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I. SPLOŠNI DEL  

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 1 . 9 1 7 . 3 1 0  €  

7 Prihodki in drugi prejemki 5.709.801  €  

70 DAVČNI PRIHODKI 2.610.901 € 

7000 Dohodnina 2.290.836 € 

Obrazložitev konta 

Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018 temelji na podatkih o številu 
in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen 
ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1. 

Pri predhodnem izračunu je za leto 2018 upoštevana povprečnina v višini 551 evrov. 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 138.350 € 

Obrazložitev konta 

Postavke na kontih so popravljene glede na realizacijo preteklega leta. 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 749.225 € 

7111 Upravne takse in pristojbine 3.600 € 

Obrazložitev konta 

Postavke na kontih so popravljene glede na realizacijo preteklega leta. 

7120 Globe in druge denarne kazni 31.000 € 

Obrazložitev konta 

Postavke na kontih so popravljene glede na realizacijo preteklega leta. 

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 18.000 € 

Obrazložitev konta 

Postavke na kontih so popravljene glede na realizacijo preteklega leta. 

7141 Drugi nedavčni prihodki 260.150 € 

Obrazložitev konta 

Postavke na kontih so popravljene glede na pričakovano realizacijo. 
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II. POSEBNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 7 . 6 2 7 . 1 1 1  €  

1000 Občinski svet  8 7 . 0 2 7  €  

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 24.100 € 

1803 Programi v kulturi 24.100 € 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 18.100 € 

18013 Programi lokalne televizije (TV Vaš kanal NM) 3.500 € 

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.500 € 

18058 Izdajanje občinskega glasila 14.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva za izdajanje glasila Vrelec se glede na veljavni proračun zmanjšujejo. 

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Predlagana višina sredstev za tisk glasila Vrelec se usklajuje glede na pogodbo z izvajalcem tiska. 

402099 Drugi splošni material in storitve 6.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Predlagana višina sredstev se usklajuje z dejanskim stroškom za delo odgovorne urednice glasila Vrelec 
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3000 Župan  5 6 . 4 9 0  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE11.000 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 11.000 € 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 11.000 € 

04012 Sofinanciranje promocijskih vsebin 9.000 € 

412000 Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Na postavki je predvideno povečanje sredstev zaradi razširitve programa, preko katerega se bo izvajala 
promocija in predstavitve občine. Del sredstev pa je bil odobren že v lanskem letu, izplačilo pa bo v letu 
2018. 

4000 Občinska uprava  7 . 3 8 6 . 5 1 9  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 829.200 € 

0603 Dejavnost občinske uprave 829.200 € 

06039001 Administracija občinske uprave 500.800 € 

06003 Plače zaposlenih v občinski upravi 209.270 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi uskladitve plač z novo zakonodajo ,nekaterimi rednimi napredovanji ter dviga plače v nekaterih 
plačnih razredih je potrebno uskladiti znesek, namenjen plačam občinske uprave. 

06008 Stroški objav in oglaševalskih storitev 5.400 € 

402006 Stroški oglaševalskih storitev 5.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Postavko usklajujemo skladno s pričakovano večjim obsegom uradnih objav v letošnjem letu. 

06033 Novoletna obdaritev otrok 6.000 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Novoletna obdaritev otrok se izvede konec decembra tekočega leta, plačilo obveznosti se izvede v 
januarju. Predvidena sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi uskladitve z dejanskimi stroški novoletne 
obdaritve otrok. 
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06055 Režijski obrat 176.226 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se na PP povečujejo za potrebe tekočega delovanja RO, za plačilo nadomestil v zvezi z delom , 
za potrebe izplačil vstopnin izvajalcem, ki najemajo veliko dvorano za prireditve. 

400003 Položajni dodatek 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Dodatek ni bil vključen v proračun za leto 2018, zato ga je potrebno dodati. 

402001 Čistilni material in storitve 3.330 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Vrednost na kontu je zmanjšana ker se sredstva ne rabijo. 

402206 Poštnina in kurirske storitve 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Predvidena sredstva se povečujejo zaradi dviga cen storitev Pošte Slovenije. 

402999 Drugi operativni odhodki 19.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na kontu se povečujejo zaradi najema prostorov zunanjih izvajalcev preko katerega poravnamo 
račune za pobrane vstopnine. Na eni strani se ustvarjajo prihodki od vstopnin izvajalcev, na drugi strani pa 
moramo zagotoviti sredstva na kontu, da poravnamo račune izvajalcev, ki so najeli prostore in smo za 
njihov račun pobrali vstopnino. 

06056 Zaposlitve preko javnih del - režijski obrat 38.054 € 

400000 Osnovne place 25.000 € 

400100 Regres za letni dopust 1.615 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva se zmanjšujejo zaradi enega zaposlenega manj. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 328.400 € 

06025 Nakup druge opreme in napeljave 10.150 € 

420170 Nakup avtomobilov - finančni najem 0 € 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 10.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva se na kontu zmanjšujejo ker ni predvidenih nakupov v prvotnem obsegu. 
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06027 Najem prostorov in fotokopirnega stroja 19.000 € 

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 17.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Postavka se povečuje zaradi upoštevanja stroškov najemnine, ki jo občina plačuje za prostore oddelka 
vrtca, ki je v zasebni lasti. 

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.500 € 

06028 Nakup računalnikov in programske opreme 11.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dodatni nakup licenc 

420202 Nakup strojne računalniške opreme 9.750 € 

420703 Nakup licenčne programske opreme 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva se povečujejo zaradi načrtovanega dokupa licencirane opreme za potrebe tekočega dela. 

06029 Mesečni zakup strežnika za GIS 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se dviguje zaradi upoštevanja najema novih licenc in aplikacij, ki so v uporabi (Piso 
Pokopališča..). 

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Postavka se dviguje zaradi upoštevanja najema novih licenc in aplikacij, ki so v uporabi (Piso 
Pokopališča..). 

06030 Poslovni najem službenega vozila 7.850 € 

402303 Najem vozil in selitveni stroški 7.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Povečanje za 350 € zaradi plačila obveznosti. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 92.615 € 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 92.615 € 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 88.815 € 

07009 Nakup gasilske opreme 34.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za zagotovitev potrebne opreme - uniforma za najmlajše gasilce, predlagamo dodatna sredstva v 
proračunu, saj nova pravila brezpogojno zahtevajo uniformiranost na tekmovanjih, ki se jih udeležujejo 
najmlajši gasilci. 
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420233 Nakup gasilske opreme 2.000 € 

431000 Invest. transf. neprof.organizacijam in ustanovam 32.000 € 

 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 86.652 € 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 45.950 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 17.950 € 

11021 LAS - sofinanciranje (LEADER/CLLD) 6.950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva na postavki se povečujejo, spreminja se ekonomska klasifikacija. S sredstvi v višini 
2.070,20 EUR se zagotavljajo aktivnosti vodilnega partnerja LAS STIK (CIK Trebnje). Sredstva v višini 
4.880,00 so namenjena za sodelovanje občine v partnerskih projektih. 

402099 Drugi splošni material in storitve 4.880 € 

413302 Tekoči transf.v javne zavode-za blago in storitve 2.070 € 

 

1104 Gozdarstvo 38.702 € 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 38.702 € 

11009 Tekoče vzdrževanje  gozdnih cest 38.102 € 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 38.102 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Znesek se povečuje na raven realizacije iz preteklega leta, saj se pričakuje, da bodo zagotovljena sredstva 
pristojbin za gozdne ceste, ki jih občina prejme v okviru prihodkov primerne porabe in preostali delež 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, približno enaka kot v preteklem letu. 

11020 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in prometnic 600 € 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Znesek načrtovanih sredstev se zmanjšuje, saj se ne predvideva vlaganj v investicijsko vzdrževanje 
gozdnih cest na območju naše občine. 

420801 Investicijski nadzor 100 € 
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 7.000 € 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 7.000 € 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 7.000 € 

12003 Polnilnica za električna vozila 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za polnilnico za električna vozila. 

420401 Novogradnje 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Predvideva se nakup hitre DC polnilnice za električna vozila 

 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.009.900 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.009.900 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 240.900 € 

13005 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest 51.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se povečala za 58%  zaradi povečanega obsega del koncesionarja na zimskem vzdrževanju 
občinskih cest. 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 51.000 € 

13008 Zimsko vzdrževanje javnih poti in mostov 79.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Povečanje sredstev za 57 %  zaradi povečanega obsega dela glede na zimske razmere posebno meseca 
februarja 2018. 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 79.000 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  634.100 € 

13004 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 500 € 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Asfaltiranje dela odseka lokalne ceste D. Sušice-Bušinec-Grič, kjer cesta poteka skozi gozd, je bilo 
izvedeno v preteklem letu v sklopu popravila prekopanih vozišč, v okviru suhokranjskega vodovoda, zato v 
letošnjem letu ni predvidenih dodatnih vlaganj na tem odseku ceste. 
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13007 Investicijsko vzdrževanje javnih poti in mostov 152.600 € 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Vrednost proračunske postavke se povečuje za znesek neplačanih obveznosti iz leta 2017 ter za strošek 
predvidenih investicijsko vzdrževalnih del na več odsekih javnih poti, ki presegajo redno vzdrževanje. Na 
postavki so zagotovljena sredstva za asfaltiranje več odsekov cest v občini, po planu predvidenih del. 

420801 Investicijski nadzor 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva vključujejo stroške za gradbeni tehnični nadzor nad izvajanjem del. 

420899 Plačilo drugih storitev in dokumentacije 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva vključujejo stroške izvedbe javnega naročila preko sklenjenih okvirnih sporazumov. 

13032 Cestna povezava Pionirske in Roške 50.000 € 

420401 Novogradnje 48.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva predvidena za Razbremenilne ceste v Dolenjskih Toplicah - I. faza sledi načrtovani usmeritvi 
predvidenega projekta.  Načrtovana gradnja se prične izvajati na podlagi sporazuma skupne investicije 
Ministrstva za infrastrukturo in Občine Dolenjske Toplice. Dokončen znesek sofinanciranja bo znan po 
uskladitvi obveznosti in podpisu sofinancerskega sporazuma. 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Razbremenilne ceste v Dolenjskih Toplicah - I. faza sledi načrtovani usmeritvi predvidenega projekta, 
postavka sledi zahtevam skupnega sporazuma. 

13041 Ureditev križišča v Podhosti 160.000 € 

420401 Novogradnje 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Na podlagi Sporazuma za sofinanciranje  št. 2431-17-000707/0 - rekonstrukcija priključka lokalne ceste 
LC293020 v naselju Podhosta na cesto R1-216/1177 Soteska - Črmošnjice je načrtovana postavka, 
izvedba. Sredstva se povečujejo zaradi spremembe dinamike del, ki naj bi se začela že v lanskem letu. 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Na podlagi Sporazuma za sofinanciranje  št. 2431-17-000707/0 - rekonstrukcija priključka lokalne ceste 
LC293020 v naselju Podhosta na cesto R1-216/1177 Soteska - Črmošnjice je načrtovana postavka, 
priprava končne dokumentacije. 
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13057 Pločnik Sela - Podturn 10.000 € 

420401 Novogradnje 6.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Investicija je v pripravi sofinancerskega sporazuma med Ministrstvom za infrastrukturo in Občino Dolenjske 
Toplice. Sklop bo zajemal tako pločnik kot tudi most in prepust. Končna vrednost in dinamika financiranja 
bo znana po pridobitvi vseh potrebnih zemljišč in podpisu sofinancerskega sporazuma. 

420899 Plačilo drugih storitev in dokumentacije 3.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Investicija je v pripravi sofinancerskega sporazuma med Ministrstvom za infrastrukturo in Občino Dolenjske 
Toplice. Sklop bo zajemal tako pločnik kot tudi most in prepust. V postavki zajeta dela storitev in 
dokumentacije. 

13058 Pločnik Sušice 200.000 € 

420401 Novogradnje 190.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Za pripravo začetka postopkov gradnje predvidevamo zagotovitev ocenjenega obsega sredstev. 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000 € 

13062 Pločnik Podturn 1.000 € 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Investicija je v pripravi predloga poteka pločnika. Načrt z geodetskim posnetkom. Končni znesek bo znan 
po dokončanju investicijske dokumentacije in oblikovanju sofinancerskega sporazuma. 

13063 Cesta v stanovanjsko naselje Cviblje - 2. faza 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za pripravo projektne dokumentacije in izvedbe upravnih postopkov predvidevamo zagotovitev 
minimalnega obsega sredstev. 

420401 Novogradnje 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Za pripravo projektne dokumentacije in izvedbe upravnih postopkov predvidevamo zagotovitev 
minimalnega obsega sredstev. 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Za pripravo projektne dokumentacije in izvedbe upravnih postopkov predvidevamo zagotovitev 
minimalnega obsega sredstev. 
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13067 Pločnik Podturn - Grič 50.000 € 

420401 Novogradnje 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V postavki opredeljen delež izvedbe pločnika Podturn - Grič, izvaja se sočasna gradnja s suhokranjskim 
vodovodom. Sredstva so bila sicer predvidena v lanskem proračunu. 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) hodnika za pešce na regionalni cesti R1 - 216/1177 
Soteska - Črmošnjice na odseku od km 4,4+10,00 do km 4,6+60,00 ter od km 5,0+20,00 do km 5,4+40,00 
v naselju Podturn. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 49.900 € 

13014 Preveritve, študije 29.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za pripravo načrtovanih strokovnih preverb in izvedbe upravnih postopkov predvidevamo zagotovitev 
minimalnega obsega sredstev. 

13051 Urejanje parkirišč 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke načrtujemo nakup potrebne opreme v sklopu urejanja mirujočega prometa v Občini 
Dolenjske Toplice. 

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 20.000 € 

13029004 Cestna razsvetljava 85.000 € 

13046 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 43.000 € 

420899 Plačilo drugih storitev in dokumentacije 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Znesek se namenja za plačilo stroškov Elektra za izdajo soglasja in izvedbe novega priključnega mesta za 
javno razsvetljavo v Verdunu. 
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14 GOSPODARSTVO 59.896 € 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 20.748 € 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 20.748 € 

14001 Sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Novo mesto 6.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena višina sredstev se usklajuje s planskim pismom RC NM. S sredstvi se zagotavlja sofinanciranje 
izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja in aktivnosti v zvezi s pripravo in spremljanjem izvajanja 
Dogovora za razvoj regije. 

413302 Tekoči transf.v javne zavode-za blago in storitve 6.600 € 

14003 Stroški delovanja Garancijske sheme 3.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena višina sredstev se usklajuje s planskim pismom RC NM za pokrivanje stroškov izvajanja 
projekta Garancijska shema za Dolenjsko. 

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.300 € 

14018 Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu 3.850 € 

410214 Sred. za pospeš. tehnol. razvoja v privat. podjet. 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Predvidena višina sredstev se usklajuje s planskim pismom RC NM. Predvideva se sofinanciranje 
inovativnega predloga do največ 3.500,00 EUR upravičenih stroškov. 

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 350 € 

14037 Ostali programi in projekti RC 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razvojni center izvaja različne programe in dejavnosti spodbujanja podjetništva. Tekom leta bo občine 
glede na potrebe okolja omogočila tudi vključevanje podjetnikov iz občine. S predvidenimi sredstvi se 
zagotavlja sofinanciranje izvajanja programov (izvajanje svetovanj, informiranje in e-VEM postopkov, 
program "Podjetniške spodbude", razvoj podjetniških idej in vključevanje v Podjetniški inkubator 
Podbreznik...). 

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.000 € 

14040 Sofinanciranje koordinacije projektov 773 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena višina sredstev se usklajuje s planskim pismom RC NM. 

413302 Tekoči transf.v javne zavode-za blago in storitve 773 € 
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 39.148 € 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 32.548 € 

14017 Kolesarska povezava NM-Straža-Dolenjske Toplice 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovni namen izgradnje regionalne kolesarske steze je ureditev varnega kolesarskega prometa med 
Dolenjskimi Toplicami – Stražo in Novim mestom. Z investicijo bo možna dnevna migracija kolesarjev iz 
Dolenjskih Toplic in Straže proti zaposlitvenem in upravnem središču regije, Novem mestu. S tem se bodo 
spreminjale tudi potovalne navade prebivalcev, pri čemer se stremi k temu, da kolo postane dobra 
alternativa osebnemu vozilu. V okviru obravnavane investicije se bo uredilo: vodenje kolesarja po 
obstoječih cestah 4.123 m, nove kolesarske povezave 2.765 m, cestna razsvetljava   532 m, nakup 
zemljišč 10.535 m2. Projekt je v fazi projektne dokumentacije. 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Osnovni namen izgradnje regionalne kolesarske steze je ureditev varnega kolesarskega prometa med 
Dolenjskimi Toplicami – Stražo in Novim mestom. Z investicijo bo možna dnevna migracija kolesarjev iz 
Dolenjskih Toplic in Straže proti zaposlitvenem in upravnem središču regije, Novem mestu. S tem se bodo 
spreminjale tudi potovalne navade prebivalcev, pri čemer se stremi k temu, da kolo postane dobra 
alternativa osebnemu vozilu. V okviru obravnavane investicije se bo uredilo: vodenje kolesarja po 
obstoječih cestah 4.123 m, nove kolesarske povezave 2.765 m, cestna razsvetljava   532 m, nakup 
zemljišč 10.535 m2. Projekt je v fazi projektne dokumentacije. 

14042 Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena višina sredstev se deloma usklajuje s planskim pismom RC NM. Aktivnosti RC NM so 
usmerjene v razvoj turističnih vsebin ter promocijo ponudnikov Dolenjske. Aktivnosti in prioritete delovanja 
bodo skladne s sprejeto Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021. Aktivnosti za občino 
bodo podrobneje opredeljene v pogodbi. 

413302 Tekoči transf.v javne zavode-za blago in storitve 10.000 € 

14043 Informacijski center Kočevski Rog 10.148 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za ureditev objekta Lukov dom, 
za katerega ima občina pridobljeno stavbo pravico. Informacijski center nameravamo vključiti v projekt 
kohezije. 

402099 Drugi splošni material in storitve 148 € 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000 € 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.485.723 € 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.451.353 € 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 11.675 € 

15004 Sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravn. z odpadki CeROD NM1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsakoletna sredstva namenjena investiciji se zmanjšujejo do končne odločitve družbenikov glede nadaljnjih 
korakov. 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.000 € 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.403.678 € 

15044 Kanalizacija Loška vas 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za gradnjo v sočasni izvedbi so bila predvidena v enem delu v lanskem letu, celotna sočasna 
gradnja pa bo strošek predstavljala v letošnjem letu. 

420401 Novogradnje 80.000 € 

420804 Nacrti in druga projektna dokumentacija 20.000 € 

15087 Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice 930.000 € 

420401 Novogradnje 900.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki za izgradnjo nove ČN se skladno s pridobljeno najugodnejšo ponudbo na 
razveljavljenem razpisu povečujejo in vključujejo tudi predvidene stroške poskusnega obratovanja. Glede 
na lanski proračun se sredstva povečujejo še za neporabljena sredstva iz l. 2017. 

420801 Investicijski nadzor 10.000 € 

420899 Plačilo drugih storitev in dokumentacije 20.000 € 

15088 Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN 23.378 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju stroškov, ki jih je imela Komunala NM v lanskem letu z 
odvozom odpadne vode. 

402099 Drugi splošni material in storitve 22.378 € 

402999 Drugi operativni odhodki 1.000 € 

15096 Kanalizacija Grič 220.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izgradnji kanalizacije iz naselja Cerovec do Podturna, ki se bo izvedel v sočasni 
gradnji z vodovodom. 
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420401 Novogradnje 180.000 € 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000 € 

420899 Plačilo drugih storitev in dokumentacije 20.000 € 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 36.000 € 

15083 Parkirišče - pokopališče 10.000 € 

420401 Novogradnje 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva se namenjajo za ureditev parkirišča pri pokopališču v Dolenjskih Toplicah. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 2.334.590 € 

1603 Komunalna dejavnost 2.220.440 € 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 20.200 € 

16043 Tekoči stroški pokopališč in mrliških vežic 6.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški za električno energijo in komunalni stroški odvoza odpadkov iz pokopališč ter vode na pokopališčih 
so s prenosom dejavnosti na RO postali strošek občine, po drugi stani pa je prihodek najemnina za 
grobove. 

402200 Električna energija 1.200 € 

402203 Voda in komunalne storitve 5.500 € 

 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 347.263 € 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 40.000 € 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 40.000 € 

18037 Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za nadaljevanje obnovitvenih del v Hudičevem turnu in na območju gradu Soteska se predvideva 
zmanjšanje sredstev, s katerimi bomo uspeli zagotoviti kontinuiteto obnovitvenih del oz. vzdrževanje 
objektov. 
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420501 Obnove 29.000 € 

420899 Plačilo drugih storitev in dokumentacije 1.000 € 

 

1803 Programi v kulturi 128.802 € 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 91.002 € 

18002 Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM 69.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višina predvidenih sredstev se usklajuje s sprejetim finančnim načrtom Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. 
V okviru predlaganega povečanja sredstev so tudi sredstva za nakup IKT opreme v krajevni knjižnici 
Dolenjske Toplice. 

413300 Tekoči transf.v javne zavode..-za plače zaposlenim 29.600 € 

413302 Tekoči transf.v javne zavode-za blago in storitve 40.100 € 

18014 Zbornik Dragotin Gregorc 14.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena za nastale stroške (tiska, lektoriranja, urejanja in avtorje prispevkov ter 
fotografij) ob izdaji zbornika o Dragotinu Gregorcu, učitelju, šolskem upravitelju in kulturniku, ki je s svojim 
življenjem in delovanjem v Dolenjskih Toplicah pustil pomemben pečat. V zborniku bodo objavljeni njegovi 
spomini in prispevki o vlogi njegovega dela. Zbornik bo izšel v nakladi 500 izvodov. 

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 4.500 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 750 € 

402901 Plačila avtorskih honorarjev 7.350 € 

402902 Plačila po pogodbah o delu 1.450 € 

18039002 Umetniški programi 10.800 € 

18006 Sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada za ljubiteljske in 
kulturne dejavnosti 2.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva se povečujejo za 500,00 EUR, ki skladno s pogodbo niso bila porabljena v letu 2017 
za izvedbo predvidenega natečaja. Le-ta se bo izvedel tekom letošnjega leta. 
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412000 Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam 2.800 € 

18039005 Drugi programi v kulturi 12.000 € 

18060 Dnevi kočevarske kulture 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena organizaciji Dnevov kočevarske kulture, ki se po prireditvah v Kočevju in Semiču 
ponovno vrača na prvo prizorišče , v Dolenjske Toplice. 

402999 Drugi operativni odhodki 5.000 € 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 171.811 € 

18059001 Programi športa 171.111 € 

18031 Obnova atletske steze in pripadajočih površin 132.611 € 

420501 Obnove 127.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so namenjena za obnovo in ureditev atletske steze in pripadajočih športnih površin pri Osnovni 
šoli Dolenjske Toplice. Projekt je prijavljen na razpis fundacije za šport. Izvedel se bo v primeru odobritve 
sredstev za sofinanciranje izvedbe. 

420801 Investicijski nadzor 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva se namenjajo za izvedbo gradbeno tehničnega nadzora. 

420899 Plačilo drugih storitev in dokumentacije 3.711 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva se namenjajo za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo javnega razpisa. 

18059002 Programi za mladino 700 € 

18026 Sofinanciranje Agencije za šport Novo mesto 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva na postavki se povečujejo, dejanska realizacija stroškov je odvisna od prijav in 
sodelovanja učencev na območnih in regijskih športnih tekmovanjih, ki jih koordinira Agencija za šport. 

412000 Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam 700 € 
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19 IZOBRAŽEVANJE 908.370 € 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 686.620 € 

19029001 Vrtci 686.620 € 

19005 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka in višina predvidenih sredstev je skladna z Navodilom o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne 
upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občine, v proračunu občine. S sklepom o 
določitvi cen programov v vrtcu Gumbek je staršem omogočena dodatna olajšava za napovedano 
nepretrgano počitniško odsotnost in znižanje plačila zaradi opravičene daljše zdravniške odsotnosti. Višina 
sredstev za te namene je ocenjena na osnovi preteklih let. 

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plač. staršev 6.500 € 

19018 Dozidava objekta OŠ Dolenjske Toplice - vrtec 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi spremenjene dinamike pri projektiranju vrtca in zamikom zaradi pridobivanja potrebnih pravic 
gradnje na zemljiščih, ki niso v lasti občine, je spremenjeno tudi financiranje v letu 2018. V projekt je 
vključena dodatno še ureditev nujnega oddelka šole zaradi spremenjenih potreb po učilnicah. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 100.000 € 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 50.000 € 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 97.750 € 

19039001 Osnovno šolstvo 90.250 € 

19007 Dodatni program 10.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka proračuna se povečuje zaradi zagotavljanja sredstev za izvajanje smučarskih programov na 
Gačah, ki se jih bodo udeležili učenci OŠ DT. 

413300 Tekoči transf.v javne zavode..-za place zaposlenim 3.600 € 

413302 Tekoči transf.v javne zavode-za blago in storitve 7.150 € 
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1906 Pomoči šolajočim 120.000 € 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 120.000 € 

19008 Regresiranje prevozov v šolo 103.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka proračuna se usklajuje s predvideno realizacijo glede na sklenjeno pogodbo z izvajalcem šolskih 
prevozov. V letu 2017 je bilo na novo izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba za štiriletno obdobje. 

411900 Regresiranje prevozov v solo 103.000 € 

 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 143.100 € 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 137.100 € 

20049003 Socialno varstvo starih 110.000 € 

20003 Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele - splošni in posebni socialni zavodi
 95.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena postavka proračuna se povečuje zaradi uskladitve z dejansko realizacijo. Cene storitev v 
domovih so se v letu 2017 zvišale, prav tako se spreminja število upravičencev do doplačila. 

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 95.000 € 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 8.100 € 

20014 Sofinanciranje projekta Starejši za boljšo kakovost življenja doma 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva na postavki se povečujejo zaradi zagotavljanja sredstev izvajanja programa tudi v letu 
2018. Sredstva za sofinanciranje programa v letu 2017 so bila izvajalcu izplačana v januarju 2018. 
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412000 Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam 1.000 € 

 

5000 Skupna občinska uprava - Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo  9 3 . 0 7 6  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 93.076 € 

0603 Dejavnost občinske uprave 93.076 € 

06039001 Administracija občinske uprave 93.076 € 

06019 Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarniški material, 
stroški objav, redarska obleka,…) 29.130 € 

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Glede na realizacijo v letu 2017 in plan porabe predvidevamo, da bo poraba v letu 2018 nekoliko manjša, 
zato bi morala planirana sredstva zadoščati potrebam MIR na tem kontu. 

402006 Stroški oglaševalskih storitev 150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Glede na realizacijo v letu 2017 in plan porabe predvidevamo, da bo poraba v letu 2018 nekoliko manjša, 
zato bi morala planirana sredstva zadoščati potrebam MIR na tem kontu. 

402205 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Glede na realizacijo v letu 2017 in plan porabe predvidevamo, da bo poraba v letu 2018 nekoliko manjša, 
zato bi morala planirana sredstva zadoščati potrebam MIR na tem kontu. 

402206 Poštnina in kurirske storitve 1.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Glede na realizacijo v letu 2017 in plan porabe predvidevamo, da bo poraba v letu 2018 nekoliko manjša, 
zato bi morala planirana sredstva zadoščati potrebam MIR na tem kontu. 

402300 GORIVA in maziva za prevozna sredstva 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Glede na realizacijo v letu 2017 in plan porabe predvidevamo, da bo poraba v letu 2018 nekoliko manjša, 
zato bi morala planirana sredstva zadoščati potrebam MIR na tem kontu. 

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 7.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Glede na realizacijo v letu 2017 in plan porabe predvidevamo, da bo poraba v letu 2018 nekoliko manjša, 
zato bi morala planirana sredstva zadoščati potrebam MIR na tem kontu. 
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402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Glede na realizacijo v letu 2017 in plan porabe predvidevamo, da bo poraba v letu 2018 nekoliko manjša, 
zato bi morala planirana sredstva zadoščati potrebam MIR na tem kontu. 

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Povečanje sredstev ocenjujemo na podlagi realizacije v letu 2017, realizacije v januarju 2018 in 
predvidevanja mogočih dogodkov do konca leta 2018. 

06020 Plača, regres in nadomestila za skupno občinsko upravo 63.946 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se usklajuje na področju plač za zneske, predvidene z zakonom. 
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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 20. 
redni seji, dne 14.03.2018, sprejel naslednji  
 
 

ODLOK O REBALANSU I. PRORAČUNA OBČINE DOLENJSKE TOPLICE  
ZA LETO 2018 

 
 

SPLOŠNA DOLOČBA 
 
 

1. člen 
 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 59/2017), se spremeni drugi 
odstavek 1. 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: 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    

I.          SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.709.801 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.360.126 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.610.901 

     700  Davki na dohodek in dobiček 2.290.836 

     703  Davki na premoženje 179.615 

     704  Domači davki na blago in storitve 140.350 

     706 Drugi davki 100 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 749.225 

    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   436.475 

    711 Takse in pristojbine 3.600 

    712 Globe in druge denarne kazni 31.000 

    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 18.000 

    714 Drugi nedavčni prihodki 260.150 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  246.000 

     721 Prihodki od prodaje zalog 5.000 

     722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 241.000 

73 PREJETE DONACIJE  2.500 
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    730 Prejete donacije iz domačih virov  2.500 

74 TRANSFERNI PRIHODKI  2.101.175 

     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 586.595 
     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije in iz drugih držav 1.514.580 

II.                  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  7.627.111 

40 TEKOČI ODHODKI  1.325.087 

    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 344.229 

    401 Prisp.delodajalca za soc.varnost 53.237 

    402 Izdatki za blago in storitve 897.621 

    409 Rezerve 30.000 

41 TEKOČI TRANSFERI  1.203.283 

    410 Subvencije 72.950 

    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 783.950 

    412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam     112.300 

    413 Drugi tekoči domači transferi  234.083 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.011.041 

    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  5.011.041 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 87.700 

    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 42.000 

     432  Investicijski transferji proračunskim uporabnikom 45.700 

III. PRORAČUNSKI  PRIMANJKLJAJ (I. – II.)   -1.917.310 

    

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) 793.739 
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           50   ZADOLŽEVANJE 793.739 

               500 Domače zadolževanje 793.739 

     IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   

     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                                 -1.917.310 

     X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                      793.739 

     XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. - IX.)             2.711.049 

     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                                      1.372.591 
 
 

2. člen 
 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 59/2017), se dopolni  7. člen 
z naslednjim besedilom v novem, četrtem odstavku, ki se glasi:  
»Akte ravnanja s stvarnim premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz 
drugega odstavka tega člena. 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod zneskom 10.000 EUR sprejme župan.  
Akti ravnanja s stvarnim premoženjem občine se lahko med letom spreminjajo in dopolnjujejo.«  
 
 

3. člen 
 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 59/2017) se spremeni prvi 
odstavek 11. člena, ki se tako glasi: 
»Občina Dolenjske Toplice se lahko zadolži pri državnem proračunu do višine 113.739,00 EUR za financiranje 
projekta Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice, ki je vključena v načrt razvojnih programov Občine Dolenjske 
Toplice. Moratorij na vračilo kredita je eno leto. Odplačilna doba kredita je deset let z možnostjo predčasnega 
vračila.  
Občina Dolenjske Toplice lahko najame kredit pri najugodnejši poslovni banki, za dobo deset let, po 
najugodnejših stroških zadolževanja v višini 680.000,00 EUR. Sredstva za odplačilo glavnice in obresti se 
zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine Dolenjske Toplice in v posameznem letu odplačila ne smejo 
presegati 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom 
zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in 
prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije.« 
 
 

4. člen 
 
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Številka:032-2/2018 
Dolenjske Toplice, 14.03.2018 

 
 
 
 

Župan 
Občine Dolenjske Toplice 

Jože Muhič  
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Na podlagi 10. člena do 10.b člena, 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin (123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 
– ZUUJFO), 85. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice  (Uradni list RS, št. 3/17) 
je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na svoji 20. redni seji, dne 14.03.2018 sprejel 
 

SKLEP 
O ZADOLŽITVI OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2018 

 
 

1. člen 

Občina Dolenjske Toplice (v nadaljevanju občina) se v letu 2018 v skladu z zakonom o financiranju občin, 
zadolži za financiranje projekta OB157-08-0006: Suhokranjski vodovod( projekt oskrbe z vodo Suhe Krajine). 
 

2. člen 

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 (Uradni list 
RS, št. 6/17) in v Načrtu razvojnih programov za obdobje od 2017 do 2020 je predvidena pridobitev povratnih 
sredstev po letih: 

- v letu 2018            113.739,00 €. 
 

3. člen 

Povratna sredstva so brezobrestni kredit najet za financiranje investicijskega projekta pri državnem proračunu 
(posojilo MGRT, proračunska postavka 160223) za dobo 10 let. 
 

4. člen 

Za pridobitev povratnih sredstev oz. takšno zadolžitev občine ni potrebno soglasje ministrstva pristojnega za 
finance,  iz šestega odstavka 10. a člena zakona o financiranju občin. 

5. člen 

Sredstva za odplačilo glavnice se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu občine. Zadolžitev pri državnem 
proračuna se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občine iz 10. b člena zakona o financiranju 
občin. 
 

6. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu. 
 
 

Številka:   032-2/2018                              
Datum:   14.03.2018 
         

Župan Občine Dolenjske Toplice 

Jože Muhič l.r. 
 
 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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PREDLOG 
Na podlagi 55. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10, 40/12-ZUJF), 10., 10.a, 10.b člena Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06-ZFO-1, 101/07-odločba US, 57/08 in 94/10- 
ZIU, 36/11, 40/12-ZUJF), 85. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- 
UPB4, 110/11-ZDIU12), Pravilnika o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 
108/08 in 49/10), na podlagi Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 in 17. člena Statuta 
Občine Dolenjske Toplice  (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na svoji 20. 
redni seji, dne 14.03.2018 sprejel  

 
SKLEP 

O ZADOLŽITVI OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2018 
 

1. 
 

Občina Dolenjske Toplice se v letu 2018 v skladu z Zakonom o financiranju občin zadolži za 
financiranje naslednjega projekta: OB153-07-0006: Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice, ki ga je v načrtu 
razvojnih programov za obdobje 2018 –2021 ob sprejemanju Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za 
leto 2018 potrdil Občinski svet, in sicer v višini 680.000,00 EUR. 

2. 
 

Občina Dolenjske Toplice najame kredit pri najugodnejši poslovni banki; za dobo deset let, po 
najugodnejših stroških zadolževanja. 

3. 
 

Pogodbo o zadolževanju sklene župan ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za 
finance. 

4. 
 

Sredstva za odplačilo glavnice in obresti se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine 
Dolenjske Toplice in v posameznem letu odplačila ne smejo presegati 8% realiziranih prihodkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za 
prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta 
sredstva iz proračuna Evropske unije. 

5. 
 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Dolenjske Toplice. 
 

Številka:  032-2/2018                              
Datum:   14.03.2018 
         

Župan Občine Dolenjske Toplice 

Jože Muhič  
 
 

- I..  


