja umeščanje pločnika ob regionalno cesto Sela – Podturn, zaključena.  Izvedba se 
načrtuje v sklopu sofinancerskega sporazuma z DRSI, ki je v pripravi. 

13069 Pločnik Soteska Podhosta 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s terminskim planom je projektna dokumentacija - PZI rekonstrukcije ceste R1-216/1177 
Soteska-Črmošnjice, od km 0.100 do km 2.500, od Soteske do Podhoste v fazi recenzije in jo 
financira DRSI.  Izvedba se bo načrtovala v sklopu sofinancerskega sporazuma z DRSI. 



 

13 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

13014 Preveritve, študije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se usklajuje z dejansko porabljenimi sredstvi vezanimi na pogodbo. 

13017 Ažuriranje BCP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek se uskladi s fakturirano vrednostjo izvedene storitve. 

13029004 Cestna razsvetljava 

13046 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu se ne predvideva investicijskih izdatkov za javno razsvetljavo. 

14 GOSPODARSTVO 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14002 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek na postavki se usklajuje z že realizirano pogodbeno vrednostjo. 

14003 Stroški delovanja Garancijske sheme 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek na postavki se usklajuje z že realizirano pogodbeno vrednostjo. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14030 Sofinanciranje programov turističnih prireditev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovane turistične prireditve zaradi razmer v letu 2020 ne bodo izvedene v celoti, zato se 
sredstva na postavki znižujejo. 

14042 Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek na postavki se usklajuje s pogodbeno vrednostjo. 
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14046 Podpora novim turističnim produktom 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva se znižujejo, saj aktivnosti do konca leta ne bodo izvedene v načrtovanem 
obsegu. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

15070 Kataster GJI 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zvišanje vrednosti sredstev na postavki zaradi kritja obveznosti iz leta 2019. 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15001 Provizija za obračun takse za obremenjevanje okolja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se usklajuje z načrtovano porabo sredstev. 

15100 Zbirno reciklažni center 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu se ne predvideva dodatnih izdatkov za ureditev ZRC, zato se znesek na postavki 
zmanjšuje. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15026 Storitve pridobivanja služnostnih pogodb in gradbenih dovoljenj 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se usklajuje z načrtovano porabo sredstev. 

15069 Sofinanciranje izgradnje hišnih čistilnih naprav 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zvišanje vrednosti sredstev na postavki zaradi kritja obveznosti iz leta 2019. 

15087 Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se povečujejo za ocenjeno vrednost stroškov tekočega upravljanja in vzdrževanja čistilne 
naprave po končanju enoletnega poskusnega obratovanja naprave in do prevzema v upravljanje 
Komunali. Poskusno obratovanje po pogodbi z izvajalcem se izteče v mesecu avgustu. 
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15029003 Izboljšanje stanja okolja 

Opis podprograma 

Zvišanje vrednosti sredstev na postavki zaradi kritja obveznosti iz leta 2019. 

15039 Priprava investicijske dokumentacije in stroški javnih pooblastil 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zvišanje vrednosti sredstev na postavki zaradi kritja obveznosti iz leta 2019. 

15073 Intervencijska investicijska vzdrževanja komunalne infrastrukture 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se povečujejo za izvedbo nujnih del skladno s sprejetim letnim planom Komunale, t.j. za 
zamenjavo dotrajanih črpalk na črpališču v Podhosti in izvedbo montažnega podesta v črpalnem 
jašku na Selih, za potrebe izvajanja vzdrževalnih del. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16001 Urejanje geodetskih evidenc (postavitev mejnikov, stroški parcelacij, 
urejanje ZK stanja) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se usklajuje z  načrtovanimi ureditvami geodetskih evidenc. 

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

16003 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se usklajuje z načrtovano porabo sredstev. 

16004 Lokacijske informacije, konzultantske storitve prost.načrtovanja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se usklajuje z načrtovano porabo sredstev. 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

16036 OPPN Razbremenilna cesta novom.vpadnica-Pionirska 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se usklajuje z načrtovano porabo sredstev. 
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1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 

15080 Obnova vodovodnih objektov in opreme 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zvišanje vrednosti sredstev na postavki zaradi kritja obveznosti iz leta 2019. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16012 Večja vzdrževalna dela na pokopališčih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je izvedba novega sistema za pritrjevanje graviranih napisnih ploščic na mestu za posip 
pepela pokojnikov. Nov bo tudi podstavek za postavljanje in prižiganje sveč. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

16027 Ureditev bregov in strug potokov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu ni predvidenih drugih stroškov na tej postavki. 

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

16069002 Nakup zemljišč 

Opis podprograma 

Predvideno zvišanje sredstev na postavki zaradi odstopa stranke od pogodbe nakupa nepremičnine. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

17005 Preventivni programi zdravja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideni nakupi opreme v letu 2020 ne bodo izvedeni, zato se načrtovana sredstva znižujejo. 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

17079002 Mrliško ogledna služba 
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17007 Plačilo po pogodbah o delu za obdukcije in mrliško ogledna služba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva se znižujejo glede na predvideno realizacijo stroškov do konca leta 2020. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

18001 Sofinanciranje investicij in invest.vzdrževanje v kulturno dediščino 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke se usklajujejo z višino sredstev, ki so bila za ta namen predvidena v lanskoletnem 
proračunu. 

18037 Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 predvidenega nadaljevanja restavriranja fresk na objektu Hudičevega turna v Soteski ne 
bo. 

1803 Programi v kulturi 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18002 Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zvišanje vrednosti sredstev na postavki zaradi kritja obveznosti iz leta 2019. 

18003 Sofinanciranje nakupa knjig KMJ NM 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zvišanje vrednosti sredstev na postavki zaradi kritja obveznosti iz leta 2019. 

18015 Delovanje krajevne knjižnice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zvišanje vrednosti sredstev na postavki zaradi kritja obveznosti iz leta 2019. 

18039002 Umetniški programi 

18012 Poletne kulturne prireditve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odpoved  vseh poletnih kulturnih prireditev zaradi COVID-19 virusa. Posledično zmanjšujemo 
proračunsko postavko. 
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18039003 Ljubiteljska kultura 

18007 Sofinanciranje programov društev na področju kulture 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi nastale epidemije virusa COVID-19, programov v kulturi  ni bilo možno izvajati, zato se 
načrtovana sredstva za leto 2020 znižujejo. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 Programi športa 

18027 Sofinanciranje programov na področju športa (rekreacija, kakovostni, 
vrhunski šport, šport mladih...) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi nastale epidemije virusa COVID-19, programov športa  ni bilo možno izvajati, zato se 
načrtovana sredstva za leto 2020 znižujejo. 

18041 Urejanje vaških igrišč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu ni planiranih večjih del pri urejanju vaških igrišč. 

18059002 Programi za mladino 

18026 Sofinanciranje koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek na postavki se usklajuje s pogodbeno vrednostjo. 

19 IZOBRAŽEVANJE 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 Vrtci 

19003 Financiranje drugih programov in stroškov v vrtcih izven cene programov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zvišanje vrednosti sredstev na postavki zaradi kritja obveznosti iz leta 2019 in zagotavljanja sredstev 
za stroške, ki niso vključeni v ceno programa vrtca (dodatna strokovna pomoč in spremljevalca za 
otroke s posebnimi potrebami). 

19018 Dozidava objekta OŠ Dolenjske Toplice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zmanjšanje postavke glede na potek projekta, ki je trenutno v fazi pridobivanja strokovnih mnenj za 
pripravo projektne naloge, ki bo podala jasne smernice za pripravo idejne zasnove. 
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 Osnovno šolstvo 

19007 Dodatni program 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva za plače pri izvedbi dodatnih programov OŠ niso potrebna, zato se znesek na 
postavki zmanjšuje. 

19011 Sofinanciranje stroškov OŠ Dragotin Kette Novo mesto 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek na postavki se usklajuje s pogodbeno vrednostjo sofinanciranja za leto 2020. 

19039002 Glasbeno šolstvo 

19013 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek na postavki se usklajuje s pogodbeno vrednostjo sofinanciranja za leto 2020. 

20 SOCIALNO VARSTVO 

2002 Varstvo otrok in družine 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

20001 Prispevek družinam novorojencev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zmanjšujejo glede na že realizirana sredstva in potrebna sredstva do konca leta. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

20049003 Socialno varstvo starih 

20003 Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele - splošni in posebni socialni 
zavodi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na realizacijo v prvi polovici leta, se predvideva zmanjšanje potrebnih sredstev na postavki. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

20006 Pogrebni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na to, da v prvi polovici leta ni bilo porabe, se na postavki predvideva manj sredstev. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 Dejavnost občinske uprave  

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

OB157-16-0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov 

Prekinitev ogrevanja Policijske postaje s strani Telekoma (njihova kurilnica) – za zagotovitev ogrevanja 

predvidevamo vgradnjo toplotne črpalke. 

V KKC je potrebno zamenjati varnostno razsvetljavo (sprememba pravilnika o ustreznosti). 

OB157-16-0005 Nakup druge opreme in napeljav 

V planu ni nujnih nabav. 

OB157-16-0006 Nakup računalnikov in programske opreme 

V planu ni nujnih nabav. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB153-07-0035 Investicijski transferji za gasilsko opremo 

Zvišanje sredstev zaradi plačila obveznosti iz leta 2019. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB153-07-0033 Investicijsko vzdrževanje javnih poti in mostov 

Uskladitev glede na realizacijo in planirane odhodke. 
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OB157-11-0003 Pločnik Sela – Podturn 

Skladno s terminskim planom je projektna dokumentacija zaključena. Predvidena dinamika izvedbe je 

vezana na sofinancerski sporazum z DRSI, ki je v pripravi. 

OB157-19-0001 Pločnik Soteska Podhosta 

Projektna dokumentacija je v fazi recenzije, financira jo DRSI. Izvedba je vezana na sofinancerski 

sporazum z DRSI, ki bo predvidoma izdelan leta 2021. 

13029004 Cestna razsvetljava 

OB153-07-0027 Javna razsvetljava 

V letošnjem letu ne predvidevamo investicijskih izdatkov. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB153-07-0006 Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice 

Sredstva se povečujejo za ocenjeno vrednost stroškov tekočega upravljanja in vzdrževanja čistilne 
naprave po končanju enoletnega poskusnega obratovanja naprave in do prevzema v upravljanje 
Komunali. Poskusno obratovanje po pogodbi z izvajalcem se izteče v mesecu avgustu. 

OB157-11-0002 Regijski center za ravnanje z odpadki CeROD 

Prvotno načrtovana gradnja MBO je prenesena na podjetje CERO-DBK. 

OB157-18-0010 Projekt MBO CERO-DBK 

Postopek izbire izvajalca se je zavlekel (sledi tretji krog konkurenčnega dialoga), zato letos sredstva ne 
bodo potrebna. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

V prihodnjih letih bomo postopoma dokončali  odseke kanalizacij, ki so delno izvedene v okviru gradnje 
suhokranjskega vodovoda. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

OB157-11-0007 OPPN Razbremenilna cesta novom.vpadnica-Pionirska 

Aktivnosti potekajo v zvezi umeščanju trase v prostor. 

1603 Komunalna dejavnost 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB157-16-0012 Večja vzdrževalna dela na pokopališčih 

Ureditev mesta za anonimni pokop. 

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

16069002 Nakup zemljišč 

OB157-16-0007 Nakupi zemljišč 

Odstop stranke od nameravanega nakupa. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine  

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

OB157-13-0002 Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski 

Prestavitev investicije za eno leto. 

OB157-13-0003 Obnova Sitarjeve hiše (Sokolski trg) 

Uskladitev s pogodbeno vrednostjo. 

Dodatna sredstva za izdelavo projekta notranje opreme. 
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1803 Programi v kulturi  

18039005 Drugi programi v kulturi 

OB157-16-0013 Kulturni in vaški domovi – vzdrževanje 

Uskladitev z dejanskimi potrebami. 

19 IZOBRAŽEVANJE  

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

19029001 Vrtci 

OB157-11-0001 Dozidava objekta OŠ Dolenjske Toplice 

Uskladitev s potekom izbire idejne rešitve. 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Predlog 
Na podlagi drugega odstavka 11., 12. In 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 10., 15., in 16. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007 in 94/2007) ter 8. in 17. člena Statuta 
Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/2017) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na svoji 
11. redni seji dne _______ sprejel 

 

SKLEP  
o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice  

 

1. člen 

S tem sklepom se dopolni Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske 
Toplice za leti 2019 in 2020 (v nadaljnjem besedilu: letni načrt razpolaganja). 

2. člen 

a.) Prodaja 

Vrsta nepremičnine 

Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2097/1 k.o. Stare Žage 

Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 684/5 k.o. Gorenje Polje - del 

Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1938/1 k.o. Podturn - del 

Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1924/2 k.o. Podturn  

Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 362/11 k.o. Toplice - del  

 

3. člen 

Ta sklep začne veljati  naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Številka: 032-13/2020- 

Dolenjske Toplice, 18. 2. 2020 

Župan 
Občine Dolenjske Toplice 

Franc Vovk  l.r. 
 


