
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA

PRIHODKI

PRORAČUNSKI UPORABNIK - institucionalna klasifikacija
5012 KRAJEVNA SKUPNOST: TREBNJE

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.300,00           

710

UDELEŢBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 

PREMOŢENJA 2.300,00           

7102 Prihodki od obresti 800,00              

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 800,00              

710201

Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz 

namenskih sredstev

7103 Prihodki od premoţenja 1.500,00           

710300

Prihodki iz naslova najemnin za trţni prostor in reklamna 

mesta 1.500,00           

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV -                     

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev -                     

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev

713001 Prihodki od prodaje materiala in odpadkov

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI -                     

7141 Drugi nedavčni prihodki -                     

714100 Drugi nedavčni prihodki

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih 

programov tekočega značaja

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki

74 TRANSFERNI PRIHODKI 374.232,00       

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 374.232,00       

74010000 Sredstva iz proračuna za funkcionalne izdatke

74010001 Sredstva iz proračuna za druge namene

74010002 Sredstva iz proračuna od NUSZ od fizičnih oseb

74010003 Sredstva iz proračun za financiranje ks 374.232,00       

74010100 Sredstva iz proračuna od NUSZ za inv. od PO

74010101 Sredstva iz proračuna od DP za investicije

74010102 Sredstva iz proračuna ZA CRPOV in gosp.infrastruk.

74010103 Sredstva iz proračuna za financiranje ks za investicije

7403 Prejeta sredstva iz javnih skadov -                     

740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

Skupaj prihodki: 376.532,00       

Predvideno stanje sredstev na računu na dan 31.12.2013:  0,00 EUR

PRORAČUN 

2014

374.232,00       

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ740

Konto Naziv konta



ODHODKI

5012 KRAJEVNA SKUPNOST: TREBNJE

Podro

čje 

Prora

čunsk

e 

Porab

e

Konto Naziv konta
PRORAČUN 

2014

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA              100,00     

0202 Urejanje na področju fiskalne politike              100,00     

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike              100,00     

902011 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) 40293009

Plačilo storitev organizacijam, 

pooblaščenim za plačilni promet              100,00     

06 LOKALNA SAMOUPRAVA         52.283,00     

0603 Dejavnost občinske uprave         52.283,00     

06039001 Administracija občinske uprave         49.883,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40000004 Osnovne plače         16.000,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40010002 Regres za letni dopust              493,05     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40020202

Povračila stroškov prehrane med 

delom              700,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40020302

Povračila stroškov prevoza na delo 

in iz dela                      -       

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40100102

Prispevek za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje           1.400,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40110002

Prispevek za obvezno zdravstveno 

zavarovanje           1.050,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40110102

Prispevek za poškodbe pri delu in 

poklicne bolezni              100,00     

PRORAČUNSKI UPORABNIK - institucionalna klasifikacija

Programska klasifikacija Ekonomska klasifikacija

Glavni 

program
Podprogram Proračunska postavka 
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906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40120002 Prispevek za zaposlovanje                10,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40130002 Prispevek za starševsko varstvo                20,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40150002

Premije kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja, na 

podlagi ZKDPZJU              348,95     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40200010 Pisarniški material in storitve              500,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40200103 Čistilni material in storitve              150,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40200303 Zaloţniške in tiskarske storitve                      -       

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40200403

Časopisi, revije,knjige in strokovna 

literatura              150,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40200610 Stroški oglaševalskih storitev              800,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40200704 Računalniške storitve           1.000,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40200910 Izdatki za reprezentanco           4.000,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40200803

Računovodske, revizorske in 

svetovalne storitve           7.000,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40209908 Drugi splošni material in storitve                50,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40220009 Električna energija              150,00     
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906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40220105 Poraba kuriv in stroški ogrevanja           1.000,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40220404 Odvoz smeti              300,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40220507

Telefon, teleks, faks, elektronska 

pošta           1.200,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40220606 Poštnina in kurirske storitve              500,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40240004

Dnevnice za sluţbena potovanja v 

drţavi                50,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40240208 Stroški prevoza v drţavi              700,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40290204 Plačila po podjemnih pogodbah           4.000,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40290510 Sejnine           5.000,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40290702

Izdatki za strokovno izobraţevanje 

zaposlenih                      -       

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40291203

Posebni davek na določene 

prejemke              200,00     

906016

Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti (stroški organov oţjega 

dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški…) v KS 40299969 Drugi operativni odhodki           3.011,00     

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave           2.400,00     

906017 Tekoče vzdrţevanje upravnih prostorov 40250404 Zavarovalne premije za objekte              300,00     

906017 Tekoče vzdrţevanje upravnih prostorov 40251004

Tekoče vzdrţevanje 

komunikacijske opreme in 

računalnikov           1.000,00     
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906017 Tekoče vzdrţevanje upravnih prostorov 40251102 Tekoče vzdrţevanje druge opreme                      -       

906017 Tekoče vzdrţevanje upravnih prostorov 40251202 Zavarovalne premije za opremo                      -       

906017 Tekoče vzdrţevanje upravnih prostorov 40259932

Drugi izdatki za tekoče 

vzdrţevanje in zavarovanje           1.000,00     

906018 Najemnine upravnih prostorov 40260502

Nadomestilo za uporabo 

stavbnega zemljišča              100,00     

906019 Nakup opreme 42020001 Nakup pisarniškega pohištva                      -       

906019 Nakup opreme 42020201

Nakup računalnikov in programske 

opreme                      -       

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH              500,00     

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami              500,00     

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč              500,00     

907011 sofinanciranje gasilskih društev 41200000

Tekoči transferi nepr.org. in 

ustanovam              500,00     

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE       281.149,00     

1302 Cestni promet in infrastruktura       281.149,00     

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest         95.549,00     

913030

Upravljanje in tekoče vzdrţevanje javnih poti ter trgov (letno in 

zimsko vzdrţevanje) v KS 40259933

Drugi izdatki za tekoče 

vzdrţevanje in zavarovanje         95.549,00     

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest         98.800,00     

913031 Investicije in investicijsko vzdrţevanje javnih poti ter trgov v KS 40292002

Sodni str., storitve odvet.,notar.in 

drugo                      -       

913031 Investicije in investicijsko vzdrţevanje javnih poti ter trgov v KS 42050034

Investicijsko vzdrţevanje in 

izboljšave         96.800,00     

913031 Investicije in investicijsko vzdrţevanje javnih poti ter trgov v KS 42080005 Študija o izvedljivosti projekta           2.000,00     

13029003 Upravljanje cestnega prometa           5.000,00     

913049 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje prometne signalizacije 40259945

Drugi izdatki za tekoče 

vzdrţevanje in zavarovanje           5.000,00     
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13029004 Cestna razsvetljava         81.800,00     

913032 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje javne razsvetljave v KS 40220015 Električna energija         35.000,00     

913032 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje javne razsvetljave v KS 40259934

Drugi izdatki za tekoče 

vzdrţevanje in zavarovanje         23.400,00     

913033 Investicije in investicijsko vzdrţevanje javne razsvetljave v KS 42040124 Novogradnje                      -       

913033 Investicije in investicijsko vzdrţevanje javne razsvetljave v KS 42040214 Rekonstrukcije in adaptacije         23.400,00     

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST         13.000,00     

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje           3.000,00     

16029003 Prostorsko načrtovanje           3.000,00     

916036 Prostorski dokumenti 42080010

Študije o izvedljivosti projektov, 

projekt. dok., nadzor in inv. inţ.           3.000,00     

1603 Komunalna dejavnost         10.000,00     

16039003 Objekti za rekreacijo           7.000,00     

916024

Upravljanje in tekoče vzdrţevanje objektov za rekreacijo 

(zelenice, parki, otroška igrišča, kampi….) 40259935

Drugi izdatki za tekoče 

vzdrţevanje in zavarovanje           7.000,00     

916024

Upravljanje in tekoče vzdrţevanje objektov za rekreacijo 

(zelenice, parki, otroška igrišča, kampi….) 40299970 Drugi operativni odhodki                      -       

16039004 Praznično urejanje naselij           3.000,00     

916025 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav 40299971 Drugi operativni odhodki           3.000,00     

16069002 Nakup  zemljišč                      -       

916035 Nakup stavbnih zemljišč 42060004 Nakup stavbnih zemljišč                      -       

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE         29.500,00     

1803 Programi v kulturi         20.000,00     

18039003 Ljubiteljska kultura         20.000,00     

918026 Programi kulturnih društev 40299972 Drugi operativni odhodki         20.000,00     

918026 Programi kulturnih društev 41200000

Tekoči transferi nepr.org. in 

ustanovam                      -       
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1804 Podpora posebnim skupinam           6.500,00     

18049004 Programi drugih posebnih skupin           6.500,00     

918027 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin 41199912

Drugi transferi posameznikom in 

gospodinjstvom           5.000,00     

918027 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin 41200073

Tekoči transferi nepr.org. in 

ustanovam           1.500,00     

1805 Podpora posebnim skupinamŠport in prostočasne aktivnosti           3.000,00     

18059001 Program športa           3.000,00     

918046 Športne prireditve 40299972 Drugi operativni odhodki           3.000,00     

Skupaj odhodki:       376.532,00     

Trebnje, 16.1.2013 Predsednik sveta KS Trebnje:

mag. David Klarič


