
 

 
 

 
 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 

DOPOLNJENIH 
 

PREDLOGOV 
 

PRORAČUNOV 
 

OBČINE TREBNJE 
 

ZA LETI  2017 IN 2018 
  



Stran 2 od 185 

UVOD ............................................................................................................................................. 7 
I. SPLOŠNI DEL ........................................................................................................................... 10 

1. SPLOŠNI DEL .................................................................................................................. 11 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov .......................................................................................... 11 

Prihodki proračuna ................................................................................................................................................ 12 
70 - DAVČNI PRIHODKI ................................................................................................................................... 12 
71 - NEDAVČNI PRIHODKI .............................................................................................................................. 13 
72 - KAPITALSKI PRIHODKI ............................................................................................................................ 14 
73 – PREJETE DONACIJE ............................................................................................................................... 15 
74 - TRANSFERNI PRIHODKI .......................................................................................................................... 15 

Odhodki proračuna ................................................................................................................................................ 16 
40 - TEKOČI ODHODKI .................................................................................................................................... 17 
41 - TEKOČI TRANSFERI................................................................................................................................. 18 
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI ........................................................................................................................ 18 
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI ..................................................................................................................... 19 

B – Račun finančnih terjatev in naložb .................................................................................... 19 
75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ...................................... 19 

C - Račun financiranja ............................................................................................................ 20 
50 - ZADOLŽEVANJE ....................................................................................................................................... 20 
55 - ODPLAČILA DOLGA ................................................................................................................................. 20 

II. POSEBNI DEL .......................................................................................................................... 21 
2. POSEBNI DEL .......................................................................................................................... 22 

A - BILANCA ODHODKOV ............................................................................................................... 22 
01 - POLITIČNI SISTEM ................................................................................................................................... 26 

0101 - Politični sistem ................................................................................................................................... 27 
01019001 - Dejavnost občinskega sveta ................................................................................................... 27 
01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov ............................................................................ 29 
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov .......................................................................................... 30 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ...................................................................................... 32 
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike ................................................................................................. 32 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike ..................................................................................... 32 
0203 - Fiskalni nadzor ................................................................................................................................... 34 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora ............................................................................................... 34 
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .............................................. 35 

0402 - Informatizacija uprave ........................................................................................................................ 35 
04029002 - Elektronske storitve ................................................................................................................ 36 

0403 - Druge skupne administrativne službe ................................................................................................ 36 
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti ....................................................................................... 37 
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov ............................................................................................. 38 
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ......................................................... 39 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ........................................................................................................................ 41 
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni ......................... 42 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti ................................................................................ 42 



Stran 3 od 185 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti.............................................................................................. 43 
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ........................................................ 44 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin .................................................................................................... 45 
0603 - Dejavnost občinske uprave ................................................................................................................ 45 

06039001 - Administracija občinske uprave .............................................................................................. 46 
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ........ 52 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH .................................................................................. 54 
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami .................................................................................... 55 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč .......................................................... 55 
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ................................................................ 57 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST .......................................................................................................... 58 
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost ................................................................................................. 58 

08029001 - Prometna varnost ................................................................................................................... 59 
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ............................................................................................................. 60 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja ............................................................................................................. 60 
10039001 - Povečanje zaposljivosti .......................................................................................................... 60 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ........................................................................................... 61 
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva .............................................................................................. 62 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu ................................................................................ 62 
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij ................................................................................ 63 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga ...................................................................................................... 65 
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu .............................................................................................................. 66 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali ........................................................................................ 66 
1104 - Gozdarstvo ......................................................................................................................................... 67 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest ...................................................................................... 67 
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ............................................................ 68 

1302 - Cestni promet in infrastruktura ........................................................................................................... 68 
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ................................................................... 69 
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ................................................................ 71 
13029003 - Urejanje cestnega prometa .................................................................................................... 74 
13029004 - Cestna razsvetljava ................................................................................................................ 76 
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ................................................................. 77 

1303  - Železniški promet in infrastruktura..................................................................................................... 78 
13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture ...................................... 79 

14 - GOSPODARSTVO ..................................................................................................................................... 80 
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ............................................................................. 80 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ............................................................................ 81 
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ............................................................................... 82 

14039001 - Promocija občine .................................................................................................................... 82 
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ............................................................................. 83 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ................................................................................... 84 
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ................................................................................. 85 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki................................................................................................ 85 
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ...................................................................................................... 87 



Stran 4 od 185 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja ......................................................................................................... 90 
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve ........................................................................................................ 91 

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave.......................................................................... 92 
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .................................. 93 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ........................................................................ 94 
16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc .............................................................. 94 
16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave ..................................................... 95 
16029003 - Prostorsko načrtovanje ........................................................................................................... 96 

1603 - Komunalna dejavnost ......................................................................................................................... 97 
16039001 - Oskrba z vodo ........................................................................................................................ 97 
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost .......................................................................... 100 
16039005 - Druge komunalne dejavnosti ................................................................................................ 101 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje .................................................................................................. 102 
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ....................................................................................... 103 
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju ......................................................................... 104 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ....... 105 
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč .................................................................................................. 105 
16069002 - Nakup zemljišč ..................................................................................................................... 107 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO .................................................................................................................... 108 
1702 - Primarno zdravstvo .......................................................................................................................... 109 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov............................................................................................. 109 
1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva ................................................................................... 110 

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti  promocije zdravja ..................................... 110 
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.............................................................................................. 111 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo ................................................................................................... 111 
17079002 - Mrliško ogledna služba ......................................................................................................... 112 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .............................................................................. 113 
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine .......................................................................................................... 113 

18029001  - Nepremična kulturna dediščina ........................................................................................... 114 
18029002 - Premična kulturna dediščina ................................................................................................ 116 

1803 - Programi v kulturi ............................................................................................................................. 118 
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo ................................................................................................. 119 
18039003 - Ljubiteljska kultura ................................................................................................................ 121 
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura .............................................................................................. 123 
18039005 - Drugi programi v kulturi ........................................................................................................ 124 

1804 - Podpora posebnim skupinam ........................................................................................................... 127 
18049001 - Programi veteranskih organizacij ......................................................................................... 127 
18049001 – Programi veteranskih organizacij ......................................................................................... 127 
18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim ...................................................................................... 128 
18049004 - Programi drugih posebnih skupin ......................................................................................... 129 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti ........................................................................................................ 130 
18059001 - Programi športa .................................................................................................................... 131 
18059002 - Programi za mladino ............................................................................................................ 136 

19 - IZOBRAŽEVANJE .................................................................................................................................... 138 



Stran 5 od 185 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok .................................................................................................. 139 
19029001 - Vrtci ...................................................................................................................................... 139 
19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok ..................................................................................... 142 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje ............................................................................................ 144 
19039001 - Osnovno šolstvo ................................................................................................................... 144 
19039002 - Glasbeno šolstvo .................................................................................................................. 147 

1905 - Drugi izobraževalni programi ............................................................................................................ 149 
19059001 - Izobraževanje odraslih ......................................................................................................... 149 
19059002 - Druge oblike izobraževanja .................................................................................................. 150 

1906 - Pomoči šolajočim ............................................................................................................................. 151 
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu ................................................................................................. 152 
19069003 - Štipendije ............................................................................................................................. 153 

20 - SOCIALNO VARSTVO............................................................................................................................. 154 
2002 - Varstvo otrok in družine .................................................................................................................... 155 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini ............................................................................................ 155 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva .......................................................................................... 156 

20049002 - Socialno varstvo invalidov .................................................................................................... 157 
20049003 - Socialno varstvo starih ......................................................................................................... 158 
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih ................................................................................. 160 
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin ................................................................................ 163 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ........................................................................................................ 165 
2201 - Servisiranje javnega dolga ............................................................................................................... 166 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje ............. 166 
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ................................................................................... 168 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč .............................................. 168 
23029001 - Rezerva občine .................................................................................................................... 168 

2303 - Splošna proračunska rezervacija ..................................................................................................... 169 
23039001 - Splošna proračunska rezervacija ......................................................................................... 169 

III. ............................................................................................................................................... 170 
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ......................................................................................... 170 

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ................................................................................... 171 
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ....................................................... 171 
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ...... 171 
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ........................................................ 172 
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč .............................................................. 172 
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu .............................................................................. 173 
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij .......................................................................... 173 
11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga .................................................................................................... 173 
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest .................................................................................... 174 
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .............................................................. 174 
13029003 - Urejanje cestnega prometa .................................................................................................. 175 
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ............................................................... 175 
13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture .................................... 176 
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.............................................................................................. 176 



Stran 6 od 185 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo .................................................................................................... 177 
16039001 - Oskrba z vodo ...................................................................................................................... 178 
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost .......................................................................... 179 
16039005 - Druge komunalne dejavnosti ................................................................................................ 180 
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ....................................................................................... 180 
16069002 - Nakup zemljišč ..................................................................................................................... 180 
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov............................................................................................. 182 
18029001 - Nepremična kulturna dediščina ............................................................................................ 182 
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo ................................................................................................. 182 
18039003 - Ljubiteljska kultura ................................................................................................................ 182 
18039005 - Drugi programi v kulturi ........................................................................................................ 182 
18059001 - Programi športa .................................................................................................................... 183 
19029001 - Vrtci ...................................................................................................................................... 184 
19039001 - Osnovno šolstvo ................................................................................................................... 185 
19039002 - Glasbeno šolstvo .................................................................................................................. 185 
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih ................................................................................. 185 

 
  



Stran 7 od 185 

UVOD 
V skladu s 1. točko 1. odstavka 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11– 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF) je proračun akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in 
drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. Proračuna za leti 2017 in 2018 sta pripravljena v skladu z veljavnim ZJF in Zakonom o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO ; v nadaljevanju: ZFO). Pri pripravi proračuna je občina dolžna upoštevati spremembe predpostavk gospodarskega razvoja ter usmeritev ekonomske in javno finančne politike - tako je potrebno izhajati iz najnovejše ocene 
pričakovanih javno finančnih prihodkov in odhodkov na ravni države. 
Novi Zakon o financiranju občin, objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/06 od 1. 1. 2007 dalje 
namreč uveljavlja nov način financiranja občin, ki temelji na izračunu primerne porabe občin, ki se financira iz glavarine in finančne izravnave. MF je na podlagi določb omenjenega zakona po sprejetju državnega proračuna dolžno občinam sporočiti zneske o prihodkih občine iz glavarine 
in zneske finančne izravnave.  
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. 
MF ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih cest v občini, njene površine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, števila vseh prebivalcev občine in določene višine povprečnine. Povprečnina je 
opredeljena v ZFO-1, določi pa jo državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. 
Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe.  
Prihodek iz glavarine predstavlja torej davke in druge prihodke, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, a se odstopijo občinam; v skladu z zakonom je to odstopljeni delež 
dohodnine, ki se občinam nakazuje tedensko v enakih zneskih iz državnega proračuna.  
Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določeni z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe; le-ta se občinam 
nakazuje po dvanajstinah, in sicer do 20. dne v mesecu za tekoči mesec.  
Ministrstvo za finance je dne 6. 10. 2016 posredovalo občinam predhodne podatke  o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leti 2017 in 2018 (številka: 4101-3/2015/4), kjer je bila 
upoštevana predlagana povprečnina za leto 2017 v višini 530 EUR in za leto 2018 v višini 536 EUR. Primerna poraba občin za leto 2017, ki izhaja iz tako določene povprečnine, nekoliko 
presega razpoložljivo dohodnino, ki pripada občinam, zato bodo občine v letu 2017 dopolnilno financirane iz državnega proračuna (finančna izravnava). Primerna poraba občin za leto 2018 pa bo v celoti pokrita iz naslova razpoložljive dohodnine, ki pripada občinam, zato dopolnilno 
financiranje iz državnega proračuna v letu 2018 ne bo potrebno.  
Veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16) v 54. členu določa povprečnino za leto 2017 v višini 530 EUR in povprečnino za leto 
2018 v višini 536 EUR – enako kot so bili posredovani predhodni podatki s strani MF. 
Proračuna občine Trebnje za leti 2017 in 2018 sta tako pripravljena na podlagi posredovanih izhodišč s strani MF.  
Določbe 13. a člena ZJF namreč tudi občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, in sicer lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar le znotraj mandatnega 
obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.  
 



Stran 8 od 185 

STRUKTURA PRORAČUNA 
Vsebina in struktura proračuna za leto 2017 in proračuna za leto 2018 temelji na 10. členu ZJF, ki določa, da proračun sestavljajo splošni del,  posebni del in načrt razvojnih programov. 
 Splošni del proračuna sestavljajo: 

 A. skupna bilanca prihodkov in odhodkov, 
 B. račun finančnih terjatev in naložb ter 
 C. račun financiranja. 

 V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani: 
 davčni prihodki, 
 nedavčni prihodki, 
 kapitalski prihodki, 
 prejete donacije in 
 transferni prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja. 

 Na strani odhodkov pa so izkazani odhodki, ki zajemajo: 
 tekoče odhodke, 
 tekoče transfere, 
 investicijske odhodke in 
 investicijske transfere.  Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje 

kapitalskih vlog in porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb. 
 Račun financiranja izkazuje odplačila dolgov in zadolževanje. 
 Tako opisana struktura proračuna v 10. členu ZJF ne opredeljuje vključitve stanja sredstev na računih iz preteklih let v proračun, to posredno opredeljuje 9. člen ZJF. V predloženem proračunu 
za leto 2017 in proračunu za leto 2018 je skladno z 9. členom ZJF upoštevano stanje sredstev na računih iz preteklega leta, kar posledično vpliva na spremembo višine izdatkov proračuna, 
tako da proračun ostaja uravnotežen.  Posebni del proračuna  
sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna: Občine Trebnje, ki jo v skladu z institucionalno delitvijo sestavljajo finančni načrti občinskega sveta, nadzornega odbora, župana 
in občinske uprave, ter krajevne skupnosti - ožji deli občine, in sicer po področjih proračunske porabe skladno s programsko in funkcionalno klasifikacijo javno finančnih izdatkov in po proračunskih postavkah – kontih.  
 Načrt razvojnih programov 
Zakon o javnih financah v 10. členu določa, da je sestavni del proračuna tudi načrt razvojnih programov, v katerem se skladno z 12. členom ZJF izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči po posameznih programih, letih in virih financiranja. Predpis, ki 
opredeljuje tretji del proračuna, je zlasti Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 
pa zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).  Zakon tudi določa, da morajo biti ukrepi in investicije, ki se na lokalni ravni sofinancirajo iz sredstev državnega proračuna, zajeti v načrtu razvojnih programov na državni ravni, ki ga sprejme 
hkrati s proračunom Državni zbor RS. 
Načrt razvojnih programov Občine Trebnje tako odraža temeljno usmeritev investicijskih vlaganj 
in državnih pomoči v naslednjem štiriletnem obdobju.  
 

Poleg opisane temeljne strukture proračuna posamezen finančni načrt upošteva tudi sestavo po institucionalni, ekonomski, programski in funkcionalni (COFOG) klasifikaciji. 
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Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva; prikazuje torej porabo javnofinančnih izdatkov po institucionalnih enotah, 
ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna in hkrati predlagatelji finančnih načrtov. V občini Trebnje so to: 1000 - občinski svet, 2000 - nadzorni odbor, 
3000 - župan, 4000 - občinska uprava in 5002 - 5014 ožji deli občine - 12 krajevnih skupnosti.  Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16)  in daje odgovor na 
vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev (vsebina). Je temelj strukture proračuna, ki javnofinančna sredstva prikazuje v treh računih: A. Bilanca prihodkov in odhodkov 
B. Račun finančnih terjatev in naložb C. Račun financiranja. 
 Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva in je za občine določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni 
list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08) ). Izdatki so tako razvrščeni v 21 področij proračunske porabe, v 61 glavnih programov ter 122 podprogramov. 

 Funkcionalna klasifikacija je namenjena razdelitvi celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine in je določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji 
javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00). Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne 
primerjave. 
 
Pri pripravi proračuna občine in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je bila poleg navedenih upoštevana še Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 44/07 in 54/10). 
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1. SPLOŠNI DEL  
 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov  
V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo: tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz 
naslova javnega financiranja, predvsem iz državnega proračuna, vseh neposrednih uporabnikov proračuna. 
Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere, vseh neposrednih uporabnikov proračuna.  
Projekcije prihodkov proračuna za leto 2017 in proračuna za leto 2018 temeljijo na realizaciji prihodkov za leto 2016 in vključujejo tudi učinke določenih znanih dejavnikov, ki vplivajo na višino 
prihodkov.  Na načrtovanje odhodkov za leto 2017 in za leto 2018 so vplivali sprejeti ukrepi fiskalne politike 
v preteklih letih, kjer znižanja javnofinančnih prihodkov zaradi davčne razbremenitve v preteklih letih niso spremljali tudi ukrepi, ki bi omogočili ustrezno znižanje skupnega obsega in 
prestrukturiranje javnofinančnih odhodkov.   Prejemke proračuna občine Trebnje za leto 2017 sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in 
odhodkov (bilanca A) v višini 12.549.433,11 EUR, sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev (delnic) (bilanca B) v višini 4.660,80 EUR in zadolževanje proračuna v računu financiranja  
(bilanca C) v višini 1.038.575,00 EUR. Izdatke sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 14.812.122,83 EUR ter odplačila dolga v višini 542.357,88 EUR iz računa financiranja (bilanca C); medtem ko se v računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) 
ne načrtuje.  Odhodki presegajo prihodke za 2.262.689,72 EUR, zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za 
odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 542.357,88 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ostanka sredstev na računu iz preteklega leta v višini 1.761.811,80 EUR (od tega sredstva na računih krajevnih skupnosti znašajo 384.524,30 
EUR), iz sredstev, pridobljenih s prodajo delnic (v računu finančnih terjatev in naložb) v višini 4.660,80 EUR in predvidenega zadolževanja (v računu financiranja) v višini 1.038.575,00 EUR. 
Na ta način je proračun uravnotežen.  
Prejemke proračuna občine Trebnje za leto 2018 sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 11.488.438,46 EUR in načrtovano zadolževanje v računu financiranja (bilanca C) v višini 750.787,00 EUR. Izdatke sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov 
in odhodkov (bilanca A) v višini 12.350.843,81 EUR ter odplačila dolga iz računa financiranja (bilanca C) v višini 570.869,08 EUR.   
Odhodki presegajo prihodke za 862.405,35 EUR, zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 570.869,08 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ocenjenega ostanka sredstev na računu iz 
preteklega leta v višini 682.487,43 EUR (od tega ocena sredstev na računih krajevnih skupnosti znaša 351.181,21 EUR) in predvidenega zadolževanja (v računu financiranja) v višini 750.787,00 
EUR. Na ta način je proračun uravnotežen. 
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Prihodki proračuna  
Proračuna občine Trebnje za leti 2017 in 2018 sta pripravljena na osnovi predhodno navedenih izhodišč ter skladno z opisano strukturo javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Glede na to so v 
Odlok o proračunu vključeni vsi javno finančni prihodki in odhodki tako občinskega proračuna kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov - krajevnih skupnosti. 
Kot je navedeno že v uvodu, prihodek občine iz glavarine predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe. Prihodek posamezne občine iz glavarine je prihodek občine iz davkov in drugih 
prihodkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna v višini glavarine, pomnožene s številom prebivalcev občine in popravljen z indeksom raznolikosti občine.  
Namesto podvrst dohodnine je upoštevan prihodek občine iz glavarine - dohodnina–občinski vir; ostali prihodki, ki so se doslej upoštevali pri izračunu primerne porabe, so ocenjeni na podlagi njihove realizacije v letu 2016.     
Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin, in sicer: 
 davčni prihodki (skupina 70),  nedavčni prihodki (skupina 71),   kapitalski prihodki (skupina 72),  prejete donacije (skupina 73),  transferni prihodki (skupina 74). 

Prejemke občinskega proračuna za leto 2017 v višini 15.354.480,71 EUR sestavljajo prihodki iz 
bilance prihodkov in odhodkov v višini 12.549.433,11 EUR, sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev (delnic) v računu finančnih terjatev in naložb v višini 4.660,80 EUR in načrtovano zadolževanje v računu financiranja v višini 1.038.575,00 EUR. Za pokritje izdatkov se 
načrtuje še 1.761.811,80 EUR sredstev na računu, od tega sredstva na računih krajevnih skupnosti znašajo 384.524,30 EUR. 
V strukturi prihodkov znaša načrtovani delež davčnih prihodkov 68,44% celotnih prihodkov, delež nedavčnih prihodkov 13,48%, delež kapitalskih prihodkov 9,17%, delež prejetih donacij 0,04% in delež transfernih prihodkov 8,87% vseh prihodkov proračuna občine Trebnje v letu 2017.  
Prejemke občinskega proračuna za leto 2018 v višini 12.921.712,89 EUR sestavljajo prihodki iz 
bilance prihodkov in odhodkov v višini 11.488.438,46 EUR in načrtovano zadolževanje v računu 
financiranja v višini 750.787,00 EUR, medtem ko v računu finančnih terjatev in naložb ni predvidenih prejemkov. Za pokritje izdatkov se načrtuje še 682.487,43 EUR sredstev na računu, 
od tega ocena sredstev na računih krajevnih skupnosti znaša 351.181,21 EUR. 
V strukturi prihodkov znaša načrtovani delež davčnih prihodkov 75,87% celotnih prihodkov, delež nedavčnih prihodkov 14,19%, delež kapitalskih prihodkov 5,22%, delež prejetih donacij 0,04% in 
delež transfernih prihodkov 4,68% vseh prihodkov proračuna občine Trebnje v letu 2018. 
 
70 - DAVČNI PRIHODKI  
700 - Davki na dohodek in dobiček  
7000 - dohodnina se kot odstopljeni vir občinam v skladu z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam (Uradni list RS, št. 123/08) nakazuje občinam tedensko in po izračunih 
Ministrstva za finance znaša 7.192.534 EUR v letu 2017 in 7.321.936 EUR v letu 2018, kar predstavlja 57,31% celotnih prihodkov v letu 2017 oz. 63,73% celotnih prihodkov v letu 2018. 
Dohodnina se v letu 2017 nekoliko povečuje glede na leto 2016, in sicer za 6,7%; v letu 2018 pa se poveča še za 1,8% glede na leto 2017. 
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703 - Davki na premoženje  
Davki na premoženje predstavljajo 8,61% celotnih prihodkov v letu 2017 in 9,38% celotnih prihodkov v letu 2018 in vključujejo davke na nepremičnine, davke na premičnine, davke na dediščine in darila ter davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje.  
7030 - davki na nepremičnine so ocenjeni na podlagi realizacije za leto 2016 ter povečani v skladu z rastjo vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; za leto 2017 in 
2018 so ocenjeni v višini 852.420,00 EUR, od tega znaša nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb 331.370,00 EUR, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od 
fizičnih oseb 487.950,00 EUR in zamudne obresti 3.600 EUR ter davek od premoženja 29.500,00 EUR.  7031 - davki na premičnine predstavljajo zelo majhen delež prihodkov in se, glede na realizacijo 
v letu 2016, za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 1.510 EUR. 7032 - davki na dediščine in darila se, ob upoštevanju realizacije leta 2016, v letu 2017 načrtujejo 
v znesku 94.500 EUR in v letu 2018 v znesku 91.806 EUR. 7033 - davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje se, ob upoštevanju realizacije v letu 2016, v letu 2017 in 2018 načrtujejo v znesku 132.050 EUR. 
704 - Domači davki na blago in storitve  
Domači davki na blago in storitve predstavljajo 2,52% celotnih prihodkov v letu 2017 oz. 2,75% celotnih prihodkov v letu 2018 in vključujejo davke na posebne storitve ter druge davke na 
uporabo blaga in storitev. 
7044 - davki na posebne storitve, ki vključujejo davek na dobitke od iger na srečo, so za leto 2017 
in 2018 ocenjeni v višini 10.000 EUR. 7047 - drugi davki na uporabo blaga in storitev se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 306.400 EUR, in sicer:  
- turistična taksa v višini 6.700 EUR, - pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 7.000 EUR, 
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 102.700 EUR in  - okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 190.000 EUR,  ki so ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2016; 
Z novelo Zakona o financiranju občin so okoljske dajatve, ki so povezane z izvajanjem lokalne gospodarske javne službe, prihodek proračuna občine, kjer je nastala obremenitev okolja, zaradi 
katere je predpisana okoljska dajatev, in je lahko uporabljen le za določene namene – za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja ter zagotavljanje ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja.  

 
71 - NEDAVČNI PRIHODKI  
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  
Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja predstavljajo 5,57% celotnih 
prihodkov v letu 2017 oz. 6,05% celotnih prihodkov v letu 2018 in vključujejo prihodke od obresti ter prihodke od premoženja. 7102 - prihodki od obresti so ocenjeni glede na predvidene vezave začasno prostih denarnih 
sredstev, ob upoštevanju veljavnih obrestnih mer in postopne porabe teh sredstev, in znašajo 2.510 EUR v letih 2017 in 2018, od tega načrtujejo krajevne skupnosti 1.510 EUR,  
7103 - prihodki od premoženja (od najemnin za poslovne prostore in za stanovanja ter od drugih najemnin, od zakupnin, od odškodnin in drugi prihodki od premoženja ter prihodki iz naslova podeljenih koncesij) se v letu 2017 načrtujejo v znesku 696.477,46 EUR in v letu 2018 v znesku 
692.677,46 EUR, od tega vsako leto 37.400 EUR odpade na krajevne skupnosti.  V letu 2010 se je na novo določil prihodek iz naslova drugih najemnin, in sicer za komunalno 
infrastrukturo, ki je v lasti občine in v upravljanju Komunale, kar se nadaljuje tudi v letu 2017 in 2018 - ta prihodek je ocenjen na podlagi podatkov Komunale o amortizaciji za to infrastrukturo; 
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predstavlja namenska sredstva, ki se lahko porabljajo le za investicije in investicijska vzdrževalna 
dela na javni infrastrukturi. Prihodek iz naslova najemnine za dejavnost oskrbe s pitno vodo znaša 222.384,58 EUR, za dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda znaša 211.104,07 EUR in za 
dejavnost ravnanja z odpadki znaša 75.228,81 EUR.  
711 - Takse in pristojbine  
Prihodki iz naslova taks in pristojbin predstavljajo le 0,09% celotnih prihodkov v letu 2017 oz. 
0,10% celotnih prihodkov v letu 2018 in vključujejo upravne takse in pristojbine. 7111 - upravne takse in pristojbine se, glede na realizacijo v letu 2016, za leto 2017 in 2018 
načrtujejo v višini 11.225 EUR.  
712 - Globe in druge denarne kazni  
Globe in druge denarne kazni predstavljajo le 0,38% celotnih prihodkov v letu 2017 oz. 0,41% celotnih prihodkov v letu 2018 in vključujejo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, 
denarne kazni v upravnih postopkih ter globe za prekrške. 7120 - globe in druge denarne kazni - prihodki iz tega naslova so, glede na realizacijo v letu 2016 
ter glede na oceno o izrečenih globah s strani Skupne občinske uprave, v letih 2017 in 2018 načrtovani v višini 47.300 EUR. 
 713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev  
Prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo 0,60% celotnih prihodkov v letu 2017 oz. 0,65% celotnih prihodkov v letu 2018 in vključujejo prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge 
prihodke od prodaje. 7130 - prihodki od prodaje blaga in storitev (zlasti povračila stroškov uporabnikov občinskih 
prostorov ter prihodki od reklam v Glasilu občanov) so v letih 2017 in 2018 načrtovani v višini 75.000 EUR (od tega prihodki krajevnih skupnosti znašajo 10.000 EUR). 
714 - Drugi nedavčni prihodki  
Drugi nedavčni prihodki predstavljajo 6,85% celotnih prihodkov v letu 2017 oz. 6,98% celotnih prihodkov v letu 2018.  7141 - drugi nedavčni prihodki so v letu 2017 načrtovani v skupni višini 859.423 EUR; od tega 
krajevne skupnosti načrtujejo 46.423 EUR; v letu 2018 so načrtovani v višini 801.423 EUR, od tega krajevne skupnosti načrtujejo 38.423 EUR. Največji delež predstavljajo prihodki iz naslova 
komunalnih prispevkov, in sicer 750.000 EUR v letu 2017 oz. 700.000 EUR v letu 2018, ter drugi izredni nedavčni prihodki, predvsem kot poplačila terjatev iz naslova zavodskih oskrbnin, delno 
tudi plačila pogodbenih obresti iz naslova obročnega plačevanja komunalnega prispevka ter povračilo stroškov  (v skupni višini 61.522 EUR vsako leto). Krajevne skupnosti načrtujejo 44.901 EUR sredstev v letu 2017 in 36.901 EUR sredstev v letu 2018, ki jih bodo prispevali občani za 
izvajanje določenih programov; ostali prihodki, ki jih še načrtujejo krajevne skupnosti, so ocenjeni na 1.522 EUR vsako leto.  
 
72 - KAPITALSKI PRIHODKI  
720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov se v letu 2017 načrtujejo v višini 400.000 EUR.  V načrt 
razpolaganja s stavbami in deli stavb so v letu 2017 vključena tudi službena stanovanja, za katera prodaja v letu 2016 ni bila uspešna. 
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev se v letu 2017 načrtujejo v višini 1.000 EUR, in sicer iz naslova prodaje dotrajanih službenih vozil. 
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722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev predstavljajo 5,98% celotnih prihodkov v letu 2017 oz. 5,22% celotnih prihodkov v letu 2018. 
7220 - Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so v letu 2017 ocenjeni v višini 100.000 
EUR, v letu 2018 pa v višini 50.000 EUR. Planirana sredstva predstavljajo prihodke od prodaje parcel s plansko namensko rabo območje kmetijskih zemljišč in gozdov na različnih lokacijah po 
občini. V načrt razpolaganja nepremičnega premoženja so vključena kmetijska in gozdna zemljišča, ki jih občina ne potrebuje za izvajanje nalog lokalne skupnosti in ki so bila večinoma v 
plan prodaje vključena že v preteklih letih. 
7221 - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so v letu 2017 ocenjeni v višini 650.000 EUR ter v letu 2018 v višini 550.000 EUR. Planirana sredstva predstavljajo prihodke od prodaje parcel s 
plansko namensko rabo območje stavbnih zemljišč na različnih lokacijah po občini. Po izvedeni komasaciji se  v letu 2017 načrtuje prodaja zemljišč na območju IC Trebnje, v letu 2018 pa zlasti 
na območju stanovanjske soseske Dobrava.  
 
73 – PREJETE DONACIJE  
730 – Prejete donacije iz domačih virov  
730 - prejete donacije vključujejo planirane prejete donacije in darila od domačih pravnih in 
fizičnih oseb in so ocenjene v vrednosti 4.500,00 EUR (0,04% celotnih prihodkov), in sicer iz 
naslova sofinanciranja prireditve Iz trebanjskega koša (donatorska in sponzorska sredstva) – ocena na podlagi realizacije v letu 2016. 
 
74 - TRANSFERNI PRIHODKI  
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo 4,94% celotnih prihodkov v letu 
2017 oz. 4,68% celotnih prihodkov v letu 2018 in vključujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna ter iz javnih skladov. 
7400 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna vključujejo:  prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (finančna izravnava kot 

razlika med primerno porabo občine in dohodnino) v višini 47.440 EUR v letu 2017, v letu 2018 finančne izravnave po izračunih MF ni več (primerna poraba občine se v celoti pokriva iz dohodnine),   prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v letu 2017 v višini 514.784,18 EUR, in sicer sredstva požarne takse v višini 31.500 EUR, sredstva po 21. členu ZFO v višini 172.383 
EUR, sredstva slovenske udeležbe (proračun RS) pri sofinanciranju projekta Ureditev industrijske cone Trebnje v višini 156.772,49 EUR, sredstva Ministrstva za kulturo pri 
sofinanciranju projekta Obnovitvena in sanacijska dela na Jurjevi domačiji v višini 35.128,69 EUR in sredstva DRSI (Ministrstvo za infrastrukturo) pri sofinanciranju pločnika Velika Loka – Trnje v višini 119.000 EUR; V letu 2018 so prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
investicije planirana v višini 287.681 EUR, in sicer sredstva požarne takse v višini 31.500 EUR ter sredstva po 21. členu ZFO v višini 256.181 EUR (na podlagi izračunov MF z dne 7. 2. 
2017);  druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so v letih 2017 in 2018 
načrtovana v višini 50.000 EUR, in sicer subvencije najemnin tržnih stanovanj v višini 50% (3.000 EUR vsako leto), sredstva Ministrstva za kmetijstvo in okolje za gozdne ceste (4.000 EUR vsako leto), sredstva iz naslova sofinanciranja stroškov Skupne občinske uprave v višini 
50% ter sredstva iz naslova sofinanciranja celostne prometne strategije (3.978 EUR v letu 2017). 
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7403 - Prejeta sredstva iz javnih skladov v letu 2017 vključujejo sredstva iz naslova sofinanciranja 
nakupa električnega vozila - 7.500 EUR kot prihodek Eko sklada, v letu 2018 pa sredstva Eko sklada v višini 200.000 EUR iz naslova sofinanciranja projekta izgradnje štiri-oddelčnega vrtca v 
Šentlovrencu. 
741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije  
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije predstavljajo 
3,93% celotnih prihodkov v letu 2017 in vključujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov ter prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada. V letu 2018 tovrstnih prihodkov ni načrtovanih.  7412 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
strukturnih skladov so v letu 2017 načrtovana v višini 470.317,47 EUR, in sicer iz naslova sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt Ureditev industrijske cone 
Trebnje. 7413 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
kohezijskega sklada so v letu 2017 načrtovana v višini 22.542 EUR, in sicer iz naslova sofinanciranja celostne prometne strategije.  
Odhodki proračuna  
Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:  tekoči odhodki (skupina 40),  tekoči transferi (skupina 41),  investicijski odhodki (skupina 42),  investicijski transferi (skupina 43). 
V skladu s predlaganim izračunom sredstev proračuna za leto 2017, z zadolžitvijo in prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 15.354.480,71 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb 
občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 14.812.122,83 EUR in v računu 
financiranja v višini 542.357,88 EUR. 
V strukturi izdatkov glede na ekonomsko klasifikacijo se namenja tekočim odhodkom 19,81% proračunskih sredstev in tekočim transferom 33,83% proračunskih sredstev, medtem ko se za 
investicijske odhodke zagotavlja 44,15% proračunskih sredstev in za investicijske transfere 2,21% proračunskih sredstev oz. za investicijske odhodke in investicijske transfere skupaj 
46,36%. 
V skladu s predlaganim izračunom sredstev proračuna za leto 2018, skupaj s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 12.921.712,89 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb občinskega proračuna 
v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 12.350.843,81 EUR in v računu financiranja v višini 570.869,08 EUR. 
V strukturi izdatkov glede na ekonomsko klasifikacijo se namenja tekočim odhodkom 23,09% proračunskih sredstev in tekočim transferom 40,16% proračunskih sredstev, medtem ko se za investicijske odhodke zagotavlja 34,69% proračunskih sredstev in za investicijske transfere 
2,06% proračunskih sredstev oz. za investicijske odhodke in investicijske transfere skupaj 36,75%. 
40 - tekoči odhodki zajemajo izdatke za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke 
delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti in sredstva 
izločena v rezerve. Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2017 načrtovana v višini 2.934.008,46 EUR in v letu 2018 v višini 2.851.768,99 EUR.  
41 - tekoči transferi zajemajo vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina kot plačnik 
od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve (subvencije 
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in transferi). Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2017 načrtovana v višini 5.010.912,68 
EUR in v letu 2018 v višini 4.959.301,80 EUR. 
42 - investicijski odhodki so plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih ali 
neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme, napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Vključujejo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o 
izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine. Investicijski odhodki so v letu 2017 načrtovani v višini 6.539.161,69 EUR in v letu 2018 v višini 4.285.076,02 EUR. 
43 - investicijski transferi vključujejo izdatke občine za nepovratna sredstva, ki so namenjena 
plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. 
Investicijski transferi so v letu 2017 načrtovani v višini 328.040 EUR in v letu 2018 v višini 254.697 EUR. 
 
40 - TEKOČI ODHODKI  
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim  
400 - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2017 načrtovana v višini 620.632,85 
EUR, kar predstavlja 4,19% delež in v letu 2018 v višini 631.122,52 EUR oz. 5,11% celotnih odhodkov. Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil, za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade 
in odpravnine). 
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost  
401 - prispevki delodajalcev za socialno varnost zajemajo prispevke za: pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in so načrtovani v skupni višini 92.844,55 
EUR v letu 2017 in v višini 94.520,77 EUR v letu 2018, v skladu z veljavno zakonodajo. 
402 - Izdatki za blago in storitve  
402 - izdatki za blago in storitve so v letu 2017 načrtovani v višini 2.062.936,66 EUR, kar 
predstavlja 13,93% delež in v letu 2018 v višini 1.976.319,28 EUR oz. 16% celotnih odhodkov. V to skupino odhodkov so vključeni izdatki za nakup pisarniškega ter splošnega materiala in storitev, goriv, energije, komunalnih in komunikacijskih storitev, zavarovalnih premij, tekočega 
vzdrževanja, za službena potovanja, najemnine, zakupnine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter drugi operativni odhodki. 
403 - Plačila domačih obresti  
403 - plačila domačih obresti za že najete kredite ter za morebitni likvidnostni kredit so načrtovana v znesku 82.600 EUR v letih 2017 in 2018. 
409 - Rezerve  
409 - rezerve; v tej skupini kontov so zajete rezerve proračuna:  - splošna proračunska rezervacija za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob 
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev, v višini 64.994,40 EUR v letu 2017 in 57.206,42 EUR v letu 2018, in  - sredstva izločena v proračunsko rezervo, ki je namenjena za financiranje izdatkov za odpravo 
posledic naravnih nesreč, v znesku 10.000 EUR v letih 2017 in 2018. Glede na trenutno oblikovana sredstva proračunske rezerve, ni potrebno izločati več sredstev.  
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41 - TEKOČI TRANSFERI  
410 - Subvencije  
410 - subvencije zajemajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, in sicer kot subvencije v kmetijstvu, in znašajo 47.000 EUR v letih 2017 in 2018. 
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom  
411 - transferi posameznikom in gospodinjstvom so v letu 2017 planirani v višini 3.170.665,09 EUR, kar predstavlja 21,41% delež, in v letu 2018 v višini 3.169.792 EUR oz. 21,4% celotnih 
odhodkov, in sicer: 32.000 EUR za darila ob rojstvu otroka, 35.000 EUR za zagotavljanje socialne varnosti, 48.000 EUR za štipendije, 660.500 EUR za regresiranje prevozov otrok v šolo, 18.500 
EUR za regresiranje prehrane učencev in dijakov, 265.000 EUR za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, 1.901.242 EUR za plačilo razlike do ekonomske cene v vrtcih, 26.000 EUR za izplačila družinskim pomočnikom, 13.000 EUR za subvencioniranje stanarin in 171.423,09 EUR 
v letu 2017 ter 170.550 EUR v letu 2018 za druge transfere posameznikom in gospodinjstvom. 
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  
412 - transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so planirani v višini 617.759,20 EUR v 
letu 2017 in 597.759,20 EUR v letu 2018.  
413 - Drugi tekoči domači transferi  
413 - drugi tekoči domači transferi so planirani v višini 1.175.488,39 EUR v letu 2017 in 
1.144.750,60 EUR v letu 2018, in sicer: 150.814,90 EUR v letu 2017 in 148.397,11 EUR v letu 2018 kot sredstva prenesena drugim občinam, 120.433 EUR v letu 2017 in 121.603 EUR v letu 
2018 kot prispevek ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine, 843.406,49 EUR v letu 2017 in 817.516,49 EUR v letu 2018 za izplačilo plač, prispevkov delodajalcev in drugih izdatkov zaposlenim ter za plačilo materialnih stroškov v javnih zavodih v občini Trebnje, 
23.272 EUR Javnemu skladu za ljubiteljske kulturne dejavnosti ter 37.562 EUR v letu 2017  in 33.962 EUR v letu 2018 drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.  
 
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI  
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev  
420 - nakup in gradnja osnovnih sredstev vključuje sredstva za nakup poslovnih stavb v višini 
267.087,12 EUR v letu 2017 in 8.576 EUR v letu 2018, za nakup prevoznih sredstev v višini 32.000 EUR v letu 2017, za nakup opreme ter drugih osnovnih sredstev v višini 113.460 EUR v 
letu 2017 in 71.169,60 EUR v letu 2018, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 4.313.089,78 EUR v letu 2017 in 3.166.092,76 EUR v letu 2018, za investicijsko vzdrževanje in 
obnove v višini 726.583,66 EUR v letu 2017 in 627.332,46 EUR v letu 2018, za nakup zemljišč v višini 451.370 EUR v letu 2017 in 184.000 EUR v letu 2018 ter sredstva za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring v višini 635.571,13 EUR v 
letu 2017 in 227.905,20 EUR v letu 2018.  
Natančnejši nameni porabe teh sredstev so razvidni iz posebnega dela proračuna in načrta 
razvojnih programov.  
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43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI  
431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki  
431 - investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so planirani 
v višini 164.756 EUR v letu 2017 in 157.300 EUR v letu 2018. 
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  
432 - investicijski transferi proračunskim uporabnikom so planirani v višini 163.284 EUR v letu 
2017 in 97.397 EUR v letu 2018, in sicer kot investicijski transferi javnim zavodom. 
 
 
Proračunski primanjkljaj je v letu 2017 načrtovan v višini 2.262.689,72 EUR in se pokriva iz sredstev na računu v višini 1.761.811,80 EUR in iz predvidenega zadolževanja v višini 1.038.575 
EUR; delno so ta sredstva namenjena odplačilom dolga v računu financiranja. 
Proračunski primanjkljaj v letu 2018 je načrtovan v višini 862.405,35 EUR in se pokriva iz sredstev na računu v višini 682.487,43 EUR in iz predvidenega zadolževanja v višini 750.787 EUR; delno 
so ta sredstva namenjena odplačilom dolga v računu financiranja. 
 
 
B – Račun finančnih terjatev in naložb 
75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 
751 – Prodaja kapitalskih deležev 
V računu finančnih terjatev in naložb so v letu 2017 načrtovana sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev (delnic), in sicer v višini 4.660,80 EUR - iz naslova prodaje delnic Tem Čatež, 
kot je bilo prvotno planirano že v letu 2016 – delež, ki pripada Občini Trebnje.  
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C - Račun financiranja  
50 - ZADOLŽEVANJE 
500 - Domače zadolževanje 
V računu financiranja je v letu 2017 načrtovana zadolžitev za financiranje lastnega deleža pri 
investicijskih projektih v skupni višini 1.038.575 EUR, in sicer delno kot dolgoročno zadolževanje pri bankah (v višini 780.000 EUR), delno pa kot koriščenje povratnih sredstev na podlagi Zakona o financiranju občin (brezobrestno; v višini 258.575 EUR – izračunana višina MGRT).  
V letu 2018 je za financiranje lastnega deleža pri investicijskih projektih načrtovana zadolžitev v skupni višini 750.787 EUR, in sicer delno kot dolgoročno zadolževanje pri bankah (v višini 
580.000 EUR), delno pa kot koriščenje povratnih sredstev na podlagi Zakona o financiranju občin (brezobrestno; v višini 170.787 EUR – izračunana višina MGRT).   
Za pokrivanje proračunskega primanjkljaja se v letu 2017 načrtuje še 1.761.811,80 EUR sredstev na računu, ki predstavljajo zlasti namenska sredstva, ki se namensko prenašajo v naslednje 
leto. Sredstva na računih krajevnih skupnosti kot kumulativni presežek preteklih let znašajo 384.524,30 EUR.  Sredstva na računu iz preteklih let so za leto 2018 (na dan 31. 12. 2017) ocenjena v višini 
682.487,43 EUR, od tega sredstva krajevnih skupnosti v višini 351.181,21 EUR. 
 
55 - ODPLAČILA DOLGA  
 
550 - Odplačila domačega dolga  
 
Izdatkovni del predstavljajo odplačila že najetih kreditov poslovnim bankam in drugim domačim 
kreditodajalcem (Slovenskemu regionalnemu razvojnemu skladu ter Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo) v skupni višini 542.357,88 EUR v letu 2017 in v višini 570.869,08 EUR v letu 2018, in sicer:  za adaptacijo in dozidavo Podružnične šole Dolenja Nemška vas (kredit iz leta 2009),   za investicije v letu 2010 – adaptacija in dozidava Podružnične šole Dobrnič (kredit iz leta 

2010)  za investicije v letu 2011 – novogradnja Vrtca Mavrica (kredit iz leta 2011),   za financiranje odkupa prostorov za potrebe knjižnice (kredit iz leta 2012),   za investicije v letu 2013 - energetska sanacija Podružnične šole Šentlovrenc (kredit iz leta 2013),    za lastni delež pri investicijah v letu 2014 (kredit iz leta 2014),   za zamenjavo cevovoda na primarnem omrežju Trebnje (kredit najet v letu 2013, v drugi 
polovici leta 2016 zaključek moratorija in pričetek odplačevanja) – odplačevanje Slovenskemu regionalnemu razvojnemu skladu,  za izgradnjo infrastrukture (črpališče in povezovalni vodovod »Bratnica«) iz leta 2016 – odplačevanje oz. vračanje povratnih sredstev Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, pričetek v letu 2018, ko se zaključi moratorij.  Sredstva za odplačilo dolga za predvidena najeta kredita v letu 2017 in v letu 2018 še niso 

planirana.   
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2.  POSEBNI  DEL 
A - Bilanca odhodkov  
Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih po 
programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.  
Neposredni uporabniki občinskega proračuna na nivoju občine so organi občine in občinska uprava, ker se financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Prav tako so neposredni 
uporabniki občinskega proračuna tudi ožji deli občin, ne glede na to, ali imajo status pravne osebe ali ne. 
Osnovni zakon za delovanje lokalnih skupnosti je Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), ki v 2. členu določa, da občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in 
opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. V skladu z omenjenim zakonom so organi občine občinski svet, župan in nadzorni odbor. Upravne naloge občine izvaja 
občinska uprava.  
Temeljna načela organizacije in delovanja občine ter njenih organov, njihove pristojnosti in naloge, način njihovega financiranja ter druga vprašanja skupnega pomena v občini ureja Statut 
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14-popr.).  
Za samo delovanje organov so potrebna določena sredstva, ta so predstavljena ločeno po 
občinskih organih.  
Znotraj finančnega načrta občinske uprave so planirana sredstva prikazana po posameznih podprogramih v skladu s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, ki se je na 
občinski ravni prvič uporabila za pripravo proračuna za leto 2006.  
Sredstva za delovanje občinske uprave so zagotovljena znotraj področja porabe: Lokalna 
samouprava (glavni program: 0603 - Dejavnost občinske uprave), kjer se zagotavljajo sredstva za plače, prispevke in davke zaposlenih v občinski upravi, sredstva za materialne izdatke ter 
sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela občinske stavbe.  
Iz narave odhodkov izhaja, da so v okviru odhodkov posameznih občinskih organov izkazani le odhodki iz naslova plač, raznih nadomestil in specifičnih tekočih odhodkov in transferov, medtem 
ko so vsi ostali izdatki za blago in storitve za delovanje vseh organov načrtovani pri občinski upravi.  
 
1000 - OBČINSKI SVET 
Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini, njegove pristojnosti pa so opredeljene v Statutu 
Občine Trebnje. Za delovanje Občinskega sveta se namenjajo sredstva, ki omogočajo delovanje samega sveta, kakor tudi za delovanje drugih dejavnosti, ki spadajo v pristojnost občinskega 
sveta. V okviru Občinskega sveta se planirajo tudi sredstva za izvedbo in nadzor volitev in referendumov, kajti občinska volilna komisija se ne pojavlja več samostojno. Ker pa občinski svet, kakor tudi ostali občinski organi, ne nastopajo kot samostojne organizacijske enote, ampak 
delujejo v okviru občinske uprave, so vsi izdatki za blago in storitve za delovanje občinskega sveta načrtovani pri občinski upravi. 
V letu 2017 se za delovanje občinskega sveta namenja 94.625,20 EUR, v letu 2018 pa 143.925,20 EUR. 
 
2000 – NADZORNI ODBOR 
Za delovanje nadzornega odbora so v letih 2017 in 2018 načrtovana sredstva v višini 7.387,43 
EUR. 
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3000 – ŽUPAN  
V letu 2017 se za delovanje župana načrtuje 106.118,73 EUR in v letu 2018 105.829,97 EUR. 
 
4000 – OBČINSKA UPRAVA  
V letu 2017 se za izvajanje programov v okviru proračunskega uporabnika 4000 - občinska uprava 
načrtuje 12.945.849,17 EUR in v letu 2018 10.477.002,00 EUR. 
 
5002 - KS ČATEŽ 
2017 
Krajevna skupnost načrtuje 63.034,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) ter 71.902,03 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 8.868,03 EUR. 
2018 
Krajevna skupnost načrtuje 63.034,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) ter 68.034,00 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe 
prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta so predvidena v višini 5.000,00 EUR. 
 
5003 - KS DOBRNIČ 
2017 
Krajevna skupnost načrtuje 157.550,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz 
proračuna občine) ter 185.336,28 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 27.786,28 EUR. 
2018 
Krajevna skupnost načrtuje 149.450,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz 
proračuna občine) ter 159.450,00 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta so predvidena v višini 10.000,00 EUR. 
 
5004 - KS DOLENJA NEMŠKA VAS 
2017 
Krajevna skupnost načrtuje 128.957,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) ter 217.283,72 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 88.326,72 EUR. 
2018 
Krajevna skupnost načrtuje 128.957,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) ter 218.927,00 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne 
porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta so predvidena v višini 89.970,00 EUR. 
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5005 - KS KNEŽJA VAS 
2017 
Krajevna skupnost načrtuje 74.790,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna 
občine) ter 75.880,09 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 1.090,09 EUR. 
2018 
Krajevna skupnost načrtuje 74.790,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna 
občine) ter 74.790,00 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta niso predvidena. 
 
5007 – RAČJE SELO 
2017 
Krajevna skupnost načrtuje 54.015,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) ter 79.144,40 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe 
prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 25.129,40 EUR. 
2018 
Krajevna skupnost načrtuje 54.015,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) ter 79.415,00 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe 
prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta so predvidena v višini 25.400,00 EUR. 
 
5008 - KS SELA ŠUMBERK 
2017 
Krajevna skupnost načrtuje 44.085,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna 
občine) ter 49.667,79 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika.   
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 5.582,79 EUR. 
2018 
Krajevna skupnost načrtuje 44.085,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna 
občine) ter 46.540,00 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta so predvidena v višini 2.455,00 EUR. 
 
5009 - KS SVETINJA 
2017 
Krajevna skupnost načrtuje 28.050,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) ter 28.647,62 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 597,62 EUR. 
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2018 
Krajevna skupnost načrtuje 28.050,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) ter 28.050,00 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe 
prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta niso predvidena. 
 
5010 - KS ŠENTLOVRENC 
2017 
Krajevna skupnost načrtuje 65.371,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna 
občine) ter 67.749,56 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 2.378,56 EUR. 
2018 
Krajevna skupnost načrtuje 65.371,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna 
občine) ter 65.371,00 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta niso predvidena. 
 
5011 - KS ŠTEFAN 
2017 
Krajevna skupnost načrtuje 71.496,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) ter 208.235,12 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe 
prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 136.739,12 EUR. 
2018 
Krajevna skupnost načrtuje 71.496,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) ter 201.496,00 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe 
prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta so predvidena v višini 130.000,00 EUR. 
 
5012 - KS TREBNJE 
2017 
Krajevna skupnost načrtuje 412.142,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz 
proračuna občine) ter 426.811,48 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 14.669,48 EUR. 
2018 
Krajevna skupnost načrtuje 412.142,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz 
proračuna občine) ter 427.142,00 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta so predvidena v višini 15.000,00 EUR. 
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5013 - KS VELIKA LOKA 
2017 
Krajevna skupnost načrtuje 47.062,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) ter 95.270,20 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe 
prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 48.208,20 EUR. 
2018 
Krajevna skupnost načrtuje 47.062,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) ter 95.270,20 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe 
prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta so predvidena v višini 48.208,20 EUR. 
 
5014 - KS VELIKI GABER 
2017 
Krajevna skupnost načrtuje 127.066,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz 
proračuna občine) ter 152.214,01 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 25.148,01 EUR. 
2018 
Krajevna skupnost načrtuje 127.066,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz 
proračuna občine) ter 152.214,01 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 
Sredstva na računu iz preteklega leta so predvidena v višini 25.148,01 EUR. 

 
V nadaljevanju sledi obrazložitev po programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov: 
 
01 - POLITIČNI SISTEM 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (Občinski 
svet, župan, podžupan). Področje proračunske porabe spada v politični del porabe, saj gre za porabo, ki služi delovanju politike na lokalni ravni, ki se udejanja skozi odločitve Občinskega 
sveta. Občinski svet je v skladu s Statutom Občine Trebnje najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Mandat članov Občinskega sveta traja 4 leta. V občini Trebnje je 21 članov Občinskega sveta.  
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Ustava Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o 
referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote.  
Dolgoročno se zagotavljajo sredstva za delovanje Občinskega sveta, župana, podžupana, za delovanje komisij in odborov občinskega sveta in župana v skladu z veljavno zakonodajo ter za 
izvedbo lokalnih volitev. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

– 0101 Politični sistem. 
0101 - Politični sistem 
Opis glavnega programa 
Program obsega sredstva za delovanje institucij političnega sistema (Občinskega sveta, župana 
in podžupana), zagotavljanje sredstev in strokovnih podlag za delo zakonodajnega in izvršilnega organa, zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank.  
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi 
organi. 
S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje Občinskega sveta kot najvišjega občinskega organa 
odločanja ter župana kot izvršitelja in odgovornega za delovanje občine. Pomembno je tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oziroma svetniških skupin pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine.  
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na Občinskem svetu in njegovih delovnih 
teles, sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov, skrb za pravočasno in zakonito izvedbo lokalnih volitev, uresničevanje sprejetega letnega programa dela občinskega sveta, izvrševanje občinskega proračuna.  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Proračunski uporabnik: OBČINSKI SVET 

– 01019001 Dejavnost občinskega sveta, 
– 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov. 

Proračunski uporabnik: ŽUPAN 
– 01019003 Dejavnost župana in podžupanov. 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 
Opis podprograma 
Podprogram zajema dejavnost Občinskega sveta. Zajeti so stroški svetnikov (plačilo za 
nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej Občinskega sveta, stroški odborov in komisij, financiranje političnih strank ter stroški za neposredno delovanje župana in podžupana.  
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o lokalni samoupravi,  
– Zakon o javnih financah,  
– Zakon o političnih strankah,  
– Zakon o volilni kampanji,  
– Statut Občine Trebnje,  
– Poslovnik Občinskega sveta, občinski odloki in pravilniki. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Dolgoročni cilj je izvedba štiriletnega mandata z izvedbo vsakoletno zastavljenih nalog po 
programu dela Občinskega sveta, oz. programu župana. Cilj je tudi zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo Občinskega sveta in njegovih teles.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Učinkovito delovanje Občinskega sveta na zakonodajnem področju, sprejemanje proračuna, 
vizija občine. Opredeljeni so z obrazložitvijo posameznih proračunskih postavk znotraj posameznih podprogramov.  
01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje 
funkcije) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sredstva za izplačilo sejnin za člane delovnih teles, odborov in komisiji na 12 
koordinacijah. V letu 2017 je načrtovanih 12 sej Občinskega sveta za 21 svetnikov. Sredstva so planirana v višini 50.000 EUR, prav tako za leto 2018. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina sejnin je določena s Pravilnikom o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles Občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.  
01005 - Občinska volilna komisija - nadomestila članom OVK, 
nadomestila članom volilnih odborov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občinska volilna komisija skrbi za zakonitost volitev ter opravlja in vodi neposredno tehnično delo 
v zvezi z lokalnimi volitvami in izvaja nadomestne volitve članov občinskega sveta ter članov ožjih delov (krajevne skupnosti). V letu 2017 so za delo OVK, za izvedbo morebitnih nadomestnih 
članov Občinskega sveta ter članov krajevnih skupnosti, planirana sredstva v višini 700,00 EUR. 
Za leto 2018, se planira višji znesek, saj se bodo v tem letu izvedle tudi lokalne volitve. Zaradi 
nemotenega dela Občinske volilne komisije (članov OVK in članov volilnih odborov) je potrebno zagotoviti sredstva v višini 30.000,00 EUR. Izračuni za leto 2018 izhajajo iz podatkov zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2014. Glede na dejstvo, da se volilni sistem na ravni 
občine ni spreminjal, je mogoče pričakovati stroške v podobnem obsegu, kot leta 2014 (ko so prav tako potekale lokalne volitve). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izplačilo sejnin za seje občinske volilne komisije v primerih, ko bo šlo za postopek imenovanja nadomestnega člana občinskega sveta. Izplačilo sejnin za seje občinske volilne komisije pri 
postopkih izvedbe lokalnih volitev ter ugotavljanju izida lokalnih volitev. Izplačilo nadomestil članom volilnih odborov za izvedbo postopka lokalnih volitev ( v letu 2018). 



Stran 29 od 185 

01008 - Financiranje političnih strank 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje političnih strank. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Trebnje (sklep sprejet na 19. redni seji 21. 12. 2016) za posamezno leto določa, da se v proračunu za posamezno proračunsko leto s 
sprejemom odloka o proračunu načrtuje višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank. Pri opredelitvi sredstev se upoštevajo izhodišča Zakona o političnih strankah. Strankam, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet, in so dobile najmanj 50% glasov, potrebnih 
za izvolitev enega člana v občinski svet, pripada v posameznem proračunskem letu sprejeti znesek v EUR na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke. Sredstva se strankam 
nakazujejo mesečno, v višini 1/12 od pripadajočega zneska. Tako se v letih 2017 in 2018 za financiranje političnih strank skladno s sprejetim sklepom načrtuje sredstva v višini 33.925,20 EUR. 
01017 - Nakup računalniške in programske opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva za nakup in popravilo tabličnih 
računalnikov za potrebe članov Občinskega sveta. Za leti 2017 in 2018 se predvideva sredstva v višini 1.000,00 EUR.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklih let. 
01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
Opis podprograma 
Podprogram zajema izvedbo in nadzor volitev in referendumov. Zajeti so stroški volitev (pisarniški material, storitve). 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o lokalni samoupravi,  
– Zakon o političnih strankah,  
– Zakon o volilni kampanji,  
– Zakon o lokalnih volitvah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je nemoteno delovanje občinske volilne komisije in uspešna izvedba lokalnih 
volitev, skladna z veljavno zakonodajo. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim. 
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01006 - Občinska volilna komisija – stroški volitev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje stroškov volitev (pisarniškega materiala in storitev ter drugih odhodkov v povezavi z volitvami). Za slednje se v letu 2018 planira 
sredstva v višini 20.000,00 EUR.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Izhodišče za oceno stroškov za lokalne volitve izhaja iz podatkov zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2014.  V letu 2018 se predvideva poraba v približno enakem obsegu. 
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 
Opis podprograma 
V statutu je opredeljeno, da ima občina župana in največ dva podžupana. Župan in podžupana 
so občinski funkcionarji. Naloge župana so opredeljene v 28. - 35. členu statuta.  Ta postavka je namenjena zagotavljanju plačila za opravljanje funkcije župana in podžupana. Višina sredstev je izračunana na podlagi uvrstitve v plačni razred ter z zakonom določene plačne 
lestvice. Podprogram obsega poleg sredstev za delovanje župana in podžupana tudi materialne stroške, vključno s stroški reprezentance, dnevnic za službena potovanja, stroškov prevoza v 
državi, stroške oglaševalskih storitev in stroški objav, stroške strokovnih komisij, ki jih imenuje župan in podobno.  
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o javnih uslužbencih,  
– Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,  
– Zakon o lokalni samoupravi,  
– Statut Občine Trebnje,  
– Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 

delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje, 
– Poslovnik Občinskega sveta, občinski odloki in pravilniki.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti izvajanje nalog župana Občine Trebnje in potrebno 
podporo ob izvrševanju funkcije župana.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj podprograma je izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim proračunom ter vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti.  
01012 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za 
neprofesionalno opravljanje funkcije (župan, podžupan) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plače poklicnih funkcionarjev, 
prispevke delodajalca za socialno varnost, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za plačilo nadomestil za neprofesionalno opravljanje funkcij podžupanov 
(drugi operativni odhodki). Za leto 2017 so predvidena sredstva v višini 64.318,73 EUR, v letu 2018 pa so predvidena sredstva v višini 64.029,97 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Sredstva za plače in druge prejemke so planirana na osnovi Zakona za uravnoteženje javnih 
financ, Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje, Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter druge področne 
zakonodaje.  
01013 - Materialni stroški za funkcionarje (reprezentanca) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V stroških so zajeta reprezentančna darila, razni cvetlični aranžmaji, gostinske storitve in stroški pogostitve poslovnih strank ob svečanih dogodkih, otvoritvah. Za leti 2017 in 2018 so predvidena 
sredstva v višini 8.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Višina sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklih let.  
01014 - Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, 
objava informacij v medijih) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za organizacijo tiskovnih konferenc ob pomembnejših dogodkih v občini, za objave aktualnih dogodkov, turističnih znamenitosti na radijskih postajah, razna voščila ob 
koncu leta v tiskanih medijih ter lokalni televiziji. Za te namene je v letih 2017 in 2018 predvideno 4.400 EUR.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklih let.  
01016 - Stroški komisij, ki jih imenuje župan 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sredstva za plačilo sejnin članom komisij, ki jih imenuje župan, in sicer so za leti 2017 in 2018 predvidena sredstva v višini 2.400 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Višina sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklih let.  
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02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe zajema upravljanje kapitalskih deležev, vodenje finančnih zadev in storitev, plačila obveznosti za stavbna zemljišča ter zagotavljanje nadzora nad delovanjem organov občine. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Cilj je zagotovitev upravljanja s kapitalskimi deleži, izvedbe plačilnega prometa, plačila dajatve za stavbna zemljišča in delovanja nadzornega odbora občine. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe dva glavna programa: 
- 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike - 0203 - Fiskalni nadzor 
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Opis glavnega programa 
Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev. Obsega sredstva za storitve prodaje kapitalskih deležev, za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in plačila dajatve z naslova 
uporabe stavbnih zemljišč. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
S sredstvi se zagotavlja upravljanje s kapitalskimi deleži, nemoteno delovanje plačilnega prometa in plačila obvezne dajatve. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Učinkovito upravljanje kapitalskih deležev, nemoteno delovanje plačilnega prometa in plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Proračunski uporabnik: OBČINSKA UPRAVA 
- 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Opis podprograma 
Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Upravi RS za javna plačila, stroške pri upravljanju 
(prodaja) kapitalskih deležev in sredstva za plačilo dajatve. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o javnih financah,  
– Zakon o plačilnem prometu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nemoteno upravljanje s kapitalskimi deleži, nemoteno delovanje plačilnega prometa v občini in zagotavljanje sredstev za plačilo dajatve. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnemu. 
02001 - Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo storitev pooblaščenim 
organizacijam ob prodaji kapitalskih deležev oziroma delnic, ki jih ima Občina Trebnje v lasti.  
Za leti 2017 in 2018 se za te namene načrtuje v višini 500,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina sredstev temelji na oceni. 
02002 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo storitev organizacijam, 
pooblaščenim za plačilni promet, ki svoje naloge opravljajo na podlagi Zakona o plačilnem prometu in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov (razporejanje javnofinančnih prihodkov).  
Za leti 2017 in 2018 se za te namene načrtuje sredstva v višini 2.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let. 
02003 – Plačilo občinskih dajatev – nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v lasti Občine Trebnje. Zakon določa, da je zavezanec za plačilo nadomestila 
za uporabo stavbnih zemljišč neposredni uporabnik stavbnega zemljišča. Merila in kriteriji za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč so določena predvsem glede na 
namen, lego, komunalno opremljenostjo in velikostjo stavbnega zemljišča. Zakonsko je način plačevanja različno urejen med zazidanim in nezazidanim stavbnim zemljiščem. Podrobno odmero pa ureja Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje. 
Za leto 2017 se za ta namen načrtuje sredstva v višini 36.000,00 EUR. Na podlagi uskladitve evidenc NUZS in posledično poračunu FURS-a za odmero nadomestila za leto 2016, je potrebno 
v okviru te postavke zagotoviti sredstva v višini 17.000,00 EUR za poračun odmere nadomestila za leto 2016 in 19.000,00 EUR za plačilo nadomestila za tekoče leto, to je 2017. 
Za leto 2018 se za ta namen načrtuje sredstva v višini 19.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina sredstev temelji na podlagi podatkov o uporabi stavbnih zemljišč v lasti občine in izračunu 
višine nadomestila. 
0203 - Fiskalni nadzor 
Opis glavnega programa 
V glavnem programu je zajeto delovno področje Nadzornega odbora občine. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje sredstev za učinkovito delovanje Nadzornega odbora pri opravljanju nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine in nadzorovanjem namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna ter uporabnikov proračunskih sredstev. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilji so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev ter 
uresničevanje letnega programa dela Nadzornega odbora. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Proračunski uporabnik: NADZORNI ODBOR 

– 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 
Opis podprograma 
Podprogram obsega sredstva za delovanje nadzornega odbora na podlagi Pravilnika o plačah, 
povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje.  
Zakonske in druge pravne podlage 
Nadzorni odbor izvaja pristojnosti, opredeljene v Statutu občine Trebnje in Poslovniku Nadzornega odbora ter na podlagi programa dela Nadzornega odbora. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji nadzornega odbora so sodelovanje z organi občine in drugimi proračunskimi uporabniki ter s priporočili in ugotovitvami prispevati k boljši porabi proračunskih sredstev, pravočasno in kvalitetno poročati občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva pravilno 
in smotrno porabljena. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Z izvajanjem nadzora se prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev in zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela nadzornega 
odbora. 
02005 - Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno 
opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne 
strokovne naloge nadzora) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Iz Statuta občine Trebnje izhaja, da je Nadzorni odbor najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
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nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno 
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.  
Za delo Nadzornega odbora Občine Trebnje so v letih 2017 in 2018, glede na potrjen Finančni 
plan Nadzornega odbora, načrtovana sredstva v višini 7.387,43 EUR, in sicer za izplačila sejnin za opravljene seje Nadzornega odbora ter opravljene nadzore. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Sredstva so planirana na podlagi Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 111/07, 63/09 in 47/10). 
 
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve obsegajo tiste storitve, ki niso v zvezi z 
določeno funkcijo, ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. Sem uvrščamo sredstva, ki so povezana z vzdrževanjem komunikacijskih povezav in kataloga informacij javnega značaja, za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih, sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva potrebna za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kot so: sredstva za plačilo kazni in odškodnin v sodnih postopkih, za pravno zastopanje občine, sredstva za 
upravljanje in tekoče vzdrževanje in investicije poslovnih prostorov v lasti občine.  
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Gospodarno ravnanje in upravljanje stvarnega premoženja, zniževanje stroškov za plačilo 
odškodnin in kazni v sodnih postopkih, obveščanje javnosti preko medijev in zagotavljanje informiranosti občanov z zadevami javnega pomena, informatizacija uprave in izgradnja 
informacijske infrastrukture. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe dva glavna programa: 
- 0402 - Informatizacija uprave 
- 0403 - Druge skupne administrativne službe 
0402 - Informatizacija uprave 
Opis glavnega programa 
Namen programa je zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture, ki je v današnjem času 
nepogrešljiva. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Sredstva se zagotavlja za nemoteno delovanje komunikacijskih povezav in kataloga informacij 
javnega značaja. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Proračunski uporabnik: OBČINSKA UPRAVA 

– 04029002 - Elektronske storitve 
04029002 - Elektronske storitve 
Opis podprograma 
Obsega stroške za vzdrževanje komunikacijskih povezav in kataloga informacij javnega značaja. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,  
– Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nemoteno delovanje komunikacijskih povezav in sprotno ažuriranje kataloga informacij javnega značaja. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 
04003 - Vzpostavitev e-občine - programska oprema 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Stroški vzdrževanja ažurnega kataloga informacij javnega značaja ter vzdrževanja komunikacijskih povezav HKOM so za leti 2017 in 2018 načrtovani v višini 3.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina sredstev temelji na porabi odhodkov preteklih let. 
0403 - Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 
Program zajema aktivnosti na področju izvajanja protokolarnih storitev ter obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana ter drugih skupnih zadev (razpolaganje in 
upravljanje z občinskim premoženjem), posebej pa se tudi zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov prireditve ob občinskem prazniku in obeležitvi dveh spominskih dni (Goliev in Baragov 
spominski dan). 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročno zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti. Sprotno 
obveščanje javnosti o dogajanju v občini in sprejetih predpisih, ki se tičejo občanov in širše javnosti ter izvedba prireditev in gospodarno ravnanje z občinski premoženjem. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvajanje del in nalog po podpisanih pogodbah za objave občinskih predpisov v uradnih glasilih in izvajanje nalog po utečenih postopkih glede izpeljave prireditev ob občinskem prazniku in 
ravnanje z občinskim premoženjem kot dober gospodar. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Proračunski uporabnik: OBČINSKA UPRAVA 

– 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti, 
– 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov, 
– 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 

Proračunski uporabnik: OBČINSKI SVET 
– 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti (PRORAČUNSKA POSTAVKA 04004). 

Proračunski uporabnik: ŽUPAN 
– 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov (PRORAČUNSKA POSTAVKA 04008 IN 04011). 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 
Opis podprograma 
V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov objav v Uradnem listu RS in za delovanje spletne strani občine. Občina Trebnje objavlja vse sprejete akte, dokumente, pravilnike, razpise za katere se zahteva v uradnem glasilu v Uradnem listu RS. Vse ostale objave 
javnih pozivov, razpisov, novic in drugih dogodkov se zagotavlja v okviru spletne strani. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Statut Občine Trebnje. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti ter omogočiti čim boljšo pripravo predpisov in objava le teh v Uradnem listu Republike Slovenije.  
Kazalnik: obveščeni in informirani občani. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je ažurno objavljanje v uradnem glasilu in informiranost občanov z dogajanji v občini na vseh področjih družbenega in političnega življenja.  
Kazalnik: objave v Uradnem listu RS in število obiskovalcev na spletni strani Občine Trebnje. 
04004 - Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za objavo sprejetih občinskih predpisov, 
aktov, pravilnikov, ki jih občinska uprava objavlja v Uradnem listu RS; za ta namen so v letih 2017 in 2018 načrtovana sredstva v višini 9.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta. 
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04007 - Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sprotno je potrebno posodabljati spletno stran, da bodo na njej dostopne vse informacije o delu občinske uprave, videoposnetki sej občinskega sveta ter ostale ažurne informacije, pomembne 
za občane. Z letom 2015 je bila sklenjena pogodba o vzdrževanju in gostovanju nove spletne strani z novim izvajalcem. 
Za navedene namene so v letu 2017 in v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta. 
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 
Opis podprograma 
V okviru tekočih transferov se planira sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, pokroviteljstva občine, prireditve ob spominskih dnevih in občinskem prazniku. Sredstva bodo dodeljena institucijam, organizacijam in društvom v občini Trebnje, ki bodo organizirale razne prireditve, 
tako ob kulturnih kot tudi športnih dogodkih. Sponzorirajo se tudi razne turistične, humanitarne prireditve v občini in drugo. Posebej se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov prireditve ob 
občinskem prazniku (tj. 25. junij) in obeležitvi dveh spominskih dni (Goliev in Baragov spominski dan). 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Statut Občine Trebnje.  
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Občina Trebnje skrbi za celostno podobo, promocijo občine, stike z javnostjo, obveščanje javnosti, posveča pozornost zaslužnim občanom in organizacijam, zagotavlja izvedbe utečenih 
protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, ter tradicionalnih sprejemov in ob večjih pomembnih dogodkih. Prav tako organizira ali je soorganizator številnih prireditev, tako tradicionalnih kot novih - vse v prid promocije občine in 
posledično podpore poslovnim subjektom, ko svojo ponudbo priključijo prireditvam, oziroma v znak spoštovanja in informiranja o dosežkih organizacij in posameznikov (področje športa, 
kulture, gospodarstva, dosežki na področju izobraževanja, občinska priznanja, humanitarnost ipd.). 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Boljša informiranost občank in občanov o sprotnem dogajanju v občini Trebnje, bodisi prek 
medijev in drugih informacijskih kanalov kot z neposrednim obiskom prireditev. 
04008 - Pokroviteljstva občine (pri prireditvah javnih zavodov, društev, 
drugih izvajalcev) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje prireditev, proslav, tekmovanj in pokroviteljstev v Občini Trebnje, ki vključujejo promocijo občine Trebnje.  
V ta namen je izveden javni poziv, na katerega se lahko prijavijo organizatorji prireditev, ki izpolnjujejo pogoje poziva. Za javni poziv je v letih 2017 in 2018 predvidenih 12.000,00 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.  
04011 - Prireditve ob občinskem prazniku (stroški praznovanja) - 
spominski dnevi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo praznovanj, in sicer "Spominskega dneva 
Pavla Golie" - v aprilu, "Baragove dneve" - v juniju ter osrednjo prireditev ob praznovanju občinskega praznika - 25. junij. Za izvedbo so podani trije javni pozivi za izbiro izvajalcev prireditev, na katere se lahko prijavijo kulturna društva, skladi, zveze in ostale ustanove, ki so 
registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti.  
Za izvedbo javnih pozivov je v letih 2017 in 2018 namenjeno 9.000,00 EUR, in sicer za prireditev 
spominski dan Pavla Golie 2.000,00 EUR, za prireditev Baragovi spominski dan 2.000,00 EUR in za prireditev ob občinskem prazniku 5.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.  
04012 - Pokroviteljstva občine - sofinanciranje delovanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva poziva so namenjena sofinanciranju organizacije in sodelovanju na protokolarnih 
dogodkih ali tekmovanjih, ki izpolnjujejo kriterije, in sicer: da gre za protokolarne dogodke ali tekmovanja, ki promovirajo Občino Trebnje v širšem občinskem in mednarodnem okolju; da gre za protokolarne dogodke ali tekmovanja, ki imajo večletno tradicijo, se ponavljajo, so tradicionalni 
in na najvišjem državnem ali mednarodnem nivoju v kategoriji oziroma panogi in da gre za kakovosten in odmeven projekt najvišjega državnega ali mednarodnega nivoja v kategoriji 
oziroma panogi. Sredstva so načrtovana v višini 20.000,00 EUR za leti 2017 in 2018. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Višina sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.  
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Opis podprograma 
Obsega stroške, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja - zemljišč in poslovnih 
objektov. Planirana finančna sredstva so namenjena tudi za izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov, storitve notarjev in cenilcev, sodnih postopkov, odvetnikov, tolmačev in 
izvedencev. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
– Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine in s tem ohranjanje 
nespremenjene uporabne vrednosti objektov ter poslovnih prostorov. 
Dolgoročni cilj v okviru premoženjsko pravnih zadev je sporazumno reševanje zadev s strankami 
in da se zadeve ne rešujejo na sodišču. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Na področju podprograma so letni izvedbeni cilji enaki dolgoročnim ciljem. 
04015 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na proračunski postavki so planirana sredstva za zagotavljanje najnujnejših stroškov vzdrževanja in stroškov upravljanja stavbe na Golievem trgu 1, kjer se nahajajo prostori Galerije likovnih 
samorastnikov in začasni prostori za delovanje mladih. V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za varovanje in zavarovalne premije, za elektriko, komunalne storitve, vodo, kurjavo in ureditev okolice. 
V letu 2017 se planirajo tudi sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za gradnjo (PZI) za objekt »Grmada« Goliev trg 7 v višini 9.000,00 EUR in 26.375,00 EUR za rušitev garaž ob objektu, 
ki so s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije predlagane za rušenje. 
V okviru te proračunske postavke so v letu 2017 načrtovana skupna sredstva v višini 51.075,00 EUR. V letu 2018 se načrtujejo sredstva v višini 15.700,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta in glede na oceno potrebnih sredstev. 
04016 - Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 
občine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke so v letu 2017 zagotovljena sredstva višini 15.000,00 EUR za nujno investicijsko vzdrževanje prostorov Policijske postaje Trebnje, ki so v lasti Občine Trebnje.  Nujno potrebno je sanirati toaletne prostore, ki so na meji uporabnosti in niso več v skladu z 
veljavni standardi (ni primernega toaletnega prostora za invalide, poškodovane in dotrajane WC školjke, umivalniki, stare svinčene cevi, pogoste zamašitve le-teh ipd...).  
Sanacija odtočnih cevi je nujna, saj cevi odpadnih voda iz stanovanja nad postajo praktično več ne požirajo, zaradi česar bi lahko prišlo do izliva in s tem tudi do škode, ki bi lahko ogrozila delovanje organa samega. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Višina sredstev temelji na oceni stroškov predvidenih vzdrževalnih del. 
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04017 - Izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se v letih 2017 in 2018 zagotavlja sredstva višini 10.000,00 EUR za plačilo obveznosti (glavnica in obresti), ki so občini naložene s sodno odločbo, sodno poravnavo oziroma 
z drugim aktom pristojnega organa, obveznost pa lahko nastane iz civilnopravnega, delovnopravnega ali drugega razmerja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče za izračun predstavlja ocena predvidenih sredstev glede na porabo v preteklih letih in 
glede na odprte sodne postopke. 
04021 - Storitve notarjev, cenilcev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se v letih 2017 in 2018 zagotavljajo sredstva višini 10.000,00 EUR za plačilo storitev cenilcev nepremičnin in notarjev pri pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Izhodišča za izračun predstavljajo gibanje cen za cenitve in notarska tarifa ter poraba v preteklih 
letih. 
04022 - Stroški sodnih postopkov, odvetnikov, tolmačev, izvedencev, 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se v letih 2017 in 2018 zagotavljajo sredstva višini 10.000,00 EUR za plačilo predujmov za cenitve nepremičnin v zapuščinskih postopkih na sodišču, ko občina uveljavlja omejitev dedovanja, stroškov sodnih postopkov, katerih plačilo s sodno odločbo naloži sodišče, 
ter odvetniških storitev.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča za izračun predstavlja ocena predvidenih sredstev glede na porabo v preteklih letih in upoštevanje odprtih sodnih postopkov in odvetniške tarife. 
 
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 
Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave 
in koordinacije vladne in lokalne ravni in financiranje nalog ožjih delov občin, v kolikor so ustanovljeni, ter obveznosti občine v zvezi z delovanjem zvez občin združenj občin in drugih oblik povezovanja občin, ipd. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za delovanje 
občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva za delovanje skupne občinske uprave Mirnska in 
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Temeniška dolina in Medobčinski razvojni center, ter del sredstev za financiranje računovodskih 
storitev krajevnih skupnosti. 
To področje zajema sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke 
in davke iz naslova plač, sredstva za članarine Združenju občin Slovenije in regionalno povezovanje v Regionalno razvojno agencijo, ki jo vodi Razvojni center NM. Sem vključujemo 
tudi sredstva zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave, stroške izobraževanja, usposabljanja ter materialne stroške medobčinskega in mednarodnega sodelovanja. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v 
občini in uresničevanje programskih dokumentov. 
Zaradi lažjega uveljavljanja lokalnih interesov in specifičnih zadev, ki so vezane na občine, se zagotavljajo sredstva za medobčinsko sodelovanje in vključevanje v združenje občin in 
mednarodno sodelovanje. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine, ob učinkovitem sodelovanju z drugimi organi, institucijami in z javnostjo. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe tri glavne programe: 

– 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni, 
– 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 
– 0603 - Dejavnost občinske uprave. 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 
Opis glavnega programa 
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Občina Trebnje je včlanjena v Združenje občin Slovenije (ZOS). Na podlagi veljavne zakonodaje 
Razvojni center - Novo mesto izvaja dela in naloge Regionalne razvojne agencije za področje občine Trebnje. Cilj članstva v omenjenih organizacijah je v izmenjavi izkušenj z namenom krepitve lokalne samouprave ter razreševanje problematik, ki so skupne občinam. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Uspešno reševanje problematik občine na ravni lokalne samouprave. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

– 06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti, 
– 06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti. 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
Opis podprograma 
V okviru podprograma Nacionalno združenje lokalnih skupnosti se uvrščajo sredstva namenjena za članstvo v nevladne institucije lokalne samouprave. Občina Trebnje je včlanjena v Združenje 
občin Slovenije (ZOS). 
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Zakonske in druge pravne podlage 
– Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Uveljavljanje interesov Občine Trebnje v odnosu do državnih organov in izmenjava izvedbenih izkušenj na posameznih področjih dela pri reševanju specifičnih vprašanj. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj in skupnega 
delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo nam omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz programov za 
mednarodno sodelovanje, saj smo preko ZOS člani evropskega združenja občin in regij. 
06003 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za plačilo letne članarine Zvezi občin Slovenije, katere članica je Občina Trebnje na podlagi sklepa Občinskega sveta, 3. redna seja dne 4. 2. 2015. Kot ugodnost smo imeli v letu 2015 in 2016 brezplačno članarino. 
Za leti 2017 in 2018 se za te namene načrtuje sredstva v višini 1.750,00 EUR 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Višina sredstev temelji na podlagi letne članarine in članarine glede na število prebivalcev v občini. 
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 
Opis podprograma 
V okviru podprograma Nacionalno združenje lokalnih skupnosti se uvrščajo sredstva namenjena 
za članstvo v nevladne institucije lokalne samouprave. Občina je včlanjena v (Inštitut regij Evrope, delovanje regionalne razvojne agencije in članstvo v Zvezi kulturnih domov Slovenije). 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12),  
– Regionalni razvojni program za JV Slovenijo za programsko obdobje 2014-2020. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Uveljavljanje interesov Občine Trebnje v odnosu do državnih organov in izmenjava izvedbenih izkušenj na posameznih področjih dela pri reševanju specifičnih vprašanj. 
Občina Trebnje je včlanjena v Združenje občin Slovenije (ZOS), v Inštitut regije Evrope (IRE) in v Združenje KUDUS. Cilj članstva v omenjenih organizacijah je izmenjava izkušenj z namenom 
krepitve lokalne samouprave ter razreševanje problematik, ki so skupne občinam. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj ter skupno delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadeva lokalno samoupravo. Članstvo nam omogoča 
uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz programov za mednarodno sodelovanje. 
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06004 - Transferi za delovanje RRA in RC 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi veljavne zakonodaje in sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje Razvojni center  Novo Mesto izvaja dela in naloge Regionalne razvojne agencije za področje občine Trebnje. 
Občina zagotavlja del sredstev za izvajanje projektov Garancijske sheme za Dolenjsko, Razvojni center Novo mesto pa upravlja s projekti, ki so namenjeni mikro, malim in srednje velikim 
podjetjem in podjetnikom. 
V letu 2017 je za namene delovanja Regionalne razvojne agencije in Razvojnega centra Novo 
mesto načrtovanih 7.500,00 EUR in enako v letu 2018, v višini 7.500,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let. 
06030 - Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavlja sredstva za mednarodno prepoznavnost Občine Trebnje, za navezavo neposrednih stikov med gospodarskimi subjekti in organizacijami iz občine Trebnje in evropskimi mesti. 
Občina Trebnje je v lanskem letu postala članica Združenja KUDUS (kulturni domovi in ustanove). Letna članarina znaša 200,00 EUR.  
Prav tako se je Občina Trebnje vključila v Inštitut regij Evrope, IRE, katerega letna članarina je 600,00 EUR. Sredstva na tej postavki so zagotovljena v letih 2017 in 2018 v višini 800,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina sredstev temelji na podlagi pridobljene pristopne izjave v obe združenji. 
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin – krajevnih skupnosti. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov občine – krajevnih skupnosti. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti: 
- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti pri izvajanju skupnih nalog, 
- enotno vodenje poslovnih knjig za vse krajevne skupnosti, 
- strokovno in kakovostno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti, 
- boljši pogoji dela za delovanje svetov krajevnih skupnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
– 06029001 - Delovanje ožjih delov občin. 
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06029001 - Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 
V okviru podprograma se iz proračuna zagotavlja del sredstev za računovodske storitve v krajevnih skupnostih. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o lokalni samoupravi,  
– Statut Občine Trebnje,  
– Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje nemotenega in uspešnega dela organov KS in izvajanje dejavnosti KS: 
- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti pri izvajanju skupnih nalog, 
- strokovno svetovanje za potrebe delovanja krajevnih skupnosti, 
- poenotene računovodske evidence za vse neposredne uporabnike občinskega proračuna pri enem izvajalcu, 
- boljši pogoji za delovanje svetov krajevnih skupnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
- strokovno in kakovostno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti, 
- koordinacija med županom, občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti, 
- visoka realizacija finančnih načrtov krajevnih skupnosti, prehod iz papirnega na elektronsko poslovanje in arhiviranje dokumentov, 
- poenostavitev poslovanja, zmanjšanje stroškov povezanih z elektronskim poslovanjem, nabave, najema in vzdrževanje potrebne programske opreme. 
06029 - Stroški za financiranje računovodskih storitev za krajevne 
skupnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru postavke se zagotavlja del sredstev za izvajanje storitev vodenja poslovnih knjig in 
izdelavo letnih poročil po pogodbi o vodenju poslovnih knjig in izdelavi letnih poročil za neposredne uporabnike – krajevne skupnosti v Občini Trebnje. V letu 2017 se planira 11.666,62 EUR in v letu 2018 10.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
0603 - Dejavnost občinske uprave 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave Občine Trebnje, sredstva za 
plače delavcev občinske uprave Občine Trebnje, Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina in Medobčinskega razvojnega centra. Prav tako vključuje sredstva za materialne stroške občinske uprave Občine Trebnje, Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina in 
Medobčinskega razvojnega centra ter ožjih delov občin ter sredstva, potrebna za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, 
ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Občinskega programa varnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev, konstruktivno in dobro medobčinsko in mednarodno sodelovanje, z namenom krepitve stikov in izmenjava izkušenj. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave. 
Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah. 
V okviru Medobčinskega razvojnega centra poglobiti in razširiti sodelovanje z občinami v Sloveniji in tujini, izboljšati prepoznavnost in sodelovanje občine navzven v Sloveniji, EU in širše. Aktivno 
delovanje v nacionalnih in evropskih mrežah občin. Okrepiti informiranost in ozaveščenost občinske uprave o nacionalnih in evropskih razpisih.  
Kazalci: intenzivnejši (večje število) medsebojni stiki - ožji sestanki delegacij, skupni javni dogodki 
doma in v tujini, prijave za sofinanciranje aktivnosti iz EU sredstev, uspešno izvedene naloge glede na cilje, večje število oddanih vlog za sofinanciranje na javnih pozivih in razpisih. 
Ohraniti materialne pogoje za delovanje občinske uprave, zagotoviti dostopnost informacij, krajšanje ciklusov in povečanje konkurenčnosti. 
Kazalnik je zadovoljstvo strank in zaposlenih v Občinski upravi Občine Trebnje. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

– 06039001 - Administracija občinske uprave, 
– 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. 

06039001 - Administracija občinske uprave 
Opis podprograma 
V okviru podprograma administracija občinske uprave se zagotavljajo sredstva za plače delavcev 
občinske uprave in skupne občinske uprave, sredstva za materialne stroške občinske uprave in skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina in Medobčinski razvojni center ter ožjih 
delov občin ter sredstva, potrebna za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Poleg osnovne zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, so za delovanje občinske uprave pomembni še predpisi, ki so navedeni v nadaljevanju. 
Zakon o varstvu osebnih podatkov in Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov z dne 6. 12. 2012, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja in Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. V zvezi z nabavo osnovnih sredstev ter investicijskimi posegi je podlaga Zakon o javnem naročanju. 
Pri delu občinske uprave je potrebno upoštevati Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v Občinski upravi Občine Trebnje z dne 16. 10. 2013, Pravilnik o razporejanju delovnega časa v občinski upravi z dne 30. 4. 2004, Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov z 
dne 6. 12. 2012, Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v občinski upravi Občine Trebnje z dne 17. 10. 2012 in ostale notranje predpise. 
Zaposlovanje v občinski upravi se izvaja v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Trebnje, sprejetim kadrovskim načrtom in veljavno delovno pravno zakonodajo; v skladu z navedenim so tudi predlagana proračunska 
sredstva.  
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj: zagotovitev sredstev za plače, druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke iz naslova plač, zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje 
občinske uprave.  
Kazalnik: uspešno izvršene naloge iz pristojnosti zaposlenih v občinski upravi, doseganje ciljev 
bo razvidno na podlagi zadovoljstva strank/občanov. 
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Dolgoročni cilji delovanja skupne občinske uprave inšpektorata in redarstva so v skladu z 21. 
členom ZLS zagotavljanje javnega reda in to na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter 
ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.  
Strateški in dolgoročni cilji redarstva so vsebovani v Občinskem programu varnosti.  
Kazalci uspešnosti dela redarja bodo število ugotovljenih prekrškov in izdanih opozoril, plačilnih nalogov.  
Kazalci uspešnosti dela inšpektorjev bo urejenost področij iz njihove pristojnosti in podatki o 
izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev ter stanje na področju reševanja prekrškovnih postopkov. Kazalec uspešnosti dela inšpektorjev bo tudi urejenost področij iz njihove pristojnosti.  
V okviru Medobčinskega razvojnega centra poglobiti in razširiti sodelovanje z občinami v tujini, še zlasti z vidika čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja pri EU in drugih projektih. Zvišati strokovno usposobljenost zaposlenih na občini v luči možnosti pridobivanja sredstev za 
sofinanciranje. Več identificiranih priložnosti na nacionalni in EU ravni za naslavljanje lokalnih potreb, povezovanja ključnih lokalnih akterjev v občini, kulturnih, športnih in drugih organizacij. 
Kazalci: intenzivnejši (večje število) medsebojni stiki - ožji sestanki delegacij, skupni javni dogodki doma in v tujini, prijave za sofinanciranje aktivnosti iz EU sredstev, uspešno izvedene naloge glede na cilje, večje število oddanih vlog za sofinanciranje na javnih pozivih in razpisih.  
Iz tega izhaja, da je dolgoročni cilj zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave ter kakovostno in strokovno delovanje občinske uprave. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave. 
Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah. 
Zagotoviti izboljšanje opravljenega dela in nalog zaposlenih, za kar se bo zaposlene pošiljajo na  
seminarje iz njihovega delovnega področja. 
Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata izhajajo iz dolgoročnih ciljev.  
Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje ciljev se ne razlikujejo od dolgoročnih kazalcev.  
Iz tega izhaja, da je letni izvedbeni cilj podprograma zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave. 
06007 - Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so v letu 2017 in 2018 namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za 
letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge izdatke zaposlenim (odpravnine, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči). Proračunska sredstva se v skladu s predlogom kadrovskega 
načrta in veljavno delovno pravno zakonodajo načrtuje v letu 2017 v višini 661.615,56 EUR in v letu 2018 v višini 660.704,32EUR. 
S 1. 1. 2017 so bili realizirani (javni uslužbenci so napredovali) sprejeti ukrepi na področju plač, 
drugih stroškov dela v javnem sektorju, ki so bili sprejeti za leto 2015 in 2016 v javnem sektorju, ki so prinesle dodatne finančne posledice za proračunskega uporabnika z januarjem 2017. 
Z namenom stabilizacije javnih financ so reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada Republike Slovenije dne 21. decembra 2016 podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16). Ukrepi se nanašajo na plače 
in druge stroške dela ter nekatere druge ukrepe v javnem sektorju. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih 
ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljevanju: ZUPPJS17) in s sklenitvijo 
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Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 88/16; v nadaljevanju: Aneks h KPND).  
Napredovanje v višji plačni razred in višji naziv v letu 2017 in 2018: 
V skladu s 4. členom ZUPPJS17 javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2017 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, napredujejo v višji plačni razred, 
naziv oziroma višji naziv, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom z zamikom. In sicer pridobijo javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, naziv ali višji naziv v letu 2017, pravico do plače 
na podlagi napredovanj s 1. 12. 2017. Javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2018 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv in višji naziv, napredujejo v višji plačni razred, 
naziv in višji naziv, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. 12. 2018. 
Kar zadeva napredovalno obdobje se leti 2017 in 2018 štejeta v napredovalno obdobje za 
napredovanje v višji plačni razred.  
Regres za letni dopust za leto 2017 se povečuje glede uvrstitev v plačne razrede. Regres za letni 
dopust za leto 2017 je urejen v 5. členu ZUPPJS17. Višina regresa je odvisna od plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec oz. funkcionar na zadnji dan meseca aprila 2017.  
Sredstva se zagotavljajo za projektno delo na področju zemljiškoknjižna ureditev kategoriziranih 
občinskih cest. Zemljiškoknjižna ureditev vseh kategoriziranih občinskih cest je pereč problem, ki tare vse občine. Na ta problem opozarjajo tudi državni organi. V letu 2015 je Državni svet RS 
sklical poseben posvet in podal tudi številne pobude za reševanje te problematike. Ustavno sodišče na pobude posameznikov tudi izreka odločitve, da se občinski odloki o kategorizaciji cest v delih, kjer ceste potekajo po zemljiščih v privatni lasti, razveljavijo.  
Občina Trebnje je pristopila k sistemskemu reševanju navedene problematike. Prvi korak je odmera vseh kategoriziranih poti po dejanskem poteku. Občina je za ureditev prvega koraka v 
letu 2015 po izvedenem postopku javnega naročila sklenila okvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev za obdobje 4 let, kar omogoča, da se bodo odmere cest sistematično izvajale 
tudi v naslednjih letih. 
Poudariti je potrebno, da se iz leta v leto povečuje število kilometrov odmerjenih cest. V letu 2013 je bilo 2,81 km odmerjenih cest; v letu 2014 je število km naraslo na 20,32 km; v letu 2015 na 
40,72 km in v letu 2016 je to znašalo 36,48 km, pri čemer je potrebno poudariti, da so se v letu 2016 in da bo potrebno tudi v prihodnjih dveh letih pravno urejati odmere cest iz preteklih let (kar 
ni bilo dokončno urejeno). Iz navedenega tako izhaja, da se zaradi naraščanja števila odmerjenih cest povečuje število različnih tip pogodb (prodajnih, menjalnih, uskladitvenih). 
Drugi korak, ki pa sledi po izvedenih odmerah, pa je dokončna ureditev vseh parcel, ki nastanejo 
pri odmeri, in so del ceste. Dokonča ureditev je mogoča s sklenitvijo ustrezne pogodbe, sklenjene med lastnikom in Občino. Pogodbo mora potrditi še pristojni finančni urad RS, pogodbo je 
potrebno overiti pri notarju in vložiti elektronski zemljiško-knjižni predlog za vpis lastninske pravice. Za dokončno ureditev stanja pa je potrebno urediti še status grajenega javnega dobra. Pri vsaki odmeri posamične ceste nastane več sto parcel, za katere je treba urediti 
zemljiškoknjižno stanje, kar pomeni več sto pogodb. 
Glede na navedeno, so te naloge zelo pomembne za občinsko upravo in jih je v skladu z 
zakonskimi dolžnostmi Občine potrebno opravljati, zato jih bomo opravljali v okviru projektnega dela, za čas trajanja projekta  
V okviru projektnega dela za čas trajanje projekta bo potrebno pristopiti k celoviti ureditvi 
delovnega področja odmere nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. Pripraviti celovite spremembe in dopolnitve odloka, ki ureja to področje in uskladiti evidence ter izvesti kontrolo na 
terenu. Neusklajenost oz. nepopolnost evidenc je Občini očitalo Računsko sodišče v Revizijskem poročilu, v katerem je zapisano, da Občina v letu 2014: 

– ni vzpostavila popoldne evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, 
kar je v neskladju z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje,  
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– ni pobrala vseh prejemkov iz svoje pristojnosti, kar je v neskladju z Zakonom o javnih 
financah,  

– pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč je upoštevala 30 odstotkov površine 
nezazidanih stavbnih zemljišč, kar je v skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje, vendar pa v neskladju z Zakonom o stavbnih 
zemljiščih.  

Glede na stanje podatkov v uradnih virih prostorskih podatkov ugotavljamo, da bo potrebno evidenco za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča še dodatno preveriti na kraju samem (ogled objektov), saj gre za neskladnosti dejanskega stanja s podatki, ki so zavedeni v 
uradnih evidencah (nerazumno majhne stanovanjske površine, ipd.), za kar bo potrebno izvesti kot projektno delo – reševanje problematike nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za čas 
trajanja projekta. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Glede na področno zakonodajo in pogodbe o zaposlitvi posameznih javnih uslužbencih ob upoštevanju sprostitve napredovanj in varčevalnih ukrepov letu 2017 in 2018. 
06009 - Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Materialni stroški občinske uprave se v letu 2017 in letu 2018 načrtujejo v višini 121.614,10 EUR in se nekoliko znižujejo glede na plan preteklega leta. Sredstva so namenjena za plačilo storitev, 
pisarniškega materiala, elektrike, komunalne storitve, poštne storitve, telefonske storitve, časopisi, revije, vzdrževanje in zavarovanje službenih vozil, strokovna izobraževanja zaposlenih, 
prispevek za vzpodbujanje zavarovanja invalidov, itd.. 
402000 Pisarniški material in storitve; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 
10.500,00 EUR. 
402001 Čistilni material in storitve; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 12.000,00 EUR. 
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 4.000,00 EUR. 
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 3.000,00 EUR. 
402099 Drugi splošni material in storitve; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 
4.000,00 EUR. 
402200 Električna energija; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 13.000,00 EUR. 
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 19.268,00 EUR. 
402203 Voda in komunalne storitve; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 2.300,00 
EUR. 
402204 Odvoz smeti; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 1.100,00 EUR. 
402205 Telefon, faks, elektronska pošta; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 8.800,00 EUR. 
402206 Poštnina in kurirske storitve; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 7.000,00 
EUR. 
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v 
višini 3.500,00 EUR. 
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402301 Vzdrževanje in popravila vozil; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 
2.420,00 EUR. 
402304 Pristojbine za registracijo vozil; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 580,00 
EUR. 
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v 
višini 2.900,00 EUR. 
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 300,00 EUR. 
402402 Stroški prevoza v državi; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 400,00 EUR  
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo 
v višini 4.000,00 EUR. 
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 3.000,00 EUR. 
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 3.000,00 EUR. 
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 7.206,10 EUR. 
402999 Drugi operativni odhodki; sredstva se za leto 2017 in 2018 načrtujejo v višini 9.340,00 
EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Višina sredstev temelji na realizaciji stroškov preteklega leta in oceni odhodkov preteklih let. 
06027 - Plače delavcev skupne občinske uprave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za plače delavcev Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina se zagotavljajo na podlagi odloka in skladno s Sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih 
in drugih razmerjih ter s finančnim načrtom. 
Na navedenih proračunskih postavkah se na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave in skladno s Pogodbo o medsebojnih razmerjih in razmerjih do organa skupne 
občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« zagotavljajo potrebna sredstva za plače zaposlenih v medobčinskem razvojnem centru. 
Sredstva za plače delavcev skupne občinske uprave so v letu 2017 in 2018 namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge 
izdatke zaposlenim v višini 91.380,66 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Glede na področno zakonodajo in pogodbe o zaposlitvi posameznih javnih uslužbencih ob upoštevanju sprostitve napredovanj in varčevalnih ukrepov letu 2017 in 2018, ter na podlagi finančnega načrta in oceni odhodkov preteklih let. 
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06028 - Materialni stroški skupne občinske uprave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za materialne stroške Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina se zagotavljajo na podlagi odloka in skladno s Sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, 
odgovornostih in drugih razmerjih ter s finančnim načrtom. 
Na navedenih proračunskih postavkah se na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave in skladno s Pogodbo o medsebojnih razmerjih in razmerjih do organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« 
zagotavljajo potrebna sredstva za materialne stroške medobčinskega razvojnega centra. 
Sredstva za materialne stroške so v letu 2017 načrtovana v višini 48.734,24 EUR in v letu 2018 v višini 46.316,45 EUR. 
Strateški cilji skupne uprave so:   na terenu in s preventivnim delovanjem zagotoviti čim boljše upoštevanje predpisov na 

vseh področjih, ki jih pokriva skupna uprava;  preko nadzora zagotoviti izboljšanje stanja v okolju, na področju vodooskrbe, ravnanja s 
komunalnimi odpadki ter odpadnimi vodami;  preko nadzora prispevati k cestnoprometni varnosti;  preko nadzora prispevati k izboljšanemu videzu naselij na področju plakatiranja in oglaševanja;  učinkovitost organa pri odločanju v upravnih in prekrškovnih postopkih;  pomoč občinam ustanoviteljicam in izvajalcem gospodarske javne službe pri pripravi novih 
občinskih odlokov ter usklajevanju obstoječih z veljavno zakonodajo;  z uresničevanjem občinskega programa varnosti prispevati k varnosti v občini;  pravna pomoč uporabnikom, razrešitev problemov ter zadovoljstvo občanov.   

Cilji delovanja skupne uprave:   urejeno okolje, večja varnost občanov ter urejena zakonodaja  
 Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Letni cilji skupne občinske uprave so zagotavljanje rednega izvajanja inšpekcijskega in redarskega področja skladno s Programom dela SOU. Letni cilji so po posameznih področjih dela opredeljeni v Programu dela za leti 2017 in 2018.  
 Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev:   na področju inšpekcijskega nadzora: število odpravljenih nepravilnosti na terenu po posameznem področju nadzora ter izboljšanje stanja v okolju;  na področju občinskega redarstva: zmanjšanje ponavljajočih se kršitev v prometu, zmanjšanje ponavljajočih se kršitev na področju javnega reda in miru, večja varnost v 

lokalnem okolju.  Kazalci na posameznih področjih nadzora so predstavljeni v Programu dela 2017 in 2018 in v 
Občinskih programih varnosti posamezne občine ustanoviteljice.  

 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina sredstev temelji na podlagi finančnega načrta in oceni odhodkov preteklih let. 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 
Opis podprograma 
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje 
upravnih prostorov, investicije v upravne prostore. Sem uvrščamo sredstva za nakup strojne računalniške opreme, nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, licenčne programske 
opreme, opreme za tiskanje, nakup pisarniškega pohištva, stroške električne energije, ogrevanja, voda in komunalne storitve, goriva, maziva, nakup, vzdrževanje in popravila za prevozna sredstva, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje opreme, 
stroški najema strojne in programske računalniške in komunikacijske opreme. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o lokalni samoupravi, 
– Zakon o javnem naročanju. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti nemoteno razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. Zagotavljanje opremljenosti občinske 
uprave z računalniško, programsko in drugo opremo. 
Cilj je izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave, ki mora biti razvojno usmerjena in prilagojena potrebam občanov. 
Kazalec: zadovoljni občani. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Letni cilj je enak dolgoročnemu. 
06011 - Najemnine upravnih prostorov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
402605 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, se v prihodnje zagotavlja na področju 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA, ki zajema glede na programsko klasifikacijo 
izdatkov občinskih proračunov: upravljanje kapitalskih deležev, vodenje finančnih zadev in storitev, plačila obveznosti za stavbna zemljišča ter zagotavljanje nadzora nad delovanjem 
organov občine.  
402699 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine v višini. Sredstva se načrtujejo za najem 
likovnih del od CIK-a Trebnje, ki so v veliki sejni sobi občine in ostalih prostorih upravne stavbe občine ali druge najemnine. Sredstva se planirajo v višini 1.000,00 EUR za leto 2017 in 2018. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let. 
06012 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

– 402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov zajema vzdrževanje notranjih prostorov, hodnikov, zunanje ureditve, garaž, gasilnih aparatov, centralne kurjave, 
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novoletne okrasitve, električne instalacije, čiščenje žlebov in podobne zadeve. V ta namen 
se planirajo sredstva v višini 2.115,80 EUR, v obeh letih 2017 in 2018.  

– 402504 - Zavarovalne premije za objekte se planira za obe leti 2017 in 2018 v višini 5.200 
EUR.  

– 402510 -Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov (VASCO, Comland 
- Doksis dokumentarni sistem, Grad - računovodski program, Realis – PISO, redno vzdrževanje računalniške mreže in delovnih postaj); redno servisiranje ostale opreme (fotokopirni stroji, tiskalniki,) kjer so predvidena sredstva za popravila. Ravno tako so tu 
zajete licenčnine za programe, ki se uporabljajo v občinski upravi. Za navedene namene načrtujemo v letih 2017 in 2018 sredstva v višini 26.500 EUR.  

– 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme; sredstva se planirajo v višini 5.184,20 EUR, za obe leti. 
– 402512 - Zavarovalne premije za opremo se v letih 2017 in 2018 planirajo v višini 1.200 

EUR. 
– 402599 - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje se v letih 2017 in 2018 

planirajo v višini 3.550 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let. 
06013 - Nakup opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
420200 - Nakup pisarniškega pohištva; glede na letne potrebe se nabavljajo arhivske omare, 
ustrezne zahtevam predpisov o varnem nameščanju v zaklenjene kovinske omare v višini 1.000,00 EUR. 
420201 - Nakup pisarniške opreme; planira se zamenjava amortizirane opreme posameznih pisarn in druge potrebne opreme v višini 3.500,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let. 
06014 - Nakup računalniške in programske opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V preteklih dveh letih smo zamenjali računalniško mrežo v upravni stavbi in ločili IP telefonijo od računalniškega omrežja in izvedli nakup serverja. Glede na razpoložljiva sredstva in razmere na trgu bo v prihodnje potrebno investirati v nakup ali zakup prostorov za elektronsko hrambo 
dokumentov in nadgradnjo programov. 
Zaradi izrabljenosti ene večfunkcijske naprave in nenehnih okvar bo potrebno izvesti nakup nove 
naprave, ki hkrati služi tudi kot mrežni tiskalnik in skener, s čimer bomo pripevali k znižanju stroškov tiskanja. 
Ravno tako se v letih 2017 in 2018 načrtuje postopna menjava delovnih postaj zaposlenih, ki 
delujejo na sistemu (WIN 7), nekatere pa nadgraditi (starost, izrabljenost) ter zamenjati monitorje, tipkovnice ter miške, kjer bo to potrebno. 
Za vse navedene namene se v letih 2017 in 2018 namenja 20.000,00 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let. 
06015 - Nakup prevoznih sredstev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Stanje voznega parka Občine Trebnje je naslednje: 

– RENAULT KANGOO 1,4, letnik 1999, 55 KW, stanje 120.965 KM (31. 12. 2016) 
– HYUNDAI SANTA FEE 2,4, letnik 2000, 107 KW, stanje 158.651 KM (31. 12. 2016) 
– RENAULT ESPACE 2,0 letnik 2007, 96 KW, stanje 76.558 KM (31. 12. 2016). 

V letu 2017 se načrtuje odprodaja vozila RENAULT KANGOO in HYUNDAI SANTA FEE, saj so stroški vzdrževanja in popravila nesorazmerno visoki glede na uporabo in dotrajanost vozil. 
Občina Trebnje je vložila vlogo na JAVNI POZIV 44SUB-EVPOL16, Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000, za sofinanciranje postavitve polnilne postaje ob upravni stavbi občine. 
Načrtuje se nakup električnega vozila za potrebe občinske uprave. V ta namen načrtujemo sredstva v letu 2017 v višini 32.000 EUR, s tem da načrtujemo subvencijo EKO SKLAD-a v višini 
7.500 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Projekti investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP. 
06017 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so v letih 2017 in 2018 v višini 5.000,00 EUR namenjena za manjša investicijsko vzdrževalna dela upravnih prostorov in okolice upravne stavbe občine. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let. 
 
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 
V okviru tega področja proračunske porabe so zajeti stroški, povezani s sistemom zaščite in reševanja. Poslanstvo občine znotraj področja proračunske porabe je zagotoviti opremo za 
pripravljenost in delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter omogočiti hitro ukrepanje ob izrednih dogodkih. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Pomembno je omeniti naslednje dokumente: Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS, 
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Doktrina zaščite, reševanja in pomoči, Doktrina civilne obrambe RS, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
Zakon o gasilstvu, Načrti zaščite in reševanja ob poplavah, ob požaru, potresu, jedrski nesreči in podzakonski predpisi. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje pripravljenosti enot in služb civilne zaščite in gasilskih društev ter opremljanje le-teh s primerno opremo za njihovo nemoteno in 
učinkovito delovanje. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

– 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Opis glavnega programa 
Denarna sredstva so namenjena za pripravljenost in delovanje sistema za zaščito, reševanje in 
pomoč. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje pripravljenosti enot in služb civilne zaščite in gasilskih društev ter opremljanje le-teh s primerno opremo za nemoteno in učinkovito delovanje. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilji so pokritje stroškov operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, zagotovitev opreme enotam in službam civilne zaščite, sofinanciranje investicij in investicijsko 
vzdrževanje gasilskih domov. Kazalec, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je učinkovitost ukrepanja enot in služb civilne zaščite ter gasilskih društev in odpravljanje posledic ob izrednih dogodkih. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

– 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 
– 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Opis podprograma 
V okviru podprograma so zajeta sredstva za opremljanje, organiziranje, izobraževanje in 
usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Z novo zakonodajo, ki je bila sprejeta po letu 2005, je bilo varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami izločeno iz obrambnega sistema z namenom, da se to področje organizira kot celovita, na enotnih ciljih in načelih zasnovana dejavnost ter, da se vse reševalne službe in druge 
namensko organizirane sile za zaščito in reševanje ter pomoč povežejo v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem. 
Pomembni predpisi s področja zaščite in reševanja: 

– Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16), 
– Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in 97/10), 
– Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11 

in 83/12), 
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– Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo), 
– Zakon o materialni dolžnosti (Uradni list RS, št. 87/01), 
– Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 

(Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11), 
– Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12), 
– Pravilnik o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (Uradni list RS, št. 2/15), 
– Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08), 
– Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Glavni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oz. zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine nalog na tem področju 
so:  preprečevanje nesreč, pripravljenost na nesreče, zaščita pred nevarnimi snovmi, reševanje in pomoč ob nesrečah, sanacija posledic nesreč. Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje 
zaščite pred neposrednimi učinki nevarnosti naravnih in drugih nesreč.  Doseganje zastavljenih ciljev se meri z vzpostavitvijo in vzdrževanjem pripravljenosti za zaščito 
in reševanje, z izvajanjem zaščitnih ukrepov ter izobraževanjem in usposabljanjem za zaščito in reševanje. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Izobraževanje in usposabljanju enot civilne zaščite, za vaje in povrnitev plač pripadnikom 
reševalnih enot, angažiranih v nesrečah. Merilo za doseganje zastavljenih ciljev je doseženo število opravljenih usposabljanj posameznih pripadnikov in enot civilne zaščite. Opremljenost enot CZ, ki se vključujejo v sistem zaščite in reševanja. 
07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena usposabljanju enot civilne zaščite, za vaje in povrnitev plač pripadnikom 
reševalnih enot, angažiranih v nesrečah. Načrtuje se poraba sredstev v obeh proračunskih letih v višini po 6.000,00EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina načrtovanih sredstev temelji na porabi iz preteklega obdobja. 
07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V preteklem obdobju je bila izvedena obnova in preureditev prikolice za potrebe zaščite in 
reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč, ki je tudi dopolnjena z manjkajočo opremo za množične nesreče. Prav tako je nabavljena osebna in posebna oprema za operativno delovanje štaba, ekipo prve pomoči in ekipo za reševanje izpod ruševin. Neopremljena ostaja ekipa za 
tehnično podporo službe civilne zaščite, kar je načrtovano v letu 2017, prav tako pa je predvidena nabava opreme, ki bo nabavljena glede na plan štaba civilne zaščite za obe proračunski leti v 
višini do 21.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina sredstev temelji na nabavljeni opremi iz preteklega obdobja in oceni.  
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Opis podprograma 
Podprogram zajema dejavnosti Gasilske zveze Trebnje in gasilske enote Trebnje ter dejavnosti 
ostalih prostovoljnih gasilskih društev, investicije in investicijsko vzdrževanje domov, gasilskih vozil in opreme. 
Podprogram se bo izvajal skladno z usklajenim programom Gasilske zveze Trebnje. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi, 
– Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi, 
– Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju Občine Trebnje za posredovanje ob naravnih in drugih 
nesrečah. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Planirana sredstva so namenjena za strokovno usposabljanje, vaje enot in tekmovanja po letnem planu Gasilske zveze Trebnje in posameznih PGD, vse v cilju ustreznega posredovanja ob 
morebitnih nesrečah ter varovanju oseb in premoženja. 
07008 - Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Za dejavnost občinske gasilske zveze je v letih 2017 in 2018 načrtovanih po 90.000 EUR sredstev. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Ocena temelji na realizaciji v preteklem obdobju. 
07009 - Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil ter gasilske 
zaščitne in reševalne opreme) in investicijsko vzdrževanje gasilskih 
domov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme) in 
investicijsko vzdrževanje gasilskih domov je načrtovanih 115.000,00 EUR v letu 2017 in 110.000,00 EUR v letu 2018. Občina je dolžna letno zagotavljati proračunska sredstva za 
nemoteno opravljanje javne gasilske dejavnosti, ki obsegajo sofinanciranje izvajanja investicij gasilskih društev, kot so nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme ter investicijsko vzdrževanje gasilskih domov. Sredstva se nakazujejo gasilski zvezi neposredno, in 
sicer na podlagi izstavljenih zahtevkov in računov, za opravljene investicije posameznih gasilskih društev. 
Sredstva v višini 110.000,00 EUR so namenjena sofinanciranju novogradnje ali adaptacije 
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gasilskih domov, nabave vozil in druge opreme po programu Gasilske zveze Trebnje; 5.000,00 
EUR v letu 2017 je namenjeno za PGD Trebnje za nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Ocena temelji na realizaciji v preteklem obdobju. 
07010 - Sredstva požarne takse 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva, ki so občinam dodeljena in mesečno nakazana na podlagi Razdelilnika požarne takse s strani republiškega odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, se na podlagi pogodbe 
z gasilsko zvezo namenijo za nabavo gasilne opreme društev.  V letu 2017 se načrtuje 35.456,00 EUR sredstev iz požarnih taks (delno gre za prenos namenskih 
sredstev iz leta 2016). V letu 2018 se načrtuje 33.000,00 EUR sredstev iz požarnih taks. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Ocena temelji na realizaciji v preteklem obdobju. 
 
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  
V okviru področja proračunske porabe so zajeta sredstva za zagotavljanje prometne varnosti.  
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Evropska listina o varnosti v cestnem prometu in Resolucija o nacionalnem programu varnosti 
cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022.  
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  
Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti varnosti udeležencev v cestnem prometu.  
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

– 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost. 
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost  
Opis glavnega programa  
V okviru glavnega programa so zajeta sredstva za zagotavljanje prometne varnosti.  
Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj področja glavnega programa je zagotoviti varnosti udeležencev v cestnem prometu.  
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Glavni letni izvedbeni cilj je zagotoviti varno udeležbo udeležencev v cestnem prometu, še posebno ob začetku šolskega leta.  
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  
– 08029001 - Prometna varnost. 

08029001 - Prometna varnost  
Opis podprograma  
V okviru podprograma so zajeta sredstva za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  
Zakonske in druge pravne podlage  

– Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 - uradno prečiščeno 
besedilo, 57/08 - ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 - ZMV, 109/10 - ZCes-1, 109/10 - ZPrCP, 109/10 - ZVoz in 39/11 - ZJZ-E), 

– Evropska listina o varnosti v cestnem prometu, 
– Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (Uradni list RS, št. 39/13), 
– Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 34/07), 
– Poslovnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, sprejet na konstitutivni seji 

SPV dne 29. 3. 2012. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Dolgoročni cilj podprograma je izobraževanje in obveščanje udeležencev v prometu ter z različnimi ukrepi preprečevanje nepravilnih ravnanj udeležencev v cestnem prometu.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim.   
08001 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
(SPV)  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Nacionalni program varnosti cestnega prometa želi na ravni lokalnih skupnosti povečati in razširiti vključenost različnih civilnih in družbenih dejavnikov na področje varnosti v cestnem prometu. S povezanostjo bi dosegli enotnejšo in širšo ozaveščenost na tem področju. Za izvajanje nalog bi 
bilo potrebno povečati do sedaj namenjena sredstva v letnih proračunih, česar pa finančna situacija ne omogoča. Naloge sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) ostajajo 
tudi v prihodnje v obsegu preteklih let. Prizadevati se in spodbujati uporabnike cest k odgovornejšemu vedenju, zlasti z večjim upoštevanjem obstoječe zakonodaje. Predlagati svetu lokalne skupnosti v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo 
izvajanje. Koordinirati izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa. Izboljšati varnost otrok pri dostopu do šol. Skrbeti za izvajanje prometne vzgoje, dodatno 
izobraževanje in obveščanje udeležencev prometu. Vzpodbujati otroke pri opravljanju kolesarskih izpitov ter vsakoletno organiziranje kolesarskega tekmovanja »Kaj veš o prometu«. Doseči dobro sodelovanje z društvi in policijo pri osveščanju otrok in odraslih glede varnosti v cestnem prometu. 
Razširjati prometno-vzgojne publikacije in druga gradiva, pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Sodelovati z Direkcijo RS za infrastrukturo, svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ocenjevati stanja varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni.  
V letu 2017 in 2018 so za izvajanje načrtovanih nalog SPV predvidena sredstva v višini 9.000,00 
EUR. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Na realizaciji preteklega leta.  
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10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 
Področje proračunske porabe zajema ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki so na voljo javnim zavodom, javnim podjetjem ter društvom na območju Občine Trebnje, ki ob sofinanciranju države 
in lokalne skupnosti zaposlijo različne kategorije brezposelnih oseb (starejši, invalidi, Romi...) za določen čas. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Večja zaposlenost ranljivih skupin prebivalstva. 
1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
Opis glavnega programa 
Aktivna politika zaposlovanja je ukrep države, ki preko Zavoda za zaposlovanje RS z zagotavljanjem finančnih sredstev in programov vzpodbuja zaposlovanje brezposelnih 
oseb.  Lokalna skupnost je partner, ki zagotavlja del finančnih sredstev. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Vključitev čim večjega števila brezposelnih v programe aktivne politike zaposlovanja, zmanjšanje števila prijavljenih iskalcev zaposlitve, povečano število zaposlenih, povečano število samozaposlenih. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ohraniti sofinanciranje zaposlovanja brezposelnih oseb na lanskoletni ravni. 
10039001 - Povečanje zaposljivosti 
Opis podprograma 
Javna dela so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju 
brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Organizirajo se zaradi izvajanja socialno varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, 
kmetijskih in drugih programov. Lahko jih organizirajo le neprofitni delodajalci za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička. 
Področje vključuje podporo aktivni politiki zaposlovanja oziroma zmanjševanju in spodbujanju zaposlovanja z aktivnim in usklajenim delovanjem gospodarskega in izobraževalnega in delovnega sistema. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 
32/14 - ZPDZC-1 in 47/15 - ZZSDT), 

– Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14 in 60/15), 
– Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15 in 67/16). 

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

– rast zaposlenosti, 
– brezposelnim osebam se omogoči, da se ponovno vključijo v delo, povečajo svojo konkurenčnost na trgu dela, ohranijo in razvijejo svoje delovne navade ter ob pomoči države sami prispevajo za zagotavljanje lastne socialne varnosti, 
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– brezposelni odkrivajo nove zaposlitvene možnosti in priložnosti ter tako vzpodbujajo k 
samozaposlovanju, 

– vzpodbujanje socialnoekonomskega razvoja lokalnih skupnosti, 
– zmanjšanje poklicnega strukturnega neskladja na trgu dela, 
– izboljševanje usposobljenosti in spretnosti za spodbujanje prilagodljivosti zaposlenih in 

podjetij, 
– zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih, 
– zmanjšanje deleža brezposelnih mladih in žensk, 
– zmanjšanje deleža starejših brezposelnih, 
– ustvarjanje pozitivne klime aktivnega vključevanja brezposelnih delavcev v ukrepe 

aktivne politike. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Občina Trebnje  bo zagotavljala v proračunu finančna sredstva za programe javnih del, ki jih 
prijavijo izvajalci javnih del, ki jim občina poda izjavo, da obstaja javni interes in zagotovi sofinanciranje stroškov plač, regresa za letni dopust, materialnih stroškov. 
Kazalci, s katerimi bomo spremljali doseganje ciljev, so število vključenih oseb v javna dela. 
10001 - Lokalni zaposlitveni programi (javna dela) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V programu javnih del bodo predvidoma sodelovali, Center za socialno delo Trebnje, Knjižnica Pavla Golie Trebnje, CIK Trebnje,  Osnovna šola Trebnje, Ozara Ljubljana, Center ponovne uporabe d.o.o., Športna zveza občin Trebnje in Mirna, Zavod za trajnostni razvoj temeniške in 
mirnske doline, Krajevna skupnost Trebnje, Dom starejših občanov Trebnje, Varstveno delovni center Novo mesto, in sicer za programe, za katere so predhodno sklenjene pogodbe z Zavodom  
RS za zaposlovanje. 
Navezava na projekte v okviru PP 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Višina predvidenih sredstev je ocenjena na podlagi realizaciji preteklega leta in številu prijavljenih programov. V letu 2017 je predvidenih 56.213,11 EUR in za 2018  69.579,00 EUR. 
 
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 
Področje porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva je usmerjeno v podporo 
sofinanciranju ukrepov za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in uspešnost kmetijskih gospodarstev. S tem želimo ohranjati poseljenost podeželja in doseči večji razvoj njegovih potencialov. Namen sofinanciranja programov je 
zmanjšati negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranjati naravne in obnovljive vire ter kulturno krajino. Z omenjenimi ukrepi se pričakuje izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih.  
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015-2017 (Uradni list RS, št. 
41/15). 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Izboljšanje konkurenčnega položaja kmetijskih gospodarstev in podpora razvoju dejavnosti z višjo dodano vrednostjo na podeželju. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

– 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva, 
– 1103 Splošne storitve v kmetijstvu. 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Opis glavnega programa 
Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij in ukrepom za stabilizacijo trga. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Cilji programa so povečati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev, ohraniti poseljenost in obdelanost kmetijskih zemljišč v občini, omogočiti razvoj živinorejskih in poljedelskih usmeritev v 
proizvodnjo kakovostnih proizvodov in povečati strokovno usposobljenost podeželskega prebivalstva. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj programa je z objavo in izvedbo javnega razpisa na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015 – 2017 
sofinancirati čim več investicij na podeželju. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

– 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu, 
– 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali, 
– 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga. 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
Opis podprograma 
Z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva se pričakuje izboljšanje socialnoekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, povečanje njihove učinkovitosti in konkurenčnosti ter omogočanje 
primernega dohodka na kmetijah. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), 
– Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15), 
– Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16), 
– Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), 
– Predlog program razvoja podeželja za RS za obdobje 2014-2020, 
– Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje za 

programsko obdobje 2015-2017 (Uradni list RS, št. 41/15). 
S sofinanciranjem naložb pričakujemo doseganje naslednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in morebitne preusmeritve proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali dobrega počutja živali. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je sofinancirati čim več investicij na kmetijah. 
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11003 - Ohranjanje in razvoj kmetijstva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 in 2018 se bodo sredstva na podlagi javnega razpisa namenila za sofinanciranje posodabljanja kmetijskih gospodarstev za primarno proizvodnjo, in sicer za naložbe v živinorejsko 
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. V letu 2017 in v letu 2018  so planirana sredstva v višini 35.000 EUR.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-09-0011 - Investicije v kmet. gospodarstva na primarni ravni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva so planirana na osnovi porabe sredstev v preteklih letih in ocene razpoložljivih sredstev 
proračuna. 
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Opis podprograma 
Ključne naloge so zagotovitev ukrepov za ekonomsko povečanje raznovrstnosti na podeželju s podporami za doseganje alternativnih virov dohodka in odpiranje novih delovnih mest (dopolnilne 
dejavnosti) ter ohranjanje kulturne dediščine na podeželju.  
V okviru programa se zagotavlja tudi sredstva za obnovo in upravljanje Jurjeve domačije. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), 
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 –  

ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), 
– Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), 
– Predlog program razvoja podeželja za RS za obdobje 2014-2020, 
– Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015-2017 (Uradni list RS, št. 41/15).  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Dolgoročni cilj podprograma je povečati strokovno usposobljenost podeželskega prebivalstva in povečati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev s posodobitvijo obstoječe ali odprtjem nove 
dopolnilne dejavnosti.  
Pomemben cilj je tudi ohranjanje dediščine Jurjeve domačije in njene promocije. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj programa je sofinancirati vsaj dve naložbi v dopolnilne dejavnosti, finančno podpreti programe društev s področja kmetijstva, ki delujejo na območju občine Trebnje, sofinancirati zavarovalne premije za zavarovanje kmetijskih pridelkov in živine pred nesrečami in boleznimi ter 
sofinancirati stroške prevoza mleka z odročnih krajev.  
V letu 2017 je cilj pridobitev sredstev za temeljito obnovo Jurjeve domačije iz javnega razpisa za 
izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017-2018 sofinancirala Republika Slovenija.  
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11004 - Obnova vasi (urejanje vaških središč, in objektov skupnega 
pomena, infrastruktura na podeželju) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v letu 2017 v višini 87.972,89 EUR za 
sofinanciranje dejavnosti upravljanja lokalne akcijske skupine Suhe krajine, Temenice in Krke (v nadaljevanju: LAS STIK) ter za obnovo in kritje splošnih stroškov Jurjeve domačije. V letu 2018 so načrtovana sredstva v višini 20.837,49 EUR za kritje stroškov upravljanja LAS STIK in za kritje 
splošnih stroškov Jurjeve domačije. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-17-0024 - Obnovitvena in sanacijska dela na Jurjevi domačiji. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva so načrtovana na podlagi porabe v preteklih letih in na podlagi ocene porabe v letih 2017 in 2018. Projekti investicij in investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.  
11006 - Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, 
domača obrt,) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za leto 2017 in 2018 so planirana v višini 7.000,00 EUR in se bodo na podlagi javnega 
razpisa namenila za sofinanciranje naložb, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.  
Pomoč se bo dodeljevala na podlagi javnega razpisa po pravilu "de minimis" in je priglašena Ministrstvu za finance. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-09-0013 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Sredstva v okviru programa so načrtovana na podlagi porabe v preteklih letih. Sredstva so  vključena v NRP.  
11007 - Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju in 
izobraževanje (društva, zveze, sofinanciranje delovanja tržnice do leta 
2010) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 20.000,00 EUR bodo na podlagi javnega razpisa za leto 2017 kot tudi za leto 2018 namenjena sofinanciranju delovanja društev s področja kmetijstva. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-09-0014 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Sredstva so načrtovana na podlagi porabe v preteklih letih in ocene razpoložljivih sredstev 
proračuna. 
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11018 - Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za leto 2017 in 2018 so planirana v višini 8.000 EUR za sofinanciranje stroškov organizacije in izvedbe kmečke tržnice in za obnovitev stojnic. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-11-0004 Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva so načrtovana na podlagi ocene vrednosti in razpoložljivih sredstev.  
11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 
Opis podprograma 
S sofinanciranjem zavarovalnih premij in stroškov prevoza mleka z odročnih krajev se želi doseči 
hitrejše prilagajanje kmetov načelom tržnega gospodarjenja ter zmanjšanje tveganja pred izpadom dohodka na kmetijah zaradi izbruha bolezni živali ali neugodnimi naravnimi vremenskimi 
pojavi. S sofinanciranjem stroškov odvoza mleka iz odročnih krajev občine pa se želi zagotoviti čim bolj primerljive pogoje za oddajo mleka vseh proizvajalcev in zagotoviti obdelanost kmetijskih zemljišč tudi na območjih, ki so težja za obdelavo tal. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), 
– Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), 
– Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 98/16 in 81/16), 
– Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015-2017 (Uradni list RS, št. 41/15).  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Cilj podpore je spodbujanje nosilcev kmetijskih gospodarstev, da v čim večjem obsegu sklepajo 
zavarovanja pred izgubami, ki bi jih povzročile neugodne vremenske razmere ali bolezni živali. Cilj ukrepa sofinanciranja kritja stroškov prevoza mleka z odročnih krajev pa je omogočiti vsem proizvajalcem mleka enake pogoje za oddajo mleka. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj programa je povečati število sklenjenih zavarovanj pred naravnimi nesrečami in boleznimi ter sofinancirati stroške odvoza mleka kmetom iz odročnih krajev. 
11009 - Neposredna plačila v kmetijstvu (premije) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen ukrepa je, da se s sofinanciranjem zavarovalne premije zmanjša izpad dohodka na kmetijah zaradi naravnih nesreč ali bolezni živali. V okviru postavke se sofinancira tudi prevoz 
mleka z odročnih krajev. V letu 2017 in v letu 2018 je za ta namen namenjenih 5.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-09-0015 Ukrepi za stabilizacijo trga – Neplač. plačila v kmetijstvu. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Višina sredstev je planirana na osnovi porabe sredstev v preteklih letih in ocene razpoložljivih sredstev proračuna. Del sredstev je zajetih v NRP. 
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1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
Opis glavnega programa 
Program splošnih storitev v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja in zaščito zapuščenih živali na območju občine Trebnje. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj programa je zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je enak dolgoročnemu. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

– 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali. 
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
Opis podprograma 
V skladu z Zakonom o zaščiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za oskrbo 
zapuščenih živali na območju občine. Izvajanje storitev je določeno s koncesijsko pogodbo. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), 
– Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Dolgoročni cilj programa je zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja ter s sofinanciranjem stroškov sterilizacij in kastracij lastniških mačk preprečevati nadaljnje naraščanje 
števila zapuščenih mačk. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Letni cilj je enak dolgoročnemu. 
11010 - Zavetišča (azil) za živali 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali in sklenjene koncesijske pogodbe se zagotavljajo sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali, del 
sredstev pa se nameni za sofinanciranje stroškov sterilizacij in kastracij lastniških mačk. 
V letu 2017 in 2018 je za ta namen namenjenih 24.500 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na druge projekte.  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina sredstev je določena na podlagi porabe v preteklem letu in ocene potrebnih sredstev z 
upoštevanjem veljavnih cen oskrbe živali. 
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1104 - Gozdarstvo 
Opis glavnega programa 
Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest obsega gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje 
gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture - gozdne vlake. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij. Zagotavljati vlaganje v gozdove, kot so priporočila v 
gozdnogospodarskem načrtu. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest) za katere v posameznem letu 
pripravi plan obnove Zavod za gozdove (ZGS) in gozdnih vlak ter investicijsko vzdrževanje gozdnih cest, na katerih se odvija več vrst prometa.  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

– 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest. 
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Opis podprograma 
Z aktivnostjo se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od 
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo prehrano o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o gozdovih, 
– Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest, 
– Program razvoja gozdov v Sloveniji, 
– Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak za večjo odprtost 
gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje gozda, ter znižanje stroškov gospodarjenja. Redno vzdrževanje zavzema 41,511 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 3,157 km gozdnih cest v 
državnih gozdovih. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak v višini zagotovljenih sredstev, glede na prizadetost cestišča in števila vzdrževanja gozdnih vlak. 
11013 Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje 
gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina v okviru proračunske postavke zagotavlja sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in 
gozdnih vlak ter s tem zagotavlja večjo varnost lastnikov gozdov ter boljšo izkoriščanje in negovanje gozda, ter znižanje stroškov gospodarjenja. V letu 2017 se za ta namen zagotavlja 
32.599,06 EUR, za leto 2018 pa 25.000,00 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
– OB130-12-0007 Gradnja gozdne infrastr. lokalnega pomena. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Izhodišča se določijo v sodelovanju za Zavodom za gozdove, OE Novo mesto, ki v skladu s 
Pravilnikom o gozdnih prometnicah načrtuje, spremlja in nadzira vzdrževanje gozdnih cest. Del sredstev pa je vključen v NRP.  
 
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE  
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 
Področje porabe 13 zajema področje prometa ter cestne infrastrukture za vsemi pripadajočimi 
deli (premostitveni objekti, križanja z železniško infrastrukturo, križanja z državno prometno mrežo). 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Strateški del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje, ter Celostna prometna strategija na območju Občine Trebnje, ki je v pripravi. Program se izvaja skladno s strateškimi in 
razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Občine Trebnje. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN), ki vsebuje Strateški del in Izvedbeni del. Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa ter Celostna prometna strategija na območju 
Občine Trebnje, ki je v pripravi. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na: 
– povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja, 
– izboljšanje prometne varnosti, 
– zagotavljanje primerne pretočnosti, 
– zagotavljanje varne poti v šolo, 
– omogočanje mobilnosti prebivalstva, 
– zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje, 
– izboljšanje energijske učinkovitosti prometa. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
1303 Železniški promet in infrastruktura 
1302 - Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 
V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno 
prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in obcestnih ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne 
varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa na okolje. 
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so: 
– prednostno ohranjanje cestnega omrežja, 
– povečanje prometne varnosti, 
– zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, 
– izboljšanje voznih pogojev. 
Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so: 
– zagotavljanje prometne varnosti, 
– zagotavljanje pretočnosti prometa, 
– spodbujanje alternativnih oblik prevoza, 
– izboljšanje energijske učinkovitosti na področju prometa. 

 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in 
zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest.  
Letni izvedbeni cilji so:  
– redno vzdrževanje občinskih cest,  
– zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa, 
– izboljšanje pretočnosti obstoječe cestne mreže. 
– zagotavljanje prometne varnosti, 
– zagotavljanje potreb mirujočega prometa. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

– 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
– 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
– 13029003 - Urejanje cestnega prometa, 
– 13029004 - Cestna razsvetljava, 
– 13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 
Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest, kategorizacijo cest ter izdelavo dokumentacij, študij, projektov in ureditev grajenega javnega 
dobra. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o cestah, 
– Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, 
– Pravilnik o avtobusnih postajališčih, 
– Odlok o občinskih cestah, 
– Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje, 
– Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini 

Trebnje, 
– Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 
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– Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in ne kategoriziranih javnih poti v Občini 
Trebnje. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in 
okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji za leto 2017 in 2018 so: 
– redno vzdrževanje, 
– Izdajanje projektnih pogojev in soglasij za poseg v varovalni pas, cestno telo, 
– postavitev prometne signalizacije, izdaja soglasij za izvedbo priključkov na občinske ceste. 
Kazalci doseganja letnih izvedbenih ciljev so: 
– obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu, 
– stroški izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu (po kategorijah cest, po vrsti vzdrževalnih 

del), 
– število prejetih vlog za projektne pogoje, soglasja in dovoljenja za poseg v varovalni pas, 

cestno telo, postavitev neprometne signalizacije in priključkov na občinske ceste in njihov status (prejete, prenesene iz prejšnjega obdobja, rešene, zavrnjene, dopolnitve, ...), 
– število prejetih vlog za zapore občinskih cest in njihov status (prejete, prenesene iz prejšnjega 

obdobja, rešene, zavrnjene, dopolnitve, ...). 
13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko 
vzdrževanje) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Redno vzdrževanje cest na območju Občine Trebnje zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, 
vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih 
cest. Občina Trebnje v skladu z Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje neposredno vzdržuje 109,44 km lokalnih cest in 
preko 20,28 km javnih poti, po katerih se izvaja prevoz šoloobveznih otrok. V letu 2017 se za ta namen zagotavlja 300.000,00 EUR, v letu 2018 se prav tako zagotavlja 300.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Izhodišča se določijo v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja občinskih cest v Občini 
Trebnje za tekoče leto katerega del je tudi ocena stroškov za tekoče leto.  
13003 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture 
(mostovi, cestna križanja, ovire za umirjanje prometa, varovalne 
ograje), sanacija poškodb 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na funkcionalnost objekta ter varnost prometa. Med dela rednega 
vzdrževanja cestnih objektov sodijo zlasti čiščenje odtokov, odstranjevanje naplavin in nanosov 
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ter drugega materiala, ki lahko ogroža objekt ali promet, popravilo poškodb prometnih površin 
(krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin), čiščenje ležišč in diletacij, manjša popravila poškodb konstrukcijskih delov in ograj, visokotlačno čiščenje objektov in izdelava 
zaščitnih premazov. V letu 2017 se za ta namen zagotavlja 10.000,00 EUR, v letu 2018 se prav tako zagotavlja 10.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Izhodišče za izračun predstavlja oceno stroškov glede število obstoječih objektov na infrastrukturi 
ter predvidevanjih glede potrebnih sanacij.  
13039 - Ekspropriacije dolžinskih objektov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za odmere kategoriziranih občinskih cest. Nekatere 
občinske ceste še vedno potekajo po privatnih zemljiščih. Dejansko stanje poteka ceste se lahko 
ugotovi le z geodetsko odmero ceste v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin. 
Zakonodaja nalaga občinam obveznost, da uskladijo zemljiško knjižno stanje vseh kategoriziranih 
cest, v nasprotnem primeru lahko  prihaja tudi do razveljavitev odlokov o kategorizaciji občinskih 
cest. Za navedene namene je v letu 2017 in 2018 načrtovanih 47.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Izhodišča za izračun  predstavlja gibanje cen za odmero cest in poraba v preteklih letih. 
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Opis podprograma 
Stanje občinskih cest je v sorazmerno velikem obsegu neustrezno in to v pogledu stanja voziščnih 
konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (pregledne berme, pregledni trikotniki, vertikalni 
vzdolžni skloni,…). Z investicijskim vzdrževanjem načrtujemo obdržati minimalni nivo kvalitete 
cest, oziroma tak nivo kot je sedaj in da ceste ne bodo propadale. 
Zakonske in druge pravne podlage 
– Zakon o cestah, 
– Zakon o graditvi objektov, 
– Zakon o prostorskem načrtovanju, 
– Pravilnik o avtobusnih postajališčih, 
– Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, 
– Odlok o občinskih cestah, 
– Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Dolgoročni cilji podprograma so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne 
infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Letni izvedbeni cilji: 
– modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve obstoječih lokalnih cest 
– prenova in obnova stare in dotrajane prometne infrastrukture 
– gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi 
– novogradnje, sanacije in rekonstrukcije cestnih objektov. 
Kazalci: 
– število oziroma dolžina obnovljenih in novozgrajenih lokalnih cest. 
13005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ker se proračunska sredstva, namenjena investicijam in investicijsko vzdrževalnim delom na lokalnih cestah, iz leta v leto zmanjšujejo, se stanje lokalnih cest poslabšuje. Brez rednega 
izvajanja investicijsko – vzdrževalnih del oz. povečanega obsega sredstev pričakujemo eksponentno naraščanje potreb po investicijsko vzdrževalnih delih. 
Preplastitve:  
Preplastitve so manj zahtevna in manj obsežna vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov ceste. Izvajajo se občasno, kjer je glede na stanje 
spodnjega ustroja preplastitev smiselna, po potrebi se izvedejo lokalne sanacije. Stopnja dotrajanosti ali poškodovanosti vozišč se ocenjuje vizualno. 
Rekonstrukcije: 
Ceste se rekonstruirajo z večjimi posegi v obstoječem obsegu trase z izvedbo potrebnih manjših deviacij, za poseg pa je značilna zamenjava spodnjega ustroja, izvedba finega planuma  ter 
zaključek z asfaltno prevleko, ki je lahko eno- ali dvoplastna. V okviru rekonstrukcij se korigirajo prometno tehnični elementi vozišča, rešuje se odvodnjavanje meteornih voda, drenaže ter ureja prometna signalizacija in prometna oprema. S posegom se izboljšuje prometna varnost ter 
zagotavlja boljša povezanost oz. dostopnost do posameznih  krajev. 
Glede na to, da se spreminja vrsta prometa, njegova gostota pa se vztrajno povečuje, je 
pričakovati, da bo potreba po razširitvah v preteklosti asfaltiranih lokalne cest, ki so (pre)ozke, še naraščala. 
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Osnutek finančnega načrta vlaganja v javne ceste v letih 2017 in 2018: 

 
Konkretna vlaganja v odseke se v okviru postavke med izvajanjem proračuna lahko časovno, vrednostno in lokacijsko ustrezno prilagodijo v odvisnosti od doseženih ponudbenih cen, 
projektnih rešitev, razpoložljivosti zemljišč in ostalih objektivnih faktorjev. Pri rekonstrukciji mostu na javni poti Kamni potok – Breza vrednost predstavlja delež soudeležbe pri investiciji strani 
Občine Trebnje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-13-0003 Investicijsko vzdrževanje cest, 
– OB130-17-0001 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 2017 / 2018 (Rekonstrukcije in adaptacije), 
– OB130-17-0014 Most - čez Temenico v Ponikvah (zfo 2017), 
– OB130-17-0015 Rekonstrukcija lokalne ceste Trebnje - Račje selo II Faza (zfo 2018), 
– OB130-17-0016 Preplastitve lokalnih cest 2017 / 2018, 
– OB130-17-0023 Ureditev krožnega križišča na Starem trgu pri Kmetijski zadrugi. 

 

Investicijsko vzdrževanje lokalnih 
cest 2017 / 2018 (Rekonstrukcije in 
adaptacije)

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2017:

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2018:

LC426011 Bič - V. Gaber III. Faza 150.000,00 2.250,00 152.250,00Ureditev križišča med Rimsko cesto 
in Ulico talcev (Pungartnikova hiša) 13.090,86 225,00 13.315,86
LC426101-Velike Dole - Zagradec 3.500,00 3.500,00 105.000,00 1.575,00 106.575,00 Rekonstrukcija mostu na JP 926532-
Kamni Potok - Breza 10.000,00 10.000,00LC425011-Trebnje-Grmada-Dobrnič 
III. Faza 6.000,00 6.000,00Zadržana sredsta zaradi finančnega 
zavarovanja 1.909,14 1.909,14
Projekti 35.000,00 35.000,00 20.000,00 20.000,00

165.000,00 2.475,00 44.500,00 211.975,00 115.000,00 1.575,00 20.000,00 136.575,00
Most - čez Temenico v Ponikvah (zfo 
2017)

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2017:

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2018:

Most - čez Temenico v Ponikvah 255.000,00 3.825,00 258.825,00
255.000,00 3.825,00 258.825,00

Rekonstrukcija lokalne ceste 
Trebnje - Račje selo II Faza (zfo 
2018)

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2017:

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2018:

LC 425 001 Trebnje – Račje selo 266.000,00 3.990,00 269.990,00
266.000,00 3.990,00 269.990,00

Ureditev krožnega križišča na 
Starem trgu pri Kmetijski zadrugi

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2017:

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2018:

Ureditev krožnega križišča na 
Starem trgu pri Kmetijski zadrugi 240.000,00 3.600,00 243.600,00

240.000,00 3.600,00 243.600,00
Preplastitve lokalnih cest 2017 / 
2018

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2017:

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2018:

LC425601 Dolenja Nemška vas - 
Gomila (skozi naselje Rodine) 22.000,00 330,00 22.330,00
LC 425621-Češnjevek - Lipnik 60.000,00 900,00 60.900,00
LC 425901-Mala v.-Selca-Babna G 19.150,00 19.150,00

22.000,00 330,00 0,00 22.330,00 79.150,00 900,00 0,00 80.050,00
SKUPAJ:

Leto 2017 Leto 2018

493.130,00 730.215,00
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Vsi projekti investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP. 
13020 Pločniki ob lokalnih cestah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo površin za pešce ob lokalnih cestah. 
V prvi fazi se zagotavljajo se sredstva za realizacijo izgradnje pločnika med Gorenjimi in Dolenjimi Ponikvami. V letu 2017 se za ta namen zagotavlja 10.000,00 EUR, za leto 2018 se zagotavlja 
102.000,00 EUR 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-17-0033 Pločniki ob lokalnih cestah. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Vsi projekti novogradnje v okviru OPPN so vključeni v NRP. 
13023 Novogradnje v okviru OPPN 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo cestne infrastrukture na območju Industrijske cone Trebnje. Na območju industrijske cone Trebnje se v I. fazi zagotovi izgradnja ceste S – J z obračališčem in pasom za leve zavijalce na občinski cesti (bivša regionalna cesta 
R3-651 odsek 1108). V letu 2017 je za ta namen načrtovanih 331.414,27 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-16-0015 Ureditev industrijske cone Trebnje. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Vsi projekti novogradnje v okviru OPPN so vključeni v NRP.  
13029003 - Urejanje cestnega prometa 
Opis podprograma 
V okviru podprograma urejanje cestnega prometa se bodo opravljale aktivnosti na pripravi prometne strategije, vodenju vseh potrebnih evidenc iz področja cestnega prometa (banka cestnih podatkov, kategorizacija, evidenca prometne signalizacije….) ter prenovi in posodabljanju 
horizontalne in vertikalne cestne signalizacije. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o cestah, 
– Zakon o varnosti cestnega prometa, 
– Zakon o graditvi objektov, 
– Zakon o prostorskem načrtovanju, 
– Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 
– Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, 
– Pravilnik o avtobusnih postajališčih, 
– Odlok o občinskih cestah, 
– Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje. 



Stran 75 od 185 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov 
s področja prometne varnosti, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov, ki so nato podlaga za odločitev glede potrebnih posegov v prometno omrežje. 
Kazalci s katerimi se bo merilo doseganja ciljev so: 
– izpolnjena zahteva zakonodaje, 
– varnost udeležencev v cestnem prometu, 
– pretočnost prometnih tokov ter 
– zadovoljstvo uporabnikov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilji so: 
– priprava celostne prometne strategije 
– priprava sprememb in dopolnitev odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje 
– vzdrževanje potrebnih evidenc iz področja cestnega prometa 
– upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, 
– gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije 
Kazalci s katerimi se bo merilo doseganja ciljev so enaki kot pri dolgoročnih ciljih. 
13008 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, 
neprometnih znakov in oglaševanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina v okviru proračunske postavke zagotavlja sredstva za posodobitve obstoječe prometne signalizacije ter vzpostavitve sistema Turistične in druge obvestilne signalizacije, ki bo skladna z 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. V letu 2017 se za ta namen zagotavlja 10.000,00 EUR, v letu 2018 se prav tako zagotavlja 10.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Izhodišče za izračun predstavlja oceno stroškov za zagotovitev ustrezne projektne dokumentacije (Elaborat za postavitev prometne signalizacije) ter postopne izgradnje sistema Turistične in druge 
obvestilne signalizacije za celotno območje Občine Trebnje.  
13011 - Banka prometnih podatkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina v okviru proračunske postavke zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanja obstoječe baze prometnih (cestnih) podatkov, ter sredstva za pripravo podlag za spremembe in  dopolnitve 
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje. V okviru priprave podlag za spremembo Odloka je predvideno tudi snemanje občinskih lokalnih  cest. V letu 2017 se za ta namen zagotavlja 9.500,00 EUR, za leto 2018 se zagotavlja 1.500,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Izhodišče za izračun predstavlja poraba sredstev za vzdrževanje evidenc v preteklih letih ter  
stroški priprave podlag  za spremembo Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje. 
13012 – Celostna prometna strategija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina v okviru proračunske postavke zagotavljajo sredstva za pripravo celostne prometne strategije, ki bo osnova za črpanje evropskih sredstev iz postavke trajnostne mobilnosti. V letu 
2017 se za ta namen zagotavlja 38.064,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-16-0005 Celostna prometna strategija. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Vsi projekti celostne prometna strategija so vključeni v NRP. 
13029004 - Cestna razsvetljava 
Opis podprograma 
Podprogram zajema upravljanje s cestno razsvetljavo, kamor sodijo investicije ter tekoče in 
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave na področju občine Trebnje. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o cestah, 
– Zakon o varnosti cestnega prometa, 
– Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 
– Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. 

– kazalci stanja opremljenosti naselij z cestno razsvetljavo, 
– kazalci porabe električne energije na področju cestne razsvetljave, 
– kazalci prometne varnosti. 

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

– Izgradnja cestne razsvetljave na območju, ureditve industrijske cone Trebnje. 
13016 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave - 
novogradnje v okviru OPN 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo cestne razsvetljave na območju Industrijske cone Trebnje. Na območju industrijske cone Trebnje se v I. fazi zagotovi izgradnja 
ceste S – J z obračališčem in pasom za leve zavijalce na občinski cesti (bivša regionalna cesta R3-651 odsek 1108) to se opremi tudi s cestno razsvetljavo. V letu 2017 je za ta namen 
načrtovanih 53.389,15 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-16-0015 Ureditev industrijske cone Trebnje. 



Stran 77 od 185 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Vsi projekti cestne razsvetljave so vključeni v NRP.  
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
Opis podprograma 
Nosilec vzdrževanja, investicijskega vzdrževanja in  gradnje državnih cest je Direkcija RS za 
infrastrukturo. Lokalne skupnosti so v tem sklopu na osnovi  posebnih dogovorov z Direkcijo dolžne zagotoviti financiranje projektiranja in gradnje prometne površine, objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državne ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja, kot so pločniki, 
kolesarske steze ali cestna razsvetljava. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o cestah, 
– Zakon o varnosti cestnega prometa, 
– Zakon o graditvi objektov, 
– Zakon o prostorskem načrtovanju, 
– Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 
– Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Pravilnik o avtobusnih postajališčih. 

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

– izboljšati prometno varnost,  
– izboljšati ekološke kazalce ob cesti,  
– zagotoviti boljšo povezanosti občine s preostalo regijo, 
– razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
– kazalci stanja državnih cest v območju Občine Trebnje (prečna ravnost, nosilnost, drsnost, tehnični elementi cest), 
– kazalci stanja opremljenosti naselij z javnimi površinami ob državnih cestah (dolžina pločnikov, število urejenih avtobusnih postajališč, ….), 
– kazalci uporabe cest (PLDP, strukture, vozni park), 
– kazalci  dostopnosti (stroški potovanja), 
– kazalci prometne varnosti (kazalci stanja prometne varnosti, kazalci odnosa do prometne 

varnosti). 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilji so: 

– Izgradnja pločnikov in ostalih javnih površin v območju naselij  ob državnih cesta, 
– izboljšanje stanja državnih cest na območju Občine Trebnje, 
– ureditev priključevanja občinskih cest na državne ceste , 
– priprav projektne dokumentacije. 

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganja ciljev so enaki kot pri dolgoročnih ciljih. 
13018 - Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na 
državnih cestah (pločniki, kolesarske poti, mostovi,) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na postavki so namenjena pripravi projektne dokumentacije za umestitev izvennivojske navezave med regionalnima cestama R2 445-0220 Pluska - Trebnje in  R3 652-1457 Moravče - 
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Čatež – Breza, izgradnji pločnika ob državnih cestah v naseljih Čatež, Velika loka, Štefan in v 
Trebnjem med OMW servisom in uvozom v obrtno cono, ter ureditvi sredinskih otokov na krožiščih, ki predstavljajo vhod v mesto Trebnje. 
Osnutek finančnega načrta vlaganja investicije ob državnih cestah v letih 2017 in 2018: 

 
Konkretna vlaganja v odseke se v okviru postavke med izvajanjem proračuna lahko časovno, 
vrednostno in lokacijsko ustrezno prilagodijo v odvisnosti od doseženih ponudbenih cen, 
projektnih rešitev, razpoložljivosti zemljišč in ostalih objektivnih faktorjev. Pri izgradnji pločnika 
Štefan vrednost predstavlja delež soudeležbe pri investiciji s strani Občine Trebnje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-17-0017 Izvennivojska navezava med regionalnima cestama R2 445-0220 Pluska - Trebnje in R3 652-1457 Moravče - Čatež – Breza, 
– OB130-17-0018 Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih - posegi ob državnih cestah, 
– OB130-17-0025 Izgradnja pločnikov - posegi ob državnih cestah. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Vsi projekti investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah so vključeni v NRP.  
1303  - Železniški promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 
Občina skrbi za vzdrževanje cestno železniških prehodov in sicer v delu, ki se nanaša na potrebe za cestni promet. Sem spadajo dela kot je vzdrževanje in obnova prometne signalizacije na cesti, 

Zhodna navezava -  ŠTEFAN
Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2017:

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2018:

Izvennivojska navezava med 
regionalnima cestama R2 445-0220 
Pluska - Trebnje in  R3 652-1457 
Moravče - Čatež - Breza 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00

0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00
Izgradnja pločnikov - posegi ob 
državnih cestah

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2017:

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2018:

Pločnik - Čatež 50.000,00 750,00 17.000,00 67.750,00 298.000,00 4.470,00 302.470,00
Pločnik Velika Loka - Trnje (Pogodba 
o sofinanciranju z DRSI) 255.000,00 3.825,00 258.825,00
Pločnik ob regionalni cesti R1 215-
1162-Trebnje - Mokronog (od 
bencinjskega servisa OMW do uvoza 
v obrtno cono) 10.000,00 10.000,00 50.000,00 1.000,00 51.000,00
Pločnik Štefan ob regionalni cesti R3 
652/1457-Moravče - Čatež - Breza 50.000,00 50.000,00

355.000,00 4.575,00 27.000,00 386.575,00 348.000,00 5.470,00 0,00 353.470,00
Ureditev sredinskih otokov v 
krožnih križiščih - posegi ob 
državnih cestah

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2017:

Gradnja
420402 

Nadzor 
 420801 

Projekti
420804 Skupaj 2018:

Rondo pri Merkatorju (Mirenska 
navezava) 1 30.000,00 450,00 3.000,00 33.450,00
Rondo na bivši hitri cesti (Mirenska 
navezava) 2 15.000,00 225,00 1.500,00 16.725,00
Rondo na zahodnem priključku 15.000,00 225,00 1.500,00 16.725,00

30.000,00 450,00 3.000,00 33.450,00 30.000,00 450,00 3.000,00 33.450,00
SKUPAJ:

Leto 2017 Leto 2018

440.025,00 416.920,00
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urejanje in vzdrževanje preglednih trikotnikov in druga dela, ki se nanašajo predvsem na 
prometno varnost pri prehajanju preko cestno železniškega prehoda. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju železniške prometne infrastrukture je zagotoviti varno prehajanje preko železnice. Ukrepi so usmerjeni zlasti v ureditev prometne signalizacije, iskane vzporednih 
povezav, ki znižujejo število prehodov preko železnice, zmanjšati škodljive vplive prometnega sistema na okolje. 
Strukturni cilji na področju železniške prometne infrastrukture so: 
– povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, 
– zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, 
– izboljšanje voznih pogojev v smislu hitrejšega prehajanja preko železnice z izvedbo nadvoza nad železniško progo. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj izvajanja programa železniške prometne infrastrukture je ohranjanje varnosti na cestno železniških prehodov v skladu veljavno zakonodajo. Vzdrževanje je potrebno izvajati v skladu z 
Zakonom o železniškem prometu. Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so: 
– obnoviti vertikalno prometno signalizacijo, 
– z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost in varnost cestno železniškega 

prehoda, 
– v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost cestno železniškega prehoda, 
– Urediti ustrezne površine za pešce na nezavarovanih prehodih v vaseh Velika loka, Štefan, 

Trebnje , Ponikve. 
Kot merilo za doseganje zastavljenih ciljev je zamenjava 2 kompleta vertikalne prometne signalizacije na železniških prehodih, ureditev površin za pešce na vsaj enem nezavarovanem železniškem prehodu in da se v zimskih razmerah zagotovi prevoznost na križanjih občinske 
ceste z železnico v skladu s cilji za ,Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

– 13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture. 
13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 
Opis podprograma 
Občina skrbi za vzdrževanje cestno železniških prehodov in sicer v delu, ki se nanaša na potrebe 
za cestni promet. Sem spadajo dela kot je vzdrževanje in obnova prometne signalizacije na cesti, urejanje in vzdrževanje preglednih trikotnikov ter druga dela, ki se nanašajo predvsem na 
prometno varnost pri prehajanju preko cestno železniškega prehoda. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o železniškem prometu, 
– Zakon o varnosti v železniškem prometu, 
– Zakon o cestah.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Strateški cilj na področju železniške prometne infrastrukture je zagotoviti varno prehajanje preko 
železnice. Ukrepi so usmerjeni zlasti v ureditev prometne signalizacije, iskane vzporednih povezav, ki znižujejo število prehodov preko železnice, zmanjšati škodljive vplive prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju železniške prometne infrastrukture so:  
– povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu,  
– zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,  
– izboljšanje voznih pogojev v smislu hitrejšega prehajanja preko železnice z izvedbo nadvoza nad železniško progo. 



Stran 80 od 185 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Letni cilji so: 
– Ureditev površin za pešce na nezavarovanem železniškem prehodu na Ponikvah. 
Kazalci s katerimi se bo merilo doseganja ciljev so zmanjševanje števila nezavarovanih 
železniških prehodov. 
13019 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniških 
prehodov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V sodelovanju z Slovenskimi železnicami se bo pripravila dokumentacije ureditev površin za pešce na nezavarovanem železniškem prehodu v Ponikvah. Na podlagi dokumentacije bomo v nadaljevanju poskušali urediti ustrezen prehod za pešce na nezavarovanem železniškem 
prehodu v Ponikvah. V letu 2017 se za ta namen zagotavlja 20.000,00 EUR, v letu 2018 pa se zagotavlja 30.450,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-17-0019 Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniških prehodov. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Vsi projekti investicij in investicijskega vzdrževanja cestno železniških prehodov so vključeni v 
NRP.  
 
14 - GOSPODARSTVO  
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  
Področje zajema aktivnosti za pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine ter razvoj turizma in gostinstva v občini Trebnje. Namen ukrepov znotraj programa je 
omogočiti skladnejši regionalni razvoj, spodbujati podjetniški razvoj, razvoj turizma ter povezovanje gospodarstva.  
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Aktivnosti temeljijo na podlagi sprejetega regionalnega razvojnega programa JV Slovenije, javnih razpisov, pozivov in sklenjenih pogodb. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  
S sofinanciranjem aktivnosti v okviru postavke se pričakuje večjo učinkovitosti, konkurenčnost in uspešnost gospodarskih dejavnosti v občini.  
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

– 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, 
– 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  
Opis glavnega programa  
V okviru programa so sredstva namenjena za pospeševanje in podporo aktivnostim in projektom, ki bodo gospodarskim enotam v občini omogočale pridobitev novih znanj, povečale konkurenčno sposobnost ter omogočale doseganje večje dodane vrednosti podjetij.  
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Dolgoročni cilji glavnega programa  
Cilj programa je zagotovitev ugodnih pogojev za nadaljnji razvoj gospodarstva v občini Trebnje.  
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Zastavljeni cilji se bodo merili s številom in vrednostjo sofinanciranih aktivnosti v okviru programa.  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

– 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  
Opis podprograma  
Podprogram vključuje financiranje projektov in aktivnosti, ki omogočajo razvoj malega gospodarstva in pridobitev novih znanj na področju podjetništva in obrti.  
Zakonske in druge pravne podlage  

– Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 

– Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), 
– Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1), 
– Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016 (v pripravi), 
– Regionalni razvojni program za JV Slovenijo za programsko obdobje 2014-2020, 
– Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 

31/01) 
– Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Trebnje (Uradni list RS, 

št. 73/03). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Najpomembnejši cilj v okviru podprograma je uveljavitev gospodarstva občine Trebnje v regiji, Sloveniji in v Evropski uniji. Cilj je povečati konkurenčnost obstoječih podjetij v občini in spodbujati aktivnosti za razvoj novih, predvsem malih podjetij v terciarnem in kvartarnem sektorju, razvoj 
podjetništva na podeželju in spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Letni cilj programa je sofinancirati programe in projekte, ki prispevajo k povečanju ali ohranitvi delovnih mest in k izboljšanju pogojev za razvoj podjetništva v občini. 
14003 - Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih 
načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, sofinanciranje 
programov Podjetniške sheme  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Po sklepu Sveta regije Razvojni center Novo mesto opravlja naloge spodbujanja podjetništva in regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu, na območju celotne razvojne regije JV 
Slovenije. Del sredstev se namenja za pokrivanje stroškov delovanja projekta "Garancijska shema za Dolenjsko", ki je namenjen ugodnejšemu izdajanju garancij za posojila in projektu ugodnejšega kreditiranja majhnih podjetnikov pri samozaposlovanju in odpiranju novih delovnih 
mest ter za posojila delodajalcem, ki so prejeli investicijsko posojilo za nakup opreme. Del sredstev se nameni izvajanju "Štipendijske sheme za Dolenjsko". To je instrument, ki omogoča 
usklajevanje izbire poklicev dijakov in študentov s kadrovskimi potrebami delodajalcev.  
Občina Trebnje je kot ena izmed gospodarsko močnejših občin v regiji, pristopila k 3-letnemu programu Centra razvoja raziskav in inovacij (CRRI), v katerem bodo za občino Trebnje 
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organizirana 2 sklopa krožkov robotike za osnovnošolce ter poletne šole robotike, izobraževanja 
s področja uvajanja robotov v podjetja, izvajanje študij robotizacije in avtomatizacije v podjetju v Trebnjem, vključevanje študentov in zaposlenih.  
V okviru programa so načrtovana tudi sredstva za sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj podjetnikov in obrtnikov, ki jih bo izvedel izvajalec, izbran na podlagi javnega poziva in za 
sofinanciranje izvajanja storitve točke eVem, ki jo za obrtnike in podjetnike iz območja občine Trebnje opravlja Območna obrtno-podjetniška zbornica Trebnje. 
Za kritje stroškov v okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana v višini 31.562 EUR za 
leto 2017 in 27.962 EUR za leto 2018. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let. 
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  
Opis glavnega programa  
V okviru programa bodo aktivnosti usmerjene v promocijo občine ter v spodbujanje razvoja turizma in gostinstva v občini.  
Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročna cilja programa sta: povečanje prepoznavnosti turistične ponudbe občine Trebnje in njenih prireditev tudi zunaj občine ter povečanje števila ogledov znamenitosti in nočitev turistov.  
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Cilji v letu 2017 in 2018 so: podpreti načrtovane turistične prireditve v občini Trebnje, sofinancirati 
programe turističnih društev in spodbujati nadaljnji razvoj turizma ter gostinstva.  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

– 14039001 Promocija občine, 
– 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. 

14039001 - Promocija občine  
Opis podprograma  
Podprogram Promocija občine vključuje sofinanciranje promocijskih prireditev, predstavitev 
kulturne in naravne dediščine občine ter druge promocijske aktivnosti.  
Zakonske in druge pravne podlage  

– Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Dolgoročna cilja podprograma sta: povečanje prepoznavnosti turistične ponudbe občine Trebnje in njenih prireditev, povečanje števila nočitev turistov v občini.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Letni izvedbeni cilji so: sofinanciranje prireditev, stroškov programov dela turističnih društev 
in učinkovita predstavitev turistične ponudbe občine Trebnje.  
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14008 - Druge promocijske aktivnosti in projekti  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
V okviru proračunske postavke so sredstva v letu 2017 in 2018 v višini 27.030 EUR namenjena mesečnemu nadomestilu za uporabo informacijske platforme in spletnega mesta mojaobčina.si, 
letni naročnini za uporabo uradnega slovenskega turističnega informacijskega portala, stroškom tiska koledarja, prispevku za Levstikovo pot, prispevku Občine za aktivnosti vzpostavitve 
postajališč za avtodome in ostalim promocijskim aktivnostim občine. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Sredstva so načrtovana na podlagi porabe v preteklem letu in na podlagi ocene stroškovne vrednosti planiranih projektov v letih 2017 in 2018. 
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  
Opis podprograma  
V okviru podprograma želimo spodbuditi tiste aktivnosti turističnih akterjev, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe občine Trebnje. Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju 
tradicionalnih turističnih prireditev in stroškov izobraževanj članov turističnih društev z namenom pridobitve novih znanj in veščin s področja turizma ter kritju stroškov delovanja turistično 
informacijskega centra. 
Zakonske in druge pravne podlage  

– Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – 
ZPPreb-1), 

– Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Trebnje (Uradni list RS, 
št. 73/03), 

– Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 31/01). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
S sofinanciranjem programov dela turističnih društev želimo podpreti tiste programe društev, ki 
razvijajo in povečujejo obseg, pestrost in kakovost turistične ponudbe na območju občine Trebnje.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Cilj podpore turističnim društvom občine Trebnje je sofinanciranje programov, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in bodo prispevali k promociji turizma v občini ali oblikovanju nove turistične 
ponudbe.  
14009 - Sofinanciranje programa turističnih društev in ustanov 
(turistično informacijski centri) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
V okviru proračunske postavke se bodo sofinancirali programi dela turističnih društev, stroški vzdrževanja turističnih poti in krili stroški delovanja TIC-a. Sredstva za delovanje turističnih 
društev se bodo razdelila na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Trebnje, turistične poti pa na osnovi Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti 
v občini Trebnje. Turistične poti se bodo oglaševale preko zloženk, na raznih sejmih, prireditvah, predstavah in preko TIC-a. Sredstva za delovanje turističnih društev, vzdrževanje turističnih poti in kritje stroškov TIC-a za leti 2017 in 2018 so predvidena v višini 32.600 EUR.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Sredstva za kritje stroškov delovanja TIC-a in sredstva za sofinanciranje programov turističnih 
društev ter vzdrževanja turističnih poti so planirana na osnovi porabe iz preteklih let.  
14010 - Sofinanciranje turističnih prireditev  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
V okviru proračunske postavke se bo financirala tradicionalna prireditev "Iz trebanjskega koša«, ki je postala osrednja in tradicionalna turistična prireditev v občini Trebnje. Za sofinanciranje izvedbe prireditve se v letu 2017 in 2018 nameni 25.000 EUR. V letu 2017 pa se v okviru postavke 
načrtuje tudi 30.000 EUR za sofinanciranje prireditve 45. teden cvička, ki se bo odvijala v Trebnjem. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Sredstva so planirana na podlagi ocene stroškov organizacije prireditev in na osnovi porabe v 
preteklih letih. 
 
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  
Občina Trebnje kot lokalna skupnost ima tako odgovornost kot poslanstvo na področju varovanja okolja in naravne dediščine. Področje varovanja okolja pokriva tri glavna področja in sicer: ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in oskrbe s pitno vodo. S premišljenim 
načrtovanjem in osveščanjem prebivalstva ter doslednim izvajanjem zakonodaje se želi ustvariti prijazno okolje, ki je osnova za prijetno in kakovostno življenje.  
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Operativni program ravnanja z odpadki, Operativni program ravnanja z odpadno vodo, Operativni program oskrbe s pitno vodo. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  
Osnovni cilj je prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji občanov z 
zagotavljanjem varnega okolja, v katerem raven onesnaženosti ne vpliva na zdravje ljudi in okolja. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  
Programi so sledeči:  

– program ravnanja z odpadki, 
– program ravnanja z odpadno vodo, 
– program oskrbe s pitno vodo. 
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1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  
Opis glavnega programa  
V okviru programa zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne ter nadzorne naloge, ki se nanašajo na izvajanje 
zakonodaje na področju varstva okolja, vključno s pripravo občinskih predpisov.  
Dolgoročni cilji glavnega programa  
Osnovni cilj je prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji občanov z zagotavljanjem varnega okolja, v katerem raven onesnaženosti ne vpliva na zdravje ljudi in okolja. 
Z vzpodbujanjem izboljšanja stanja okolja v naseljih in izven njih je potrebno zagotoviti ukrepe za varovanje površinskih in podzemnih voda ter trajnostno ravnanje in upravljanje z vodami. To vključuje predvsem skrb za ustrezne vodne bilance in smotrno rabo vode kot naravnega vira. V 
okviru državnega Operativnega programa čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda se mora postaviti okoljske prioritete, ki so opredeljene z občinskim operativnim 
programom. 
Kazalec za doseganje nenehnega izboljševanja na področju varstva okolja je uvedba ustreznega ravnanja z okoljem na vseh področjih (vode, odpadki in odpadne vode) ter na celotnem območju 
občine.  
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Glavni izvedbeni cilj bo izvajanje okoljevarstvene zakonodaje, ki zajema pripravo okoljskih predpisov in modifikacijo obstoječih predpisov na občinski ravni v skladu z obstoječo zakonodajo. Nadalje je potrebno ažurirati evidence v okviru operativnih programov oskrbe z vodo, odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja z odpadki. 
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki  
Opis podprograma  
V okviru podprograma Zbiranje in ravnanje z odpadki se in se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na izvajanje zakonodaje na področju zbiranja in ravnanja z odpadki, z nalogo stalnega spremljanja stanja na področju 
ravnanja z odpadki.    
Zakonske in druge pravne podlage  

– Zakon o varstvu okolja, 
– Uredba o okolijski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, 
– Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, 
– Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 
– Uredba ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, 
– Uredbe o  metodologiji za oblikovanje  cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
– Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov, 
– Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje, 
– Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Dolgoročni osnovni cilj je zmanjševanje in preprečevanje nastajanja odpadkov, njihovo ločevanje 
ter uporaba za predelavo in pridobivanje sekundarnih surovin, vključno z ločevanjem bioloških odpadkov ter v nadaljevanju kompostiranje. Vse zbrane mešane komunalne odpadke je skladno z Uredbo o odlagališčih odpadkov pred odlaganjem potrebno obdelati v napravi za mehansko–
biološko obdelavo. Na deponiji Globoko bi bilo potrebno letno obdelati 2.000 ton mešanih odpadkov, zato posebna naprava v sklopu odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko ne bi bila 
racionalna in za uporabnike predraga. Pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov bomo 
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sodelovali z javnim partnerjem Snaga d.o.o., ki v tem trenutku s to javno službo pokriva praktično 
tretjino Slovenije. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Izvedbeni cilji na področju zbiranja in ravnanja z odpadki so: 
- dokončna sanacija in rekultivacija odlagališča komunalnih odpadkov na Cvibljah in izvajanje okoljskega monitoringa, 
- izvajanje okoljskega monitoringa na deponiji Globoko. 
Poleg navedenih ciljev bo potrebno ažurirati obstoječe evidence in izvesti preko krajevnih skupnosti sanacijo t.i. nelegalnih odlagališč v okviru operativnega programa ravnanja z odpadki. 
15001 - Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih 
odpadkov  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
V okviru proračunske postavke se omogoča, da upravljavec dejavnosti Komunala Trebnje lahko 
izvaja ukrepe, ki zagotavljajo osnovno varstvo in načrtovanje dejavnosti v prihodnjem obdobju. Gre za t.i. zapiranje in rekultivacijo deponije Cviblje. 
Sredstva so načrtovana za leto 2017 v višini 15.000,00 EUR, za leto 2018 pa prav tako v višini 15.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
Zapiranje in rekultivacija deponije Cviblje, NRP 0B130-09-0028 - Deponija Cviblje. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Vsi projekti investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.  
15003 - Sanacija črnih odlagališč  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
V skladu z določili Odloka o ravnanju s komunalnih odpadkih v občini Trebnje, se odpadki na črnih odlagališčih, za katere storilca ni možno ugotoviti, odstranijo na stroške proračuna občine, 
vendar se, če se storilec kasneje ugotovi, z njimi naknadno bremeni storilca. Sredstva so načrtovana za leto 2017 v višini 5.000,00 EUR, za leto 2018 pa prav tako v višini 5.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Glede na to, da je tovrstne ukrepe nemogoče natančno predvideti, predvidevamo v proračunu le 
oceno stroška za pokrivanje teh aktivnosti. 
15023 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - sredstva okoljskih 
dajatev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Dejavnost investicij in investicijskega vzdrževanja se izvaja iz proračunskih sredstev in sredstev okoljske dajatve. V letih 2017 in 2018 je načrtovana izvedba nadstrešnice in nakladalne rampe 
odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko. Sredstva so namenska, zato se bodo v primeru neizrabe prenesla v naslednja leta.  
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Sredstva so predvidena za leto 2017 v višini 271.849,81 EUR, za leto 2018 pa v višini 102.700,00 
EUR.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
NRP OB130-09-0029 – Deponija Globoko - CERO. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Vsi projekti investicij in investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP. 
15028 - CERO  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Izgradnja nadstrešnice in nakladalne rampe odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko.  
Načrtovana sredstva za investicijski nadzor za leto 2017 so v višini 1.025,00 EUR, za leto 2018 
pa v višini 1.100,00 EUR. 
Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo za leto 2017 so v višini 2.000,00 
EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
NRP OB130-09-0029 – Deponija Globoko – CERO. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Vsi projekti novogradenj-investicij so vključeni v NRP. 
 
A:  RAVNANJE Z ODPADKI - 2017 

 
A:  RAVNANJE Z ODPADKI - 2018 

 
 
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo  
Opis podprograma  
V okviru podprograma ravnanje z odpadno vodo se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na izvajanje zakonodaje na področju ravnanja 
z odpadno vodo ter spremljanje stanja varstva okolja v občini. 
Na področju ravnanja z odpadno vodo ima občina glede na razdrobljenost in demografsko strukturo območja veliko težav, ki se odražajo na visokih vrednostih investicij in sorazmerno nizki 
ekonomski upravičenosti. Tako so v občini kanalizacijski sistemi zasnovani in izvedeni le v večjih 

Gradnja Nadzor Projekti Skupaj 2017:
Deponija Cviblje 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
Deponija Globoko - CERO 271.849,81 1.025,00 2.000,00 274.874,81

Skupaj 271.849,81 1.025,00 17.000,00 289.874,81

Leto 2017

Gradnja Nadzor Projekti Skupaj 2018:
Deponija Cviblje 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
Deponija Globoko - CERO 102.700,00 1.100,00 0,00 103.800,00

Skupaj 102.700,00 1.100,00 15.000,00 118.800,00

Leto 2018
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naseljih, medtem ko izdelana strokovna študija o celovitem reševanju tega področja postavlja 
Občino Trebnje v zelo težaven položaj.  
Zakonske in druge pravne podlage  

– Zakon o varstvu okolja, 
– Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja NPVO, 
– Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 
– Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, 
– Uredba o  metodologiji za oblikovanje  cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja, 
– Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje, 
– Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Trebnje. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Osnovni cilj je zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za 
povišanje kvalitete življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete in čistosti okolja. Z dogradijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar 
pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kvalitete življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov.  
Glavni kazalec je delež gospodinjstev priključenih na javno kanalizacijo oz. z zgrajeno MČN. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Glavni letni cilji so povečevanje števila priključenih na obstoječe kanalizacijske sisteme z izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih vodov in postopna izgradnja javnih kanalizacijskih sistemov 
predvidenih v operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Trebnje. Zagotoviti ustrezno meteorno odvodnjo v sklopu mesta Trebnje in njegove neposredne okolice.  
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev, so enaki kot pri dolgoročnih ciljih. 
15008 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 
in čistilnih naprav  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Dejavnost se izvaja iz namenskih sredstev iz naslova najemnin. Sredstva za novogradnjo so načrtovana za leto 2017 v višini 587.000,00 EUR, za leto 2018 pa v višini 231.000,00 EUR. 
Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo so načrtovana za leto 2017 v višini 114.784,68 EUR in za leto 2018 v višini 46.500,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke za novogradnjo:  

– NRP OB130-09-0032 – Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Blato, 
– NRP OB130-09-0037 – Kanalizacija Štefan, 
– NRP OB130-15-0019 – Nadgradnja SKČN Trebnje in kanalizacije, 
– NRP OB130-17-0027 – Kanalizacija in melioracijski kanal Jezero. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke za projektiranje:  
– NRP OB130-09-0032 – Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Blato, 
– NRP OB130-09-0037 – Kanalizacija Štefan, 
– NRP OB130-09-0040 – Kanalizacija Ponikve, 
– NRP OB130-13-0002 – Meteorne in zaledne vode Trebnje, 
– NRP OB130-15-0019 – Nadgradnja SKČN Trebnje in kanalizacije, 
– NRP OB130-17-0027 – Kanalizacija in melioracijski kanal Jezero. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Vsi projekti investicij in investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.  
15024 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 
in čistilnih naprav - sredstva okoljskih dajatev  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Dejavnost se izvaja neposredno iz sredstev okoljske dajatve. Sredstva so načrtovana za leto 
2017 v višini 475.246,13 EUR, za leto 2018 pa v višini 190.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

– NRP OB130-09-0032 – Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Blato 
– NRP OB130-09-0040 – Kanalizacija Ponikve 
– NRP OB130-13-0002 – Meteorne in zaledne vode Trebnje 
– NRP OB130-14-0002 – Ravnanje z odpadno vodo – intervencije 
– NRP OB130-15-0019 – Nadgradnja SKČN Trebnje in kanalizacije 
– NRP OB130-17-0026 – Investicijsko vzdrževanje ČN Čatež 
– NRP OB130-17-0027 – Kanalizacija in melioracijski kanal Jezero 
– NRP OB130-17-0023 – Ureditev krožnega križišča na Starem trgu 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Vsi projekti investicij in investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP. 
15027 - Investicijski nadzor na področju ravnan. z odpad. vodo  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Na področju ravnanja z odpadno vodo poteka investicijski nadzor po dveh vejah, in sicer kot strokovni nadzor upravljavca sistema in kot gradbeni nadzor na podlagi javnega razpisa. Oba 
skupaj naj bi zagotavljala kvalitetno izvajanje del in racionalno porabo sredstev. Sredstva so načrtovana za leto 2017 v višini 19.918,69 EUR in za leto 2018 v višini 9.065,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

– NRP OB130-09-0032 – Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Blato, 
– NRP OB130-09-0037 – Kanalizacija Štefan, 
– NRP OB130-13-0002 – Meteorne in zaledne vode Trebnje, 
– NRP OB130-14-0002 – Ravnanje z odpadno vodo – intervencije, 
– NRP OB130-15-0019 – Nadgradnja SKČN Trebnje in kanalizacije, 
– NRP OB130-17-0026 – Investicijsko vzdrževanje ČN Čatež, 
– NRP OB130-17-0027 – Kanalizacija in melioracijski kanal Jezero, 
– NRP OB130-17-0023 – Ureditev krožnega križišča na Starem trgu. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Nad vsemi projekti investicij in investicijskega vzdrževanja je zagotovljen strokovni nadzor in so vključeni v NRP. 
15032 Novogradnje v okviru OPPN (sredstva okoljskih dajatev - lastni 
delež) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije na 
območju Industrijske cone Trebnje. Na območju industrijske cone Trebnje se v I. fazi zagotovi izgradnja fekalne kanalizacija na smeri S – J z priključkom na CČN Trebnje (zbirni S-kanal). 
Meteorna kanalizacija se prav tako zgradi v smeri S – J z podaljškom do reke Temenice. V letu 
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2017 je za ta namen načrtovanih 399.504,11 EUR kar predstavlja skupno vrednost. Občina 
zagotavlja lastni delež iz okoljskih dajatev. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-16-0015 Ureditev industrijske cone Trebnje. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Vsi projekti novogradnje v okviru OPPN so vključeni v NRP. 
 
B: RAVNANJE Z ODPADNO VODO – 2017 

 
 
B: RAVNANJE Z ODPADNO VODO - 2018 

 
15029003 - Izboljšanje stanja okolja  
Opis podprograma  
V okviru podprograma izboljšanja stanja okolja so načrtovane predvsem dejavnosti kot so monitoringi, študije sanacij, operativni programi.  

Gradnja Nadzor Projekti Skupaj 2017
Kanalizacijski  sistem in čisti lna naprava Blato 562.000,00 9.415,00 6.784,68 578.199,68
Kanalizacija Štefan 180.000,00 3.450,00 5.000,00 188.450,00
Kanalizacija Ponikve 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
Meteorne i zaledne vode Trebnje 100.000,00 2.250,00 8.000,00 110.250,00
Ravnanje z odpadno vodo - intervencije 20.000,00 800,00 0,00 20.800,00

155.246,13 3.328,69 50.000,00 208.574,82
45.000,00 675,00 0,00 45.675,00

Investicijsko vzdrževanje ČN Čatež 0,00 0,00 0,00 0,00
Kanalizacija in melioracijski kanal Jezero 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
Ureditev krožnega križišča na Starem trgu 0,00 0,00 0,00 0,00

Skupaj 1.062.246,13 19.918,69 114.784,68 1.196.949,50

Leto 2017

Nadgradnja SKČN Trebnje in kanalizacije

Gradnja Nadzor Projekti Skupaj 2018
Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Blato 0,00 0,00 0,00 0,00
Kanalizacija Štefan 0,00 0,00 0,00 0,00
Kanalizacija Ponikve 0,00 0,00 0,00 0,00
Meteorne i zaledne vode Trebnje 0,00 0,00 0,00 0,00
Ravnanje z odpadno vodo - intervencije 20.000,00 800,00 0,00 20.800,00

0,00 0,00 46.500,00 46.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Investicijsko vzdrževanje ČN Čatež 36.000,00 1.040,00 0,00 37.040,00
Kanalizacija in melioracijski kanal Jezero 300.000,00 5.500,00 0,00 305.500,00
Kanalizacija KZ - rondo Trebnje 65.000,00 1.725,00 0,00 66.725,00

Skupaj 421.000,00 9.065,00 46.500,00 476.565,00

Nadgradnja SKČN Trebnje in kanalizacije

Leto 2018
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Zakonske in druge pravne podlage  
– Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
– sodelovanje v projektih za reševanje skupnih okoljskih problemov,- udeležba javnosti v procesih varstva okolja, 
– izboljšanje okoljskih razmer - zmanjšanje onesnaženosti in preprečevanje okoljskih tveganj, 
– večja ozaveščenost prebivalstva glede čistega okolja, 
– izdelava programa čiščenja in varovanja okolja, 
– vzpostavitev sodelovanja pri izvedbi čistilnih akcij. 

15025 - Izboljšanje stanja okolja  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Občina v okviru proračunske postavke zagotavlja sredstva za pomoč organizirani civilni družbi pri 
projektih, ki prispevajo k izboljšanju stanja okolja. Načrtovana so sredstva za namen izboljšanja stanja okolja, predvsem reke Temenice in njenih bregov. Reka Temenica je edina reka v občini Trebnje in z načrtovano sanacijo treh jezov - pragov (eden v vasi Benečija, dva v Štefanu) ter 
sedmih zapornic na treh mlinih (mlin pri Dularju v Dolenjih Ponikvah, Gričarjev mlin v Dolenjem Podborštu pri Trebnjem ter Zemljančev mlin v Jezeru) bodo zagotovljeni potrebni ukrepi 
(bogatenje vodotoka s kisikom, uravnavanje nivoja vode, utrjevanje in čiščenje brežin, poglobitev, čiščenje strug…) za zagotavljanje varstva in ohranjanja biotske raznovrstnosti ekosistema Temenica. Dejavnosti v okviru proračunske postavke so namenjene še urejanju zadev v okviru 
izboljšanje stanja okolja, kot so črna odlagališča ter nedopustno in nekontrolirano onesnaževanje okolja. 
Sredstva so načrtovana za leto 2017 v višini 8.000,00 EUR, za leto 2018 pa prav tako v višini 8.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Izhodišče za izračun predstavlja poraba v preteklem obdobju. 
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve  
Opis glavnega programa  
V okviru programa so predvidene storitve predvsem v smislu meritev, informatizacije, vodenja 
evidenc, osveščanja in seznanjanja prebivalstva ter druge dejavnosti širšega pomena, ki so osnova za nadaljnje delo. 
Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj so zagotavljanje stalnega spremljanja okolja ter zagotovitev ustreznih strokovnih podlag za določanje ukrepov, ki bodo vodili k izboljšanju stanja okolja in okoljske infrastrukture na 
območju občine Trebnje. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Glavni letni cilji so nadaljnja spremljava obstoječih parametrov okolja (okoljski monitoring), ter 
novelacija obstoječih strateških in izvedbenih okoljskih dokumentov glede na stanje okolja in napredek tehnologije. 
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15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave  
Opis podprograma  
V okviru podprograma informacijski sistem varstva okolja in narave se bodo izvajale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na izvajanje zakonodaje 
na področju varstva okolja; spremljanje stanja varstva okolja v občini. Zakon o varstvu okolja v svojem 97. členu določa, da občina lahko zagotavlja neposredno ali kot lokalno gospodarsko 
javno službo podrobnejši ali posebni monitoring stanja okolja.   
Zakonske in druge pravne podlage  

– Zakon o varstvu okolja, 
– Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Osnovni cilj je zagotavljanje monitoringa stanja okolja in izboljšave na stanju okolja.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Glavni izvedbeni cilj bo izvajanje okoljevarstvene zakonodaje. Ažurirale se bodo evidence v okviru monitoringa stanja okolja. 
15020 - Meritve onesnaženosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke so zajeti stroški analiz pitne vode, ki jih pooblaščena inštitucija 
izvaja na vaškem sistemu Dol, ter za izvedbo obvezne deratizacije reke Temenice. Sredstva so načrtovana za leto 2017 v višini 7.000,00 EUR, za leto 2018 pa prav tako v višini 7.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP: 
Izhodišče za izračun predstavlja poraba v preteklih letih. 
15022 - Operativni programi varstva okolja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Operativne programe za svoje območje lahko sprejme Občina ob smiselni uporabi določb 35., 36., in 37. člena Zakona o varstvu okolja. Operativni program ne sme biti v nasprotju z 
nacionalnim programom varstva okolja in državnimi operativnimi programi varstva okolja. Občinski operativni program varstva okolja za ravnanje z odpadki ter odpadnimi in padavinskimi 
vodami je pripravljen. Potrebno ga je uskladiti z državnim in na občinskem nivoju določiti prioritete. Sredstva so načrtovana za leto 2017 v višini 20.000,00 EUR, za leto 2018 pa prav tako v višini 
20.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP: 
Izhodišče za izračun predstavlja oceno stroškov za novelacije strateških dokumentov s področja stanja okolja. 
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15031 Lokalni energetski koncept 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvajanje kratkoročnih aktivnosti Lokalnega energetskega koncepta. Sredstva so načrtovana za leto 2017 v višini 10.000,00 EUR, 
za leto 2018 pa prav tako v višini 10.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
V okviru postavke se izvaja energetsko knjigovodstvo javnih stavb in priprava investicijsko/projektne dokumentacije za vzpostavitev sistema daljinskega ogrevanja javnih 
objektov v mestu Trebnje. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Stroški za zagotavljanje energetskega knjigovodstva so ocenjeni na podlagi porabe v preteklem obdobju medtem ko so stroški za pripravo investicijsko/projektne dokumentacije sistema 
daljinskega ogrevanja ocenjeni na podlagi predhodnih informativnih povpraševanj. 

 
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST   
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Naloge s področja 
prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju. Sredstva so zagotovljena za nakup  nepremičnin in opremljanje  zemljišč z osnovno oskrbo. Komunalna dejavnost mora zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter pogoje za nemoteno 
delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter drugih komunalnih dejavnosti. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Strateški del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje. Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Občine Trebnje. 
Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN), ki vsebuje Strateški del in Izvedbeni del. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilji na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko  komunalne dejavnosti so: 
– zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje in možnosti tako za stanovanjsko gradnjo kot tudi za 

poslovno, servisno in obrtno dejavnost v občini, kar pomeni opremiti čim več zemljišč z 
osnovno komunalno opremo, 

– zagotoviti prostorske pogoje za kvaliteten razvoj občine tako iz bivanjskega kot poslovnega 
vidika in ustvariti ugodna poslovna okolja, ki bodo pozitivno vplivala na razvoj Občine Trebnje. 

Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg 
izvedbe planiranih projektov ter prostorskih izvedbenih  aktov oz. izvedba posameznih faz 
projektov in prostorskih izvedbenih aktov.  
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

– 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
– 1603 - Komunalna dejavnost 
– 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
– 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 

zemljišča) 
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1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Opis glavnega programa 
Glavni program Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema 
gospodarjenja s prostorom. V okviru predhodno navedenih nalog s področja prostorskega planiranja bodo potekali že v preteklih letih začeti projekti. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Program nalog je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu, ta pa je skladen razvoj območja 
na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, prednost izvajanju razvojnih projektov, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki 
poslabšujejo razmere v prostoru, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev, ohranjanje kulturne krajine in skrb za 
urejeno okolje. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj je nadaljevanje nalog in postopkov ter priprava osnov za pomembne projekte in 
prilagajanje novim potrebam razvoja občine. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

– 16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, 
– 16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave, 
– 16029003 - Prostorsko načrtovanje. 

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
Opis podprograma 
V okviru podprograma so zajeti stroški tekočega ažuriranja in vzdrževanja evidence stavbnih 
zemljišč in objektov v občini ter zagotavljanju ustrezne podlage za gradnjo in obvezne komunalne infrastrukture. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o prostorskem načrtovanju, 
– Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo, 
– Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, 
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje, 
– Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 

Občine Trebnje. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Po sprejetju prostorskih aktov je potrebno novelirati oziroma sprejeti programe opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo za posamezna območja, ki opredelijo obračunsko 
območje za odmero komunalnega prispevka ter infrastrukturo, ki jo je potrebno zgraditi/dograditi. Spremljati pa je potrebno tudi obstoječe stanje v prostoru z vidika prostih stavbnih zemljišč ter dejanskega stanja objektov na zazidanih zemljiščih. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so prilagajanje predpisov stanju v prostoru ter veljavni zakonodaji. 
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16003 - Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in 
objektov v občini 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva za morebitno nadgradnjo obstoječe 
evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki se bo izvršila v primeru spremembe Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje. V letu 2017 se za ta namen zagotavlja 1.500,00 EUR, v letu 2018 se prav tako zagotavlja 1.500,00 EUR 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Stroški za vzdrževanje evidence so ocenjeni na podlagi preteklih stroškov. 
16043 - Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva za izdelavo programov opremljanja pri 
spremembah prostorskih aktov ter izboljšanju in nadgradnji obstoječe obvezne komunalne infrastrukture. V letu 2017 se za ta namen zagotavlja 15.000,00 EUR, v letu 2018 se prav tako 
zagotavlja 15.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Stroški za izdelavo programa opremljanja so ocenjeni na podlagi preteklih stroškov. 
16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 
Opis podprograma 
Podprogram nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave se nanaša na zagotovitev ustreznih predhodnih raziskav ter nadzora pri umeščanju projektov v prostor tako v fazi prostorskega načrtovanja kot v fazi gradnje. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o prostorskem načrtovanju, 
– Zakon o varstvu okolja, 
– Zakon o varstvu kulturne dediščine, 
– Zakon o graditvi objektov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Dolgoročni cilji so kvalitetno načrtovanje ter izvedba projektov, ki v skladu z veljavno zakonodajo 
potrebujejo dodatne projektne podlage ter nadzor ob izvajanju del v prostoru. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Izvajanje predhodnih raziskav ter nadzora pri umeščanju projektov v prostor. 
16040 - Arheološke najdbe  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Pri pripravi prostorskih aktov, za katere je potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje in 
tam, kjer je registrirano območje arheologije, pred pridobitvijo mnenja pristojnega zavoda in sprejetjem prostorskega akta potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. V primeru 
odkritja arheoloških ostalin pa je potrebno izvesti arheološke raziskave za pridobitev pozitivnih mnenj in soglasij za predvidene posege. V letu 2017 se za ta namen zagotavlja 30.000,00 EUR, za leto 2018 se zagotavlja 15.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Stroški za izdelavo predhodnih arheoloških raziskav so ocenjeni na podlagi predvidenih potreb in 
preteklih stroškov. 
16029003 - Prostorsko načrtovanje  
Opis podprograma  
Podprogram zajema področje prostorskega planiranja s pripravo vseh prostorskih aktov, to je sprememb občinskega prostorskega načrta in občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Proračunska postavka pa zajema tudi pripravo vseh strokovnih podlag, študij, variantnih rešitev, 
natečajnih rešitev, idejnih projektov, urbanističnih zasnov in drugih prostorskih zasnov.  
Zakonske in druge pravne podlage  

– Zakon o urejanju prostora, 
– Zakon o prostorskem načrtovanju, 
– Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, 
– Zakon o varstvu okolja, 
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Dolgoročni cilj je priprava in sprejem prostorskih aktov tako za celotno območje občine kot za 
posamezne predvidene ureditve. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov, 
tako iz strokovnega, kot organizacijskega vidika, izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, 
zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Glavni izvedbeni cilj so lažje in hitrejše odzivanje občinske uprave pri posameznih projektih in 
nalogah, katerih pojavnost ni mogoče predvideti vnaprej. 
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16005 - Prostorski dokumenti  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Iz postavke se financirajo prostorski akti, razne strokovne podlage ter variantne rešitve, potrebne za pripravo prostorskih aktov. Največji delež odhodkov na tej postavki je namenjen spremembam 
in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta občine Trebnje. Delež odhodkov se načrtuje za dokončanje nadaljnjih faz pri izdelavi občinskih podrobnih prostorskih načrtov in izdelavi 
strokovnih podlag ter drugih potrebnih dokumentov za pripravo prostorskih aktov, ki jih določa zakonodaja ali zahtevajo  posamezen nosilci urejanja prostora. Del odhodkov pa se načrtuje tudi 
za izdelavo novih OPPN-jev, ki so predvideni z Občinskim prostorskim načrtom občine Trebnje. Izdelava novih OPPN-jev je predvidena za center Trebnjega, za ureditev dela industrijske cone, za ureditev centra in parkirišč na Čatežu ipd. OPPN-ji se bodo pripravili še za lokacije večjih 
objektov in ureditev, vendar jih v večini financirajo investitorji. V letu 2017 se za ta namen zagotavlja 108.000,00 EUR, za leto 2018 se zagotavlja 40.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Stroški za pripravo prostorskih dokumentov so ocenjeni na podlagi preteklih stroškov ter 
informativnih povpraševanj.  
1603 - Komunalna dejavnost  
Dolgoročni cilji glavnega programa  
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Trebnje.  
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

– izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter 
posodabljanjem obstoječih, 

– izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo, 
– posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub, 
– upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  
– 16039001 - Oskrba z vodo, 
– 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 
– 16039005 - Druge komunalne dejavnosti. 

16039001 - Oskrba z vodo  
Opis podprograma  
V okviru podprograma oskrba s pitno vodo se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na izvajanje zakonodaje na področju oskrbe s 
pitno vodo.  
Zakonske in druge pravne podlage  

– Zakon o varstvu okolja, 
– Uredba o oskrbi s pitno vodo, 
– Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih, gospodarskih javnih 

služb varstva okolja, 
– Zakon o gospodarskih javnih službah, 
– Uredba o kakovosti podzemne vode, 
– Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, 
– Zakon o varstvu pred požarom, 
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– Odlok o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trebnje, 
– Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju Občine Trebnje ter postavitev ekonomskih instrumentov za 
določanje ekonomske cene vode. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
S premišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov v redni oskrbi s pitno vodo in zmanjšati tveganja glede morebitnega lokalnega onesnaženja pitne vode, ter opremiti vsa naselja 
z javnim vodovodnim omrežjem. 
16007 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
V okviru dejavnosti so predvidene investicije, ki predstavljajo tako novogradnje, kot sanacije in izboljšave na obstoječih sistemih. Sredstva so načrtovana za leto 2017 v višini 300.300,00 EUR, za leto 2018 pa v višini 233.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– NRP OB130-09-0053 – Vaški sistemi 
– NRP OB130-13-0010 – Obnova sekundarnega omrežja Mali Videm 
– NRP OB130-14-0003 – Oskrba s pitno vodo - intervencije 
– NRP OB130-17-0031 – Investicije in inv. vzdrževanje vodovodnih objektov  
– NRP OB130-16-0007 – Rekonstrukcije sekundarnih vodov vodovoda 
– NRP OB130-17-0032 – Raziskovalne in stalne vrtine za vodovod 
– NRP OB130-17-0023 – Ureditev krožnega križišča na Starem trgu 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Vsi projekti investicij in investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP. 
16032 Novogradnje v okviru OPPN 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo vodovodnega omrežja na območju 
Industrijske cone Trebnje. Na območju industrijske cone Trebnje se v I. fazi zagotovi izgradnja 
vodovodne povezave S – J z priklopom na obstoječe omrežje ki poteka vzporedno z občinsko 
cesto (bivša regionalna cesta R3-651 odsek 1108). V letu 2017 je za ta namen načrtovanih 
65.747,75 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-16-0015 Ureditev industrijske cone Trebnje. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Vsi projekti novogradnje v okviru OPPN so vključeni v NRP.  
16041 - Investicijski nadzor na področju oskrbe z vodo  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Na področju oskrbe z vodo poteka investicijski nadzor po dveh vejah in sicer kot strokovni nadzor upravljavca sistema in kot gradbeni nadzor na podlagi javnega razpisa. Oba skupaj naj bi 
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zagotavljala kvalitetno izvajanje del in racionalno porabo sredstev. Sredstva so načrtovana za 
leto 2017 v višini 7.686,15 EUR, za leto 2018 pa v višini 7.495,00 EUR.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– NRP OB130-09-0053 - Vaški sistemi, 
– NRP OB130-14-0003 - Oskrba s pitno vodo - intervencije, 
– NRP OB130-17-0031 - Investicije in inv. vzdrževanje vodovodnih objektov , 
– NRP OB130-16-0007 - Rekonstrukcije sekundarnih vodov vodovoda, 
– NRP OB130-17-0032 - Raziskovalne in stalne vrtine za vodovod, 
– NRP OB130-17-0023 - Ureditev krožnega križišča na Starem trgu. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Nad vsemi projekti investicij in investicijskega vzdrževanja je zagotovljen strokovni nadzor in so vključeni v NRP.  
16045 - Vzdrževanje hidrantov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo sodi med obvezne storitve javne službe upravljanja 
javnega vodovoda tudi redno vzdrževanje hidrantnih omrežij skladno s prepisi, ki urejajo varstvo pred požari. Sredstva so načrtovana za leto 2017 v višini 12.900,00 EUR, za leto 2018 pa prav 
tako v višini 12.900,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva so načrtovana na podlagi preteklih stroškov, ki izhajajo iz pogodbe o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav sklenjene med Občino Trebnje ter javnim podjetjem Komunala 
Trebnje d.o.o.. 
 
C:  RAVNANJE S PITNO VODO - 2017 

 
 
 
 
 

Gradnja Nadzor Projekti Skupaj 2017
Vaški sistemi 70.000,00 1.800,00 14.000,00 85.800,00
Obnova sekundarnega omrežja Mali Videm 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00
Oskrba s pitno vodo - intervencije 20.000,00 800,00 0,00 20.800,00
Investicije in inv. vzdrževanje vodovodnih objektov (vodohrani, črpališča…) 101.000,00 2.265,00 1.000,00 104.265,00
Rekonstrukcije sekundarnih vodov vodovoda 45.800,00 1.471,15 1.000,00 48.271,15
Raziskovalne in stalne vrtine za vodovod 38.000,00 1.350,00 3.000,00 42.350,00
Ureditev krožnega križišča na Starem trgu 0,00 0,00 0,00 0,00

Skupaj 274.800,00 7.686,15 25.500,00 307.986,15

Leto 2017
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C:  RAVNANJE S PITNO VODO - 2018 

 
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  
Opis podprograma  
Podprogram opredeljuje financiranje urejanja grobov za tiste pokojne, katerim je Občina po zakonu dolžna poravnati stroške pokopa. Občina je dolžna v času mirovalne dobe, ki traja 10 let 
od leta pokopa, poravnati letne stroške v zvezi pokopališke pristojbine in osnovnega urejanja groba.  
Zakonske in druge pravne podlage  

– Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84, 26/90), 
– Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 80/98). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi. Zagotovitev primernega standarda izvajanja pogrebne dejavnosti. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom ter veljavnimi predpisi. 
16009 - Širitev mestnega pokopališča Trebnje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Obstoječe pokopališče je zapolnjeno že skoraj v celoti, zato je nujna širitev. Sredstva, ki so 
planirana na tej postavki, so namenjena izdelavi projektov, da se lahko izvede nadaljnje faze, tako pridobivanje zemljišč, pripravljalna dela, gradnja po fazah. V letu 2017 je za ta namen načrtovanih 15.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-15-0024 Širitev mestnega pokopališča Trebnje. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Projekt in izvedba širitve mestnega pokopališča Trebnje sta vključena v NRP. 
 

Gradnja Nadzor Projekti Skupaj 2018
Vaški sistemi 0,00 0,00 0,00 0,00
Obnova sekundarnega omrežja Mali Videm 0,00 0,00 0,00 0,00
Oskrba s pitno vodo - intervencije 20.000,00 800,00 0,00 20.800,00
Investicije in inv. vzdrževanje vodovodnih objektov (vodohrani, črpališča…) 50.000,00 1.500,00 0,00 51.500,00
Rekonstrukcije sekundarnih vodov vodovoda 118.000,00 3.520,00 0,00 121.520,00
Raziskovalne in stalne vrtine za vodovod 20.000,00 800,00 0,00 20.800,00
Ureditev krožnega križišča na Starem trgu 25.000,00 875,00 0,00 25.875,00

Skupaj 233.000,00 7.495,00 0,00 240.495,00

Leto 2018
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16010 - Vzdrževanje socialnih grobov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Gre za letno potrjevanje računov za najem grobov na podlagi sklenjenih pogodb s Komunalo Trebnje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Glede na ocenjeno število socialnih grobov, za katere Občina Trebnje plačuje letne stroške v zvezi pokopališke pristojbine  in osnovnega urejanja groba, se predvideva, da se število teh grobov ne bo povečevalo. V proračunu občine je v letu 2017 in 2018 zagotovljenih 300,00 EUR 
za urejanje socialnih grobov. 
16011 – Investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen je izgradnja mrliške vežice na Selih pri Šumberku. V letu 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija PZI. V letu 2018 je predvidena izvedba projektiranih del. Sredstva v višini 
116.156,00 EUR zagotovi Občina Trebnje, 30.000,00 EUR pa KS Sela pri Šumberku.    
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-13-0014 Gradnja mrliške vežice Sela pri Šumberku 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Projekt je vključen v NRP. 
16039005 - Druge komunalne dejavnosti  
Opis podprograma  
V okviru podprograma druge komunalne dejavnosti se zagotavlja vzdrževanje evidenc (digitalni 
kataster, analitične evidence) saj to predstavlja osnovo za kvalitetno upravljanje s komunalno infrastrukturo. 
Zakonske in druge pravne podlage  

– Zakon o gospodarskih javnih službah, 
– Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Dolgoročni cilji so urejene evidence s področja komunalne infrastrukture. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Letni cilj je sprotno posodabljanje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture. 
16016 - Ureditev Golievega trga v Trebnjem 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V centru Trebnjega se bodo uredile površine parka, glavne ceste in površine pred občinsko stavbo 
kot enoten trg. Potrebno je izdelati projekte ter nato izvesti ureditev celotnega trga. V letu 2017 se za ta namen zagotavlja 30.000,00 EUR, za leto 2018 se zagotavlja 10.000,00 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
– OB130-17-0020 Ureditev Golievega trga v Trebnjem. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Projekt in investicija ureditve Golievega trga v Trebnjem sta vključena v NRP. 
16042 - Vzpostavitev in vzdrževanje digitalnega katastra gospodarske 
javne infrastrukture 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Vzdrževanje katastra gospodarske infrastrukture je proces ažurnega posodabljanja podatkov in 
aplikacij operativnega katastra, ki je nepremičninska evidenca, v kateri se evidentirajo objekti, priključki in uporabniki gospodarske infrastrukture v lasti občine, med katere spadajo tudi vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Operativni kataster za občino skladno s pogodbo vodi 
izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter oskrbe s pitno vodo Komunala Trebnje d.o.o..  
Sredstva so načrtovana za leto 2017 v višini 15.500,00 EUR, za leto 2018 pa prav tako v višini 15.500,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Stroški za vzpostavitev in vzdrževanje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture so 
ocenjeni na podlagi preteklih stroškov, ki izhajajo iz pogodbe o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav sklenjene med Občino Trebnje ter javnim podjetjem Komunala Trebnje d.o.o..  
16046 - Vodenje analitičnih evidenc komunalne infrastrukture  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Lastnik osnovnih sredstev GJI je Občina, iz česar izhaja, da se morajo knjigovodske evidence o teh osnovnih sredstvih voditi v skladu s predpisi za občine. Občina vodenje le-teh s pogodbo o 
najemu prepusti izvajalcu GJS odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter oskrbe s pitno vodo Komunala Trebnje d.o.o.. 
Sredstva so načrtovana za leto 2017 v višini 6.000,00 EUR, za leto 2018 pa prav tako v višini 6.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Stroški za vzpostavitev in vzdrževanje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture so ocenjeni na podlagi preteklih stroškov, ki izhajajo iz pogodbe o poslovnem najemu infrastrukturnih 
objektov in naprav sklenjene med Občino Trebnje ter javnim podjetjem Komunala Trebnje d.o.o.  
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Opis glavnega programa 
V okviru programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje stanovanjskih enot, poslovnih enot in garaž v lasti občine, vključno s stroški zavarovanja stanovanj ter stroški pobiranja in 
izterjave najemnin. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 
Primarni cilj je ohranjati število stanovanjskih enot, poslovnih enot in garaž ter njihovo tekoče vzdrževanje v primernem standardu za bivanje. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

– Nujna investicijsko vzdrževalna dela na posameznih stanovanjskih enotah 
– Nujna manjša vzdrževalna dela na posameznih stanovanjih, poslovnih enotah in garažah. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
– 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje, 
– 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Opis podprograma 
Občina Trebnje ima razpoložljivih 17 stanovanjskih enot, ki so po namenu razporejena v naslednje skupine: 7 neprofitnih stanovanj in 10 službenih stanovanj.  Po letu 1993 ni bilo nobene novogradnje stanovanjskih enot, pri kateri bi sodelovala Občina s svojimi sredstvi. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – 
ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF), 

– Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, 
št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 - ZUPJS, 79/15 in 91/15), 

– Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, 
št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Primarni cilj je ohranjati število neprofitnih stanovanjskih enot v primernem standardu za bivanje, v kolikor je to mogoče. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Nujna investicijsko vzdrževalna dela na posameznih stanovanjskih enotah. 
16018 - Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih 
stanovanj in službenih najemnih stanovanj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke so planirana nujna investicijsko vzdrževalna dela na posameznih 
stanovanjskih enotah. V letu 2016 je načrtovana obnova strehe na stavbi Gubčeva cesta 2017 v Trebnjem v višini 24.000,00 EUR. Tudi v letu 2018 se bodo izvajala nujna manjša vzdrževalna 
dela na posameznih stanovanjih, poslovnih enotah in garažah v skupni višini 5.000,00 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
– OB130-09-0060 Spodbujanje stanovanjske gradnje. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Projekt investicij je vključen v NRP. 
16021 Komunalna oprema za stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za pripravo zemljišč in izgradnjo osnovne 
komunalne opreme na območju OPPN Dobrava. Z ureditvijo območja bo Občina lahko pričela s prodajo gradbenih parcel za mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem. V letu 2017 se za ta namen zagotavlja 91.050,00 EUR, za leto 2018 se zagotavlja 102.500,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-16-0011 Komunalna oprema OPPN »stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava (DOB-
015 SS). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Projekt investicij je vključen v NRP. 
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 
Opis podprograma 
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje stanovanjskih enot, poslovnih enot in garaž v lasti občine, vključno s stroški zavarovanja stanovanj ter stroški pobiranja in izterjave najemnin oziroma se plačujejo stroški upravitelja in upravnika 
stanovanjskega fonda Občine. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF), 
– Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 

postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15), 
– Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Izvajanje nujnih manjših vzdrževalnih del na posameznih stanovanjih, poslovnih enotah in garažah.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Tudi v letu 2017 in 2018 se bodo izvajala nujna manjša vzdrževalna dela na posameznih stanovanjih, poslovnih enotah in garažah. 
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16024 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih 
stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Iz proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za upravljanje stavb, nujna vzdrževalna dela, 
zavarovanje in obratovalne stroške. Sredstva so planirana v višini 26.000,00 EUR v letu 2017 in 2018. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Izhodiščne vrednosti so povzete po že sklenjeni pogodbi z upravljavcem stavb. 
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča)  
Opis glavnega programa  
Program zajema dva podprograma: 16069001 urejanje občinskih zemljišč in 16069002 nakup 
zemljišč. Sredstva v okviru tega programa so namenjena za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost upravljanja in gospodarjenja s prostorom, graditve objektov in bodo prispevale k bolj učinkovitemu reševanju zemljiške problematike. S tem namenom se bodo v 
okviru te politike financirale dejavnosti za hitrejše urejanje in uskladitve stanja grajenega javnega dobra z uradnimi evidencami. Ukrepi bodo namenjeni tudi zagotavljanju učinkovitega sistema 
opremljanja stavbnih zemljišč ter nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga področna zakonodaja.  
Dolgoročni cilji glavnega programa  
Zagotavljanje trajnostnega prostorskega razvoja občine, učinkovitega sistema graditve objektov 
in različnih dejavnosti v okviru zagotavljanja gospodarskih in negospodarskih javnih služb; uresničevanje načela gospodarnosti pri ravnanju s stvarnim premoženjem ter uskladitve 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Ustvariti izhodišča za realizacijo prostorskih ureditev in posegov v prostor za dosego javne koristi; 
nove ureditve objektov javne infrastrukture; doseganje teritorialne kohezije in prilagoditev prostorskih usmeritev glede na spremenjena razvojna izhodišča in potrebe. 
Kazalniki: število naročenih strokovnih podlag, analiz, število in vrsta predlaganih ukrepov in izvedenih aktivnosti, rast zazidanih površin.  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

– 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč, 
– 16069002 - Nakup zemljišč. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč  
Opis podprograma  
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za odškodnine zaradi uporabe zemljišč pri posegih gradnje gospodarske javne infrastrukture ter sredstva za urejanje zemljišč za izvedbo 
geodetskih storitev pri izvajanju občinskih projektov komunalnega in cestnega infrastrukturnega opremljanja zemljišč.  
Zakonske in druge pravne podlage  

– Zakon o urejanju prostora, 
– Zakon o prostorskem načrtovanju, 
– Zakon o evidentiranju nepremičnin, 
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– Zakon o graditvi objektov, 
– Zakon o cestah, 
– Odlok o občinskih cestah, 
– Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Trajnostni prostorski razvoj z učinkovitim umeščanjem prostorskih ureditev v prostor ter učinkovit sistem graditve gospodarske javne infrastrukture s predhodno urejenim stanjem lastništva; uskladitve med zemljiškoknjižnim stanjem in dejanskim stanjem, ažurirane v obstoječih 
evidencah. 
Kazalci: kakovostni instrumenti za usmerjanje in podporo prostorskemu razvoju na področju 
komunalnega opremljanja, doseganju kvalitete prostora in kakovosti gradnje objektov, urejeno zemljiškoknjižno stanje.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Načrtovanje in umestitev prostorskih ureditev lokalnega pomena, predvsem s področja prometne 
infrastrukture. 
Kazalniki: dosledna izpeljava zahtev področnih predpisov in upoštevanje rokov Zakona o graditvi 
objektov; krajši odzivni čas od pobude za načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena do izdaje upravnih dovoljenj; število izdanih sklepov o ureditvi neurejenega statusa grajenega javnega dobra, število sklenjenih pogodb (služnostnih, nakupnih, menjalnih, uskladitvenih...) za 
urejanje zemljiškoknjižnega stanja, obseg zemljišč, ki je prenesen v javno dobro, število vloženih zemljiškoknjižnih predlogov. 
16025 - Odškodnine za uporabo zemljišč  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Sredstva na tej proračunski postavki so za leto 2017 in 2018 planirana v višini 5.000 EUR in so 
namenjena za izplačila odškodnin zaradi posegov na zemljišča, potrebnih pri gradnji gospodarske javne infrastrukture.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Izhodišča za izračun  predstavlja poraba v preteklih letih in ocena možnih zahtevkov glede na odprte postopke.  
16027 - Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, 
geodetske zadeve)  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
V okviru te postavke so zajeti stroški za geodetske storitve, ki jih pogojuje izvedba občinskih 
projektov komunalnega in cestnega opremljanja zemljišč ter gradnje objektov splošnega družbenega pomena, in sicer: izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov 
ureditve meje, nove izmere, parcelacije, izravnave meje, določitev zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje objekta, izdelave tehničnega poročila označitve meje v naravi, izdelava 
geodetskih načrtov ter druge posamezne storitve v zvezi z evidentiranjem nepremičnin. V letu 2017  in 2018 se načrtujejo izdatki v te namene v višini 45.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Izhodišče za izračun predstavlja ocena stroškov za zemljiškoknjižno urejanje in geodetske 
storitve glede  na porabo v preteklih letih in ceno storitev.  
16069002 - Nakup zemljišč  
Opis podprograma  
V okviru podprograma se sredstva zagotavljajo za namen pridobitve dokazil o pravici do gradnje v smislu določil Zakona o graditvi objektov, za gradnjo oziroma rekonstrukcijo objektov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena ter za gradnjo za potrebe izvajanja javnih 
služb na področju vzgoje, šolstva, kulture, športa in turizma.  
Zakonske in druge pravne podlage  

– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
– Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
– Zakon o graditvi objektov, 
– Zakon o cestah.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Zagotavljanje prostorskih rešitev in pri tem poiskati trajne rešitve v skladu z merili in načrti reševanja prostorske problematike. Pridobitev lastniških nepremičnin, ki bodo omogočale opravljanje vseh nalog lokalne skupnosti.  
Kazalci: doseganje kvalitete prostora in pridobitev osnov za izvedbo in predhodno načrtovanje investicij z lastniškimi nepremičninami.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Izvedbeni cilj je ustvariti pogoje za realizacijo prostorskih ureditev, načrtovanih z občinskim (podrobnim) prostorskim načrtom in posegov v prostor, ki so namenjeni splošni rabi (grajeno javno dobro v širšem smislu), in opravljanju lokalnih gospodarskih in negospodarskih javnih služb. 
Kazalci: nove ureditve objektov javne infrastrukture, ki so v javno korist, in nakupi zemljišč za izvedbo nalog lokalne skupnosti (število sklenjenih pogodb, površina pridobljenih zemljišč). 
16028 - Nakup kmetijskih zemljišč  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Nakup kmetijskih zemljišč v višini 10.000 EUR v letu 2017 je planiran za potrebe pridobitve 
zemljišč na območju stare deponije zaradi zaokrožitve zemljišč.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-15-0028 Odkup na območju stare deponije. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se izvršuje preko NRP 
Vsi nakupi kmetijskih zemljišč so vključeni v Načrte razvojnih programov. 
16030 - Nakup stavbnih zemljišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Nakup stavbnih zemljišč v letu 2017 v višini 309.870 EUR je planiran za odkupe zemljišč, ki so 
del kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest z namenom urejanje statusa grajenega javnega dobra, skladno z zakonskimi obveznostmi, za pridobitev zemljišča za širitev pokopališča v Dobrniču in v Trebnjem, za odkup zemljišča zaradi ureditve križišča v naselju Grmada, za 
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ureditev mestnega jedra, za ureditev okolice v mestnem jedru ob objektu Grmada, za odkupe 
solastniških deležev v IC Trebnje zaradi izvedbe komasacije ter za odkup zemljišč zaradi ureditve komunalne infrastrukture.  
Nakup stavbnih zemljišč v letu 2018 v višini 184.000 EUR pa je planiran za odkupe zemljišč, ki so del kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest z namenom urejanja statusa grajenega 
javnega dobra, skladno z zakonskimi obveznostmi, pridobitev zemljišča zaradi širitve pokopališča Trebnje, pridobitve zemljišča zaradi širitve pokopališča v Šentlovrencu, odkup zemljišča za ureditev okolice ob gasilnem domu PGD Log pri Žužemberku ter odkup zemljišč zaradi ureditve 
komunalne infrastrukture.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-09-0062 - grajeno javno dobro, 
– OB130-13-0011 - širitev pokopališča Dobrnič, 
– OB130-15-0024 - širitev pokopališča Trebnje, 
– OB130-17-0028 - odkup zemljišča za vrtec Veliki Gaber, 
– OB130-16-0009 - odkup zemljišča za ureditev križišča Grmada, 
– OB130-16-0014 - ureditev mestnega jedra, 
– OB130-15-0022 - odkup zemljišč komunalna infrastruktura splošno, 
– OB130-17-0029 - odkup solastniških deležev v IC, 
– OB130-09-0007 - ureditev okolice objekta »Grmada«, 
– OB130-17-0022 - odkup poslovnih prostorov za vrtec, 
– OB130-11-0002 - širitev pokopališča Šentlovrenc, 
– OB130-15-0021 - odkup zemljišč zaradi potreb PGD Log pri Žužemberku. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se izvršuje preko 
NRP 
Vsi nakupi stavbnih zemljišč so vključeni v Načrte razvojnih programov. 
 
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zdravstvena dejavnost se opravlja na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem 
območju in določa mrežo javne zdravstvene službe. Osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delavci. 
Občina uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva in kot soustanoviteljica javnega 
zavoda Zdravstveni dom Trebnje in javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, zagotavlja sredstva za obveznosti, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi navedenih javnih zavodov. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« 
(Uradni list RS, št. 25/16). 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

– izvajanje zdravstvene dejavnosti v zdravstvenem domu, ki v praksi pomeni primer 
uspešnega vzorca izvajanja zdravstvene dejavnosti in organizacijske povezanosti nosilcev javne zdravstvene službe na primarni ravni, 

– politika investicij sledi racionalni izrabi objektov, dinamika zagotovitve sredstev pa je odvisna od prioritetnega reda sofinanciranja Ministrstva za zdravje, 
– izboljšanje prostorskih pogojev za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, tako za 

zaposlene kot uporabnike, 
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– zmanjšati ugotovljene pomanjkljivosti v zdravstvenem stanju občanov s pomočjo dodatnih 
preventivnih programov za promocijo zdravega življenjskega stila.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
– 1702 - Primarno zdravstvo, 
– 1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva, 
– 1707 - Drugi programi na področju zdravstva. 

1702 - Primarno zdravstvo 
Opis glavnega programa 
Zagotavljanje primerne opreme in prostorov za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nakup AED aparatov, posledično povečana možnost preživetja ob nenadni srčni odpovedi. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

– 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov: 
– 17002 - Investicije (nakup opreme) in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
Opis podprograma 
Zagotavljanje sredstev za nakup opreme – AED naprav. 
Zakonske in druge pravne podlage  

– Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12  ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD), 

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Zagotoviti primerno opremo tudi izven Zdravstvenega doma Trebnje in s tem skrbeti za 
zdravstveno varstvo občanov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Zagotoviti vsem občanom optimalno nujno pomoč izven prostorov Zdravstvenega doma Trebnje. 
17002 - Investicije (nakup opreme) in investicijsko vzdrževanje 
zdravstvenih domov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 1.000,00 EUR za leti 2017 in 2018 so namenjena ZD Trebnje za nakup defibrilatorjev, ki bodo nameščeni razpršeno po krajevnih skupnostih – nadaljevanje projekta 
»Milijon srčnih točk« iz leta 2014. Projekt vodi zdravnik ZD Trebnje, ki skladno s strokovnimi smernicami projekta določa mrežo postavitve defibrilatorjev na teritoriju občine in izvede 
usposabljanja za prve posredovalce. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-11-0008 - Investicije (nakup opreme) in investicijsko vzdrževanje zdravstv. domov. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Projekt je vključen v NRP. 
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1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva 
Opis glavnega programa 
Priprava dolgoročne strategije zdravstvenega varstva do leta 2025. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Strategija bo na osnovi ugotovljenega dejanskega stanja zdravja občanov podlaga konkretnim 
ukrepom občine za izboljšanje le tega. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

– 17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: 
– 17004 Strategija zdravja občanov. 

– 17079002  - Mrliško ogledna služba: 
– 17009  Mrliško ogledna služba. 

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti  promocije zdravja 
Opis podprograma 
Aktivnosti za pripravo dolgoročne strategije zdravstvenega varstva, ki bodo vključevale tudi 
strokovno in zainteresirano javnost. Predlog ukrepov, finančno ovrednotenje ukrepov. 
Zakonske in druge pravne podlage  

– Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD), 
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Analiza mreže javnega zdravstva, zlasti z vidika dostopnosti. 
Analiza zdravstvenega stanja prebivalstva.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Z analizo mreže ugotoviti, na katerih programih je preskrbljenost slabša od slovenskega 
povprečja. Predlagati ukrepe. 
Na podlagi empiričnih podatkov ugotoviti, na katerih področjih in pri katerih segmentih 
prebivalstva je zdravstveno stanje pod slovenskim povprečjem, in kako lahko aktivnosti Zdravstvenega doma Trebnje, Občine, društev itd., to stanje izboljšajo. Predvideti potrebne aktivnosti in ovrednotiti stroške. 
17004 – Strategija zdravja občanov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 3.000,00 EUR so namenjena pripravi dolgoročne strategije zdravstvenega 
varstva v občini Trebnje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče: vrednotenje priprave podobnih dokumentov. 
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1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
Opis glavnega programa 
Program vsebuje zagotavljanje sredstev za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanja občanov, ki niso zavarovani na drugi podlagi ter kritje stroškov mrliško ogledne 
službe. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Vključenost vseh občanov, ki si prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje ne morejo plačati sami, v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
Nemoteno financiranje in izvajanje mrliško ogledne službe. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je popolna vključenost. Odstotek nezavarovanih občanov naj bo čim nižji. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

– 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo: 
– 17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 

– 17079002 - Mrliško ogledna služba: 
– 17009 Mrliško ogledna služba. 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 
Opis podprograma 
Zagotavljanje sredstev za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje 
nezavarovanih občanov, ki izpolnjujejo zakonsko določene kriterije in merila. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ (Uradni list RS, št. 
72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - 
ZMEPIZ-1 in 95/14 - ZUJF-C  in 47/15 – ZZSDT), 

– Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – 
ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam s stalnim bivališčem v občini Trebnje. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti vsem prebivalcem, ki ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje iz drugih naslovov, 
uveljavljanje določenih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina plačuje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam s stalnim prebivališčem v občini Trebnje, ki niso zavarovani iz drugega naslova. Višino prispevka vsako leto za tekoče 
leto določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: 
Strokovna služba mesečno na podlagi vpogleda v informacijski modul Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve, opravi nakazilo Zavodu za zdravstveno zavarovanje.  
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V proračunu se zagotavljajo sredstva za predvideno plačilo za 290 do 300 občanov, in sicer v letu 
2017 v višini 120.433 EUR in v letu 2018 v višini 121.603 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
– število upravičencev v letu 2016, 
– višina prispevka v letu 2016 in pričakovano povišanje prispevka v letu 2017, 
– pričakovano število upravičencev v letih 2017 in 2018. 
17079002 - Mrliško ogledna služba 
Opis podprograma 
V okviru mrliško pregledne službe se opravljajo naslednje naloge: 

– z mrliškimi pregledi se ugotavlja nastop smrti oziroma mrtvorojenosti, 
– ugotovi se osnovni vzrok in druge vzroke smrti, 
– preiskuje in ugotavlja se način smrti in razvršča smrtne primere v skupine po načinu smrti. 

Po opravljenem mrliškem pregledu oziroma ugotovitvi, da je oseba umrla, se mora opraviti 
obdukcija (sanitarna obdukcija) v naslednjih primerih: 

– če se ne da ugotoviti vzroka smrti, 
– na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, 
– če gre za sum nalezljive bolezni, 
– na zahtevo pristojnega preiskovalnega sodnika. 

V okviru tega podprograma se zagotovijo sredstva za mrliške oglede in obdukcije. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – 
ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT), 

– Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Spremljanje nastopa, vzroka in načina smrti v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja 
mrliško pregledne službe. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Spremljanje  nastopa, vzroka in načina smrti v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 
17009 - Mrliško ogledna služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Mrliški ogledniki v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe 
izvajajo mrliške oglede in ugotavljajo nastop, vzrok in način smrti  občanov. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Glede na število opravljenih mrliških ogledov in obdukcij v preteklem letu ter povprečne cene 
ogleda oz. obdukcije se sredstva za plačilo storitev planirajo za leto 2017 16.000,00 EUR in 2018 v višini 16.000,00 EUR. 

 
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 
V okviru področij kulture, športa in nevladnih organizacij lokalna skupnost financira na način, kot sledi v nadaljevanju besedila.    
Področje kulture: lokalna skupnost zagotavlja prostorske in finančne pogoje za ohranjanje in zaščito premične in nepremične kulturne dediščine, spominskih obeležij, za izvajanje knjižnične 
dejavnosti, ljubiteljske kulture in umetniških programov.  
Področje športa: lokalna skupnost v okviru programov športa sofinancira dejavnosti strokovne 
službe in organov športnih zvez, nagrade za športnike in športne delavce, športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, športno vzgojo otrok, mladine in študentov, kakovostni šport, vrhunski šport, športno rekreacijo, šport invalidov ter investicije in investicijsko vzdrževanje, 
načrti. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (ReNPK14–17), Lokalni program kulture v Občini Trebnje 2015 – 2018 (sprejet na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Trebnje, dne 30. 9. 2015), Nacionalni program športa v RS 2014-2023. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

– ohranjanje, varovanje in zaščita nepremične kulturne dediščine, ki se nahaja na območju 
občine, 

– evidentiranje, zbiranje, varovanje, raziskovanje, predstavljanje likovne dediščine s posebnim poudarkom na samorastniški umetnosti, 
– zagotavljanje prostorskih, materialnih in kadrovskih pogojev za razvoj knjižnične in galerijske dejavnosti v občini, 
– ohranjanje kvalitativne in kvantitativne ravni ljubiteljskega kulturnega delovanja občanov, 
– sofinancirati delovanje in lokalni program Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Trebnje, 
– zagotoviti prostorske in programske pogoje za izvajanje aktivnosti na področju športa za vse skupine občanov, s poudarkom na dejavnosti otrok in mladine, 
– zmanjševanje socialne izključenosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
– 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine, 
– 1803 - Programi v kulturi, 
– 1804 - Podpora posebnim skupinam, 
– 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.     

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
Opis glavnega programa 
Program zajema ohranjanje, varovanje in zaščito: 

– nepremične kulturne dediščine, kamor štejemo vso  kulturno dediščino, ki je vpisana v 
register kulturne dediščine  Ministrstva za kulturo, 

– spominskih obeležij kot so vojna grobišča in spomeniki NOB, 



Stran 114 od 185 

– premične kulturne dediščine, ki jo hrani in strokovno prezentira Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
– vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov, vojnih grobišč, spominskih obeležij in spomenikov NOB  in zmanjševanje njihove ogroženosti, 
– uresničevanje kulturne funkcije kulturnih spomenikov, vojnih grobišč in spomenikov NOB ter spominskih obeležij - neposredno vključevanje le-teh v prostor in aktivno življenje v njem, predvsem na področju izkušenj iz preteklih obdobij, vzgoje, posredovanja znanj 

in  krepitev narodne samobitnosti in kulturne identitete, 
– zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije kulturnih 

spomenikov, ne glede na njihovo namembnost, 
– zagotavljanje javne dostopnosti kulturnih spomenikov, vojnih grobišč in spomenikov NOB ter spominskih obeležij ter omogočanje njihovega proučevanja in raziskovanja, 
– preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost kulturnih spomenikov, 
– skrb za uveljavljanje in razvoj sistema varstva nepremične in premične kulturne dediščine v občini Trebnje. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
– število obnovljenih kulturnih spomenikov, vojnih grobišč, spomenikov NOB ter spominskih obeležij, 
– število ogroženih in propadajočih kulturnih spomenikov, vojnih grobišč, spomenikov NOB ter  spominskih obeležij, 
– širitev delovanj Galerije likovnih samorastnikov, izvedba Tabora likovnih samorastnikov, 

število razstav, pridobitev novih del sodelujočih umetnikov. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
– 18029001 - Nepremična kulturna dediščina:  

– 18002 - Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov, 
– 18008 - Vzdrževanje spominskih obeležij, 
– 18073 - Baragova domačija – spominska soba. 

 
– 18029002 - Premična kulturna dediščina: 

– 18010 - Delovanje muzejev, arhivov in galerij – Tabor likovnih samorastnikov, Rastoča knjiga, 
– 18012 - Arhivski programi in projekti – Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko 

in Belo krajino. 
18029001  - Nepremična kulturna dediščina 
Opis podprograma 
Nepremična kulturna dediščina so po Zakonu o varstvu kulturne dediščine nepremičnine ali njihovi posamezni deli, skupine nepremičnin in območja. Za strokovno presojo, na podlagi katere je nek objekt uvrščen v register kulturne dediščine, skrbi država preko Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine. 
Varstvo kulturne dediščine je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti objektov ali 
območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost ter poudarjanje in zagotavljanje pomena, ki ga imajo kot bistvena sestavina sodobnega življenja.  
Kadar ima nepremična kulturna dediščina elemente, s katerimi je dokazana kontinuiteta ali posamezna stopnja kulturnega civilizacijskega razvoja, ali ki predstavlja kakovostni dosežek 
ustvarjalnosti, lahko ta dediščina dobi status kulturnega spomenika. 
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V okviru tega podprograma se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo sredstva za 
sofinanciranje kulturnih projektov za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega in državnega pomena. 
V okviru tega podprograma se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč in spomenikov NOB ter spominskih obeležij v občini Trebnje. 

Zakonske in druge pravne podlage 
– Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13  in 68/16), 
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13 in 32/16), 
– Zakon o vojnih grobiščih ( Uradni list RS, št. 65/03 in 72/09), 
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Uradni list RS, št. 109/13), 
– Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09 

in 81/16). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji so: ohraniti število obnovljenih kulturnih spomenikov, vojnih grobišč, spomenikov NOB ter  spominskih obeležij na lanskoletnem nivoju, preprečiti propadanje kulturnih spomenikov, vojnih grobišč, spomenikov NOB ter  spominskih obeležij. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Po merilih in kriterijih javnega razpisa ter na podlagi zagotovljenih proračunskih sredstev sofinancirati izbrane prijavljene projekte obnov kulturnih spomenikov, sofinancirati predvideno dva projekta obnov kulturnih spomenikov, sofinancirati predvideno dva projekta 
vzdrževanja grobišč, spomenikov NOB in spominskih obeležij, preprečiti propadanje obnovljenih kulturnih spomenikov, vojnih grobišč, spomenikov NOB ter  spominskih obeležij. 
18002 - Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na osnovi meril in kriterijev javnega razpisa na področju kulture, ki vsebuje tudi varovanje kulturne 
dediščine, Občina zagotavlja transparentno in enakopravno obravnavo upravičenih prijaviteljev - upraviteljev in lastnikov registrirane kulturne dediščine. V letu 2017 in 2018 se obnovi kulturnih spomenikov namenja 6.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-09-0071 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov v Občini Trebnje. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Projekt je vključen v NRP.  
18008 - Vzdrževanje spominskih obeležij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za zagotavljanje varovanja in urejanja vojnih grobišč, spomenikov NOB in spominskih obeležij  se 
izvede javni poziv. Na proračunski postavki se za leti 2017 in 2018 namenja 1.800,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB 130-09-0071 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov v Občini Trebnje. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP   
Projekt je vključen v NRP.  
18073 - Baragova domačija - spominska soba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 750,00 EUR se namenijo za stroške prostora (elektrika, čiščenje, zagotavljanje 
odprtosti za javnost) Baragove spominske sobe. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izračuni temeljijo na realizaciji v letu 2016 in predlogu izvajalca. 
18029002 - Premična kulturna dediščina 
Opis podprograma 
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje deluje v okviru Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, ki opravlja v skladu z odlokom o ustanovitvi tudi galerijsko dejavnost. Galerija deluje v prostorih prvega nadstropja poslovne stavbe na Golievem trgu 1 v Trebnjem, kjer je postavljena 
stalna razstava likovnih del (okoli 370 del), galerija pa hrani še 1000 del različnih avtorjev. V okvir dejavnosti galerije sodijo predvsem: 

– evidentiranje, zbiranje, varovanje, raziskovanje, predstavljanje likovne dediščine s posebnim poudarkom na samorastniški umetnosti, 
– stalna razstava likovnih del, 
– prirejanje občasnih likovnih razstav, 
– depo nerazstavljenih del, 
– opravljanje pedagoške in vzgojne dejavnosti ter informativne dejavnosti, 
– organizacija in izvajanje različnih likovnih delavnic in taborov za mladino in odrasle, 
– priprava in izvajanje vsakoletnih mednarodnih taborov likovnih samorastnikov. 

Poleg redne galerijske dejavnosti se v prostorih odvijajo tudi razni kulturni programi in projekti: literarni večeri, kulturne prireditve, podelitve priznanj in vsakoletni Mednarodni tabor likovnih 
samorastnikov. 
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za upravljanje galerije (za kritje stroškov dela, drugih izdatkov in prispevkov za zaposlene ter materialnih stroškov) in sredstva za izvedbo 
razstavnega programa ter kulturnega projekta Mednarodni Tabor likovnih samorastnikov. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13 in 68/16), 
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13 in 32/16), 
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Uradni 

list RS, št. 109/13). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji in kazalci so sledeči: 

– urediti status galerije, tj. vpis v register muzejev in galerij, ki bo omogočal galeriji sofinanciranje iz državnega proračuna, 
– povečanje števila razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti, 
– povečati obisk galerije kot vsebino ob raznih kulturnih dnevih v osnovnih šolah, 
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– v prostorih galerije organizirati multimedijske in druge projekte, uporabiti prostor za kulturne 
in izobraževalne projekte, 

– ohranjati stalne likovne razstave, 
– ohranjati vsakoletni Mednarodni tabor likovnih samorastnikov, 
– podpora likovnim razstavam mladih ustvarjalcev (odpiranje prostora prihajajočim likovnim 

ustvarjalcem, dijakom, bodočim diplomantom, mlajšim diplomantom…), 
– utrditi položaj in prepoznavnost Galerije likovnih samorastnikov v domačem in širšem mednarodnem okolju. 

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

– izvesti 50. jubilejni Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje, 
– s pomočjo kustosa izvajati sledeče naloge: raziskovanje, ocenjevanje, razvijanje, 

organiziranje in ohranjanje  dokumentov, fotografij, zvočnih posnetkov in filmov, povezanih z organizacijo in dejavnostjo galerije; vodenje arhiva zbirke in dokumentov; pripravljanje 
strokovnih tekstov in poročil, 

– v letu 2017 in 2018 izvesti podobno število razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti v primerjavi s preteklim letom, 
– izvesti enako število kulturnih projektov in okroglih miz, 
– povečati obisk, zlasti šolske mladine iz celotne države. 

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - Tabor likovnih 
samorastnikov, Rastoča knjiga 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na proračunski postavki so za leto 2017 zagotovljena sredstva v skupni višini 98.856,00 EUR. 
Sredstva so v primerjavi s preteklim letom višja za 58%, zlasti na kontu za blago in storitve, saj bo zavod v jubilejnem letu 2017 izvedel dodatne aktivnosti, kot so bogat letni razstavni program, 
prenova stalne razstave, izdaja kataloga zbirke GLS, posnet bo film o Taboru in Galeriji in oblikovana potujoča razstava.  
Povečanje na plačnih kontih je skladno z delno sprostitvijo varčevalnih ukrepov v javnem sektorju. 
Za leto 2018 se na postavki planira 66.001,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izračuni temeljijo na: 
- finančnem planu javnega zavoda, realizaciji v preteklem letu, obeležitvi jubileja 50. 
Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov. 
18012 - Arhivski programi in projekti - Zgodovinski arhiv Lj, Enota za 
Dol. In B. Krajino 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva v višini 400,00 EUR, namenjena restavriranju starejšega arhivskega gradiva z območja Občine Trebnje. Arhiv bo restavriral poškodovano 
gradivo, ki propada. Gre za popisnice prebivalstva iz leta 1869 za Trebnje, Dobrnič, Velika Loka. Arhiv bo izdelal indekse, »skeniral« popisnice in jih predstavil javnosti na spletnem portalu SIStory. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Izračun temelji na: predlogu izvajalca in realizaciji v preteklem letu. 
1803 - Programi v kulturi 
Opis glavnega programa 
Program zajema: 

– knjižničarstvo in založništvo, 
– umetniške programe samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb, 
– ljubiteljsko kulturo, 
– medije in avdiovizualno kulturo, 
– druge programe v kulturi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so: 

– širjenje in kvalitativni dvig ravni ljubiteljskega kulturnega delovanja občanov, 
– seznanjanje občanov s pomembnimi novicami iz lokalnega okolja. 

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

– ohraniti relevantne kazalce pomembnosti knjižnice za občane na lanskoletnem nivoju 
(število uporabnikov, število izposojenih publikacij, število prireditev, letni prirast knjižničnega gradiva), 

– pridobiti za delovanje knjižnice ustrezne  prostore, ki bodo v prihodnjih letih omogočali 
širitev zastavljenih ciljev in postavitev novih, 

– število delujočih kulturnih društev ohraniti na lanskoletni ravni, 
– društvom s sofinanciranjem omogočiti realizacijo načrtovanih kulturnih projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo:  

– 18013 Dejavnost knjižnice, 
– 18014 Nakup knjig za splošne knjižnice, 
– 18016 Drugi programi  v knjižnicah, 
– 18017 Založništvo. 

18039003 Ljubiteljska kultura: 
– 18020 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
– 18021 Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, 
– 18022 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, 
– 18023 Programi kulturnih društev. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura: 
– 18026 Program lokalne televizije, 
– 18027 Izdajanje občinskega časopisa, 
– 18028 Sofinanciranje glasil. 

18039005 Drugi programi v kulturi: 
– 18030 Interventna sredstva za kulturne programe in projekte, 
– 18032 Najemnine kulturnih objektov, 
– 18033 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov, 
– 18075 Zagotavljanje prostorov za knjižnico, 
– 18078 Kulturni dom Trebnje. 
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18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
Opis podprograma 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje je samostojen javni zavod, ki opravlja knjižnično dejavnost za območje občin Trebnje,  Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert.  
V okviru tega podprograma se zagotovijo sredstva za opravljanje knjižnične dejavnosti na območju občine Trebnje.  
Hkrati podprogram vključuje tudi sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov s področja založništva, ki bodo razdeljena prijaviteljem na javni razpis.  
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13  in 68/16), 
– Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), 
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13), 
– Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12), 
– Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list. RS, št. 29/03), 
– Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09 

in 81/16). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji in kazalci pri knjižnični dejavnosti so sledeči: 

– zagotovitev ustreznih prostorov in opreme za opravljanje knjižnične dejavnosti, 
– doseganje minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (prostori, kadri, obseg knjižnega gradiva, letni prirast knjižnega gradiva, itd.), 
– zagotavljanje primernega obsega in strukture knjižničnega gradiva, 
– slediti javnemu interesu na področju knjižnične dejavnosti (optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev, svetovanje, pomoč pri iskanju, omogočanje 

dostopa do lokalnega in vzajemnega kataloga ter urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije, izobraževanje itd.) 
– povečanje deleža prebivalcev, ki so člani knjižnic, 
– kontinuirano vključevanje knjižnice v kulturno življenje mesta.  

Dolgoročni cilji in kazalci pri založništvu so sledeči: 
– ohranjati podporo kulturnim projektom s področja založniške dejavnosti (avtorskih knjig, pesniških zbirk, literarnih revij, kaset, CD, ipd), ki so povezani s zgodovinsko in kulturno 

dediščino kraja ali društev. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Letni izvedbeni cilji pri knjižnični dejavnosti so sledeči: 

– ohraniti dotok knjižničnega gradiva na ravni iz leta 2016 in zato ohraniti sredstva za 
nakup  gradiva najmanj na ravni iz predhodnega leta, 

– nadaljevati načrtno zbiranje in katalogiziranje domoznanskega knjižnega gradiva, 
– ohraniti obratovalni čas, 
– nadaljevati z izobraževanjem uporabnikov za uporabo knjižnice, 
– izvesti okvirno 200 prireditev letno za razvijanje ustvarjalnosti in bralne kulture otrok in mladine ter okvirno 90 prireditev letno za razvoj ustvarjalnosti in bralne kulture odraslih. 

Letni izvedbeni cilji pri založništvu so sledeči: 
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Po merilih in kriterijih postopka javnega razpisa sofinancirati projekte s področja založništva, ki so povezani zlasti z zgodovinsko in kulturno dediščino kraja ali društev ali predstavljajo izvirno 
avtorsko delo; sofinancirati predvidoma 3 projekte. 
18013 - Dejavnost knjižnice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Javni zavod Knjižnica Pavla Golie Trebnje bo sredstva v višini 242.769,00 EUR v letu 2017 in 245.734,00 EUR v letu 2018 namenil za plače in druge izdatke ter prispevke zaposlenim, za 
izdatke za blago in storitve. Znesek za leto 2018 vključuje tudi 2.000,00 EUR za investicijske transfere za nakup trezorja za vračanje knjig. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB 130-09-0065 Inv. transferi javnim zavodom-Knjižnica Pavla Golie Trebnje. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Projekt je vključen v NRP. 
Izhodišča so: 

– število zaposlenih v letu 2017 je nespremenjeno, 
– obseg sredstev za nakup knjižničnega gradiva v letu 2017 bo enak kot v predhodnem letu, 

v letu 2018 pa za 2,6% večji. 
18014 - Nakup knjig za splošne knjižnice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 se nakupu knjižničnega gradiva nameni 32.700,00 EUR, v letu 2018 pa 33.550,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Izhodišče: 

– ohraniti dotok knjižničnega gradiva na ravni leta 2016. 
18016 - Drugi programi v knjižnicah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v skupni  višini 2.000 EUR so namenjena za: 

– izvedbo prireditev v knjižnici za  razvijanje ustvarjalnosti in bralne kulture otrok, mladine in odraslih ter za stroške, ki jih z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah knjižnici 
zaračunajo razne organizacije (AAS, SAZAS, Društvo ZAMP Slovenije). Le-tem mora knjižnica poročati o vrstah in številu prireditev, hkrati pa te organizacije kolektivno uveljavljajo pravice avtorjev, in sicer za vsako prireditev, prebrano pravljico, itd… 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče: enak obseg prireditev kot v preteklem letu. 
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18017 - Založništvo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 1.800,00 EUR so namenjena izvajalcem, ki se bodo prijavili na javni razpis, področje založništva. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče: enak obseg sofinanciranja projektov kot v preteklem letu. 
18039003 - Ljubiteljska kultura 
Opis podprograma 
 V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za: 

– delovanje in program Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Trebnje, 
– sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov Zveze kulturnih društev (kot so 

računovodski, bančni, poštni in stroški pisarniškega materiala), 
– sofinanciranje kulturnih projektov ZKD Trebnje in drugih kulturnih društev. 

 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je državna institucija in osrednja organizacija slovenske ljubiteljske kulture, financirana s strani države, ki z mrežo izpostav po celotni državi nudi strokovno 
in organizacijsko pomoč kulturnim društvom. Poslanstvo sklada je uresničevanje različnih kulturnih programov, od lokalnih do nacionalnega. Območna izpostava je tudi nosilka in povezovalka neinstitucionalnih projektov in ustanov ter s svojo strokovno službo predstavlja 
organizirano prireditveno, kulturno-izobraževalno in posredniško mrežo. Je organizator različnih preglednih srečanj in izobraževanj. 
Zveza kulturnih društev združuje večino kulturnih društev, ki imajo sedež v občini Trebnje.  Nosilci ljubiteljske kulture v občini Trebnje so poleg ZKD Trebnje in JSKD RS, OI Trebnje, tudi kulturna društva, ki izvajajo svojo redno dejavnost (javne kulturne programe) ter kulturne projekte 
na različnih področjih kulture. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13 in 68/16), 
– Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 

29/10), 
– Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih 

projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09 in 81/16). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

– spodbujati sodelovanje med ponudniki kulturnih izobraževalnih oblik v lokalni skupnosti (JSKD, OI Trebnje, ZKD Trebnje, različna društva), 
– spodbujati sodelovanje s šolami in ostalimi organizacijami na vseh področjih kulturnega življenja, 
– spodbujati dostopnost kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, povečevanje števila kulturnih društev ter dvig kakovosti ljubiteljske kulture, ohraniti dinamiko razvoja ljubiteljske kulture ter povečanje povprečnega števila obiskovalcev in dvigniti kakovost 

kulturnih storitev, 
– ohraniti strokovno svetovanje in administrativno pomoč kulturnim društvom, 
– motivirati društva za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih ter seznanjati jih o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov, 
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– zagotavljanje sredstev za izvajanje izobraževalnih oblik (seminarji, delavnice) za kulturna 
društva, 

– vzpodbujati raznolikost kulturnih dejavnosti, 
– vzpodbujati delovanje kulturnih društev drugih narodnostnih skupin, ki delujejo v občini Trebnje, 
– vzpodbujati mednarodno sodelovanje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
– financirati kulturni program JSKD, OI Trebnje, ki bo vseboval okoli 20 dogodkov letno na območju občine Trebnje (revije, seminarji, delavnice, tekmovanja, itd.), 
– sofinancirati redno kulturno dejavnost, javne kulturne prireditve, nakup opreme in osnovnih sredstev in izobraževanje kulturnim društvom ter materialne stroške Zvezi kulturnih društev Trebnje. 

18020 - Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske 
kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na proračunski postavki se v letih 2017 in 2018 zagotovijo sredstva v skupni višini 23.272,00 EUR, od tega 15.000,00 EUR JSKD OI Trebnje za izvajanje lokalnega programa, 8.272,00 EUR pa za sofinanciranje plače drugemu zaposlenemu na izpostavi, ki ga po deležih sofinancirajo 
občine nekdanje občine Trebnje.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča so: 

– program JSKD, Območne izpostave Trebnje, 
– strokovna pomoč društvom. 

18021 - Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih 
društev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se po postopku javnega razpisa zagotovijo Zvezi kulturnih društev Trebnje za sofinanciranje materialnih stroškov, kot so računovodski, bančni, poštni in stroški pisarniškega 
materiala. Na proračunski postavki se v letih 2017 in 2018 zagotovijo sredstva v višini 1.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Izhodišče je realizacija v preteklem letu. 
18022 - Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vključuje sredstva za sofinanciranje javnih kulturnih programov oz. redne dejavnosti društev.  
Na proračunski postavki se za leti 2017 in 2018 zagotovi sredstva v skupni višini 19.000,00 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Izhodišče: realizacija v letu 2016. 
18023 - Programi kulturnih društev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vključuje sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov društev: sredstva za 
sofinanciranje prireditev, za mednarodna srečanja, izobraževanja in nakup opreme. 
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva v skupni višini 27.500,00 EUR, od tega 2.500,00 EUR za nakup opreme, ki jo potrebujejo društva pri svojem delovanju. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

– OB130-09-0072 Oprema, glasbila in drugi pripomočki za izvajanje ljub. kulturne dejavnosti. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP   
Projekt je vključen v NRP.  
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 
Opis podprograma 
Občina Trebnje je leta 2000 podpisala sporazum, s katerim je z ostalimi 13 občinami iz Dolenjske, Posavja in Bele krajine pristopila k soizdajateljstvu revije Rast, ki je v širši regiji priznana 
publikacija s področja kulture. 
Občani občine Trebnje prejmejo letno 12 številk Glasila občanov brezplačno. Naklada glasila je 
4.800 izvodov, ki se razdeli v vsa gospodinjstva in podjetja. Občani so informirani z dogajanjem v občini Trebnje s področij gospodarstva, politike, kulture, športa in zabave. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13 in 68/16), 
– Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16), 
– Odlok o izdajanju občinskega glasila "Glasilo občanov" (Uradni list RS, št. 99/13-uradno prečiščeno besedilo), 
– Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega sveta glasila "Glasilo 

občanov" (Uradni list RS št. 45/07). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Trajno in sistematično prispevati k širjenju kulturne zavesti in promociji pisane besede ter tako 
zagotoviti in varovati javni interes na področju kulture v občini Trebnje. Z izdajanjem Glasila občanov občine Trebnje zagotoviti informiranost o dogajanju v občini Trebnje. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

– izdati 12 številk Glasila občanov letno, 
– ohraniti enak obseg televizijskih programov, 
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– redna izdaja revije Rast. 
18026 - Programi lokalne televizije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za leti 2017 in 2018 se načrtuje okvirno enak obseg prispevkov kot v letu 2016, za kar se načrtuje 
sredstva v višini 10.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Izhodišče je realizacija v letu 2016. 
18027 - Izdajanje občinskega časopisa 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Trebnje v skladu z Odlokom o izdajanju občinskega glasila Glasilo občanov Občine Trebnje izda letno dvanajst številk, ki se brezplačno razdelijo vsem gospodinjstvom v občini 
Trebnje ter podjetjem. Naklada je 4.800 izvodov. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
S proračunom Občine Trebnje se v letih 2017 planira sredstva v višini 36.000,00 EUR, kar predstavlja strošek za izdajanje in distribucijo ter sredstva za  plačilo dela uredniškega sveta  v 
skladu s  Pravilnikom o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov uredniškega sveta glasila občanov Občine Trebnje. V letu 2018 se zagotovi 40.000,00 EUR, od tega 36.000,00 EUR za glasilo, 4.000,00 
EUR pa za Poročilo o preteklem mandatu župana - za grafično zasnovo, tisk in distribucijo vsem gospodinjstvom.  
18028 - Sofinanciranje glasil 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu s sporazumom Občina Trebnje kot soizdajateljica revije Rast prispeva k zagotavljanju 
rednega letnega fonda sredstev iz svojega proračuna. Višina sredstev je določena po številu prebivalcev občine.  
V proračunu so na kontu "sredstva prenesena drugim občinam" zagotovljena sredstva za 
sofinanciranje revije Rast v letih 2017 in 2018 v višini 1.400,00 EUR, kar je na ravni iz leta 2016. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče je realizacija v letu 2016. 
18039005 - Drugi programi v kulturi 
Opis podprograma 
Interventna sredstva so zagotovljena za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, in sicer za  nujne izvedbe programov in projektov, ki niso sofinancirani iz sredstev javnega razpisa. 
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Občina kot soustanoviteljica javnih zavodov na področju kulture v skladu s področno zakonodajo 
in akti o ustanovitvi, zagotavlja tudi sredstva za investicije. 
Javni zavod CIK Trebnje upravlja s stavbo na Kidričevi ulici 2, v Trebnjem, v kateri se odvijajo 
tudi druge dejavnosti (npr. knjižnična dejavnost, dejavnost predšolske vzgoje), zato planira in vodi investicije in investicijsko vzdrževanje v teh prostorih. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13 in 68/16), 
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13), 
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Uradni list RS, št. 109/13). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
– zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje galerijske dejavnosti, knjižnične dejavnosti in dejavnosti kulturnih društev, 
– omogočiti dostopnost obstoječe infrastrukture izvajalcem in posameznikom s področja kulture. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
S proračunom Občine Trebnje za leto 2017 in 2018 se zagotovijo sredstva glede na realizacijo stroška izdaje revije Rast in za Glasilo občanov za Občino Trebnje v preteklem letu. 
18030 - Interventna sredstva za kulturne programe in projekte 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vključuje sredstva za interventne namene - za kulturne projekte in programe, ki 
so nujni. Sredstva bodo dodeljena posameznim izvajalcem v skladu s 102. členom ZUJIK brez javnega razpisa. 
V predlogu proračuna za leti 2017 in 2018  je zagotovljenih 6.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče je realizacija v preteklem letu. 
18032 - Najemnine kulturnih objektov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za najem oziroma uporabo Kulturnega doma Trebnje.   
V proračunu je za leto 2017  planirano 15.000,00 EUR in za leto 2018 v višini 20.000,00 EUR.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
18033 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov 
(knjižnice, muzeji, arhivi, galerije, javni zavodi za upravljanje z 
dediščino, gledališča, zavodi za kulturo, kulturni centri) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za: 
– preureditev Kulturnega doma Velika Loka in sicer za ureditev fasade in hidroizolacije. S 

tem bo v letu 2017 zaključena celostna obnova kulturnega doma. V letu 2017 so planirana sredstva po pogodbi, ki je bila z izvajalcem podpisana decembra 2016 in za tehnični nadzor v skupni višini 54.051,12 EUR; 
– nakup poslovne stavbe za potrebe KD Čatež v višini 50.000,00 EUR; 
– investicijske transfere javnim zavodom, kjer so planirana sredstva v višini 1.919,00 EUR 

v letu 2017 za beljenje Galerije likovnih samorastnikov in v letu 2018 sredstva v višini 
6.397,00 EUR za menjavo energetsko potratne in nefunkcionalne osvetlitve v Galeriji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
– OB130-15-0027 Sofinanciranje kulturnega doma – KS Velika Loka, 
– OB130-17-0035 Odkup objekta »stari KD Čatež«, 
– OB130-09-0066 Investicijski transferi javnim zavodom. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Projekti so vključeni v NRP. 
18064 Obeležitev dogodkov – »Leto kulture Temeniške in Mirnske 
doline« 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
V letu 2017, ki je razglašeno za »Leto kulture Temeniške in Mirnske doline«, se načrtujejo 
sredstva v višini 10.000,00 EUR za sofinanciranje javnih kulturnih prireditev, ter drugih kulturnih 
projektov za obeležitev tega naziva.  
18075 - Zagotavljanje prostorov za knjižnico  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
V okviru proračunske postavke se sredstva za projekt niso planirala v letu 2017 in 2018, ker se 
izvedba projekta planira v letih 2019 in 2020.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-12-0003 Zagotavljanje prostorov za knjižnico. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Projekt je vključen v NRP.  
18078 – Kulturni dom Trebnje   
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za projekt izgradnje kulturnega doma v 
Trebnjem v letu 2017 v višini 148.000 EUR za: 

– izvedbo natečaja za pridobitev projektno urbanistične rešitve za gradnjo kulturnega doma 
v Trebnjem, 

– izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.  
V letu 2018 so sredstva v višini 117.500 EUR namenjena za pripravo zemljišča, investicijski 
nadzor in projektno dokumentacijo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-17-0021 Kulturni dom Trebnje. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Projekt je vključen v NRP.  
1804 - Podpora posebnim skupinam 
Opis glavnega programa 
Sredstva v okviru glavnega programa so namenjena  za sofinanciranje programov in projektov, 
ki jih izvaja romska skupnost v okviru Romskega društva Romano Drom in za sofinanciranje programov ali projektov upokojenskih društev na javnem razpisu za področje sociale. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

– krepitev narodne zavesti skupnosti Romov, 
– preprečevanje socialne izključenosti starejše populacije. 

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

– vključenost populacije v programe in projekte društva, 
– spodbujati vsa tri društva upokojencev iz občine Trebnje (Trebnje, Velika Loka in Veliki Gaber) k izvajanju socialno varstvenih programov in s tem zmanjševati socialno 

izključenost starejših oseb. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  

– delež vključenih oseb v programe in projekte Romskega društva Romano Drom, 
– delež vključenih oseb v programe socialnega varstva, 
– izboljšanje kvalitete življenja starejših občanov, 
– zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Proračunski uporabnik: ŽUPAN 
18049001 - Programi veteranskih organizacij 
18049004 - Programi drugih posebnih skupin (PRORAČUNSKA POSTAVKA 18040) 
 
Proračunski uporabnik: OBČINSKA UPRAVA 
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim:  

– 18038 Sofinanciranje organizacij romske skupnosti. 
18049004 Programi drugih posebnih skupin: 

– 18039 Sofinanciranje programov upokojenskih društev. 
18049001 – Programi veteranskih organizacij 
Opis podprograma 
Občina Trebnje s podporo programov veteranskih organizacij želi spodbuditi dejavnosti veteranskih organizacij v občini Trebnje, omogočiti starejšim organiziranje njihovega 
prostovoljnega sodelovanja in njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Občine Trebnje, ter ohranjati tradicijo vrednot polpretekle zgodovine. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o lokalni samoupravi 
– Statut Občine Trebnje. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki 
ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju 
občine Trebnje, s čimer bomo zagotavljali zadovoljstvo občank in občanov občine Trebnje.  Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 
18035 - Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, 
borci, društvo zamolčanih grobov) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov ali projektov, ki niso zajeti v programih drugih razpisov občine Trebnje, in sicer invalidom vojne, veteranom, borcem in drugim društvom, 
zavodom in podobno, ki se prijavijo na javni poziv, za katerega je v letih 2017 in  2018 namenjeno 1.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklih let.  
18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim 
Opis podprograma 
Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti romskih društev, ki delujejo v občini Trebnje. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji: 

– spodbujati društva Romov za delovanje v lokalnem prostoru, 
– spodbujati ustvarjalnost romske populacije, 
– izboljšanje kvalitete življenja  romske populacije, 
– zmanjševanje socialne izključenosti romske skupnosti. 

Kazalci: 
– delež vključenih oseb v programe dela društva. 

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

– povečati delež vključenih oseb v programe dela društva, 
– izboljšati kvaliteto življenja  romske populacije, 
– zmanjševanje socialne izključenosti. 
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18038 - Sofinanciranje organizacij romske skupnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Društvo Romano Drom s svojimi programi pripomore k zmanjševanju socialne izključenosti Romov, k ohranjanju jezika in kulture.  
Na postavki so za leti 2017 in 2018 zagotovljena sredstva za delovanje in projekte romske skupnosti v višini 3.600,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče: realizacija v preteklem letu in finančni načrt društva. 
18049004 - Programi drugih posebnih skupin 
Opis podprograma 
Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti upokojenskih društev, ki delujejo v občini Trebnje. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Dolgoročni cilji podprograma: 

– spodbujati društva upokojencev k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno varstvenih programov, 
– izboljšati dostop in kakovost storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno 

usmerjenost in učinkovitost. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

– delež vključenih oseb v programe socialnega varstva, 
– večanje kvalitete življenja občanov, 
– zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Letni cilji so s sofinanciranjem spodbujati vsa tri društva upokojencev iz občine Trebnje (Trebnje, Velika Loka in Veliki Gaber) k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno 
varstvenih programov in s tem izboljšati dostop in kakovost storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

– delež vključenih oseb v programe socialnega varstva, 
– sofinancirati vsaj 5 programov letno. 

18039 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Osnova za proračunsko postavko je Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje 
programov na področju socialnega varstva.  Skladno z njim se na podlagi javnega razpisa in prijavljenih programov, dodelijo sredstva društvom upokojencev, ki imajo sedež v občini Trebnje. 
Društva upokojencev s svojimi programi bistveno pripomorejo k zmanjševanju socialne izključenosti starejših. Občina Trebnje na podlagi javnega razpisa sofinancira programe 
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medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter druge programe, ki v bivalnem okolju skrbijo 
za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov ter program obdaritve starejših ob novem letu in jubilantov. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov upokojenskih društev so planirana v 
letih 2017 in 2018 v višini 5.000,00 EUR, kar pomeni povečanje za 39% glede na predhodno leto. Sredstva se bodo v skladu z merili in kriteriji javnega razpisa dodelila posameznim izvajalcem, ki 
se bodo prijavili na javni razpis. 
18040 - Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se razdelijo na osnovi javnega poziva in so namenjena za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Trebnje. Sredstva so namenjena financiranju drugih posebnih skupin, za katere je v letu 2017 in v letu 2018 namenjenih 5.000 
EUR.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Višina sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.  
 
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 
Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje projektov in aktivnosti na področju športa, investicije v 
vzdrževanje in gradnjo športne infrastrukture. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so sledeči: 

– soustvariti pogoje za izvajanje projektov in aktivnosti na področju športa otrok in mladine, kakovostnega in vrhunskega športa in s tem spodbuditi vrsto pozitivnih učinkov na razvoj 
mladega človeka; 

– spodbujati izrazit vzgojni pomen športa pri mladih; 
– spodbuditi uspešno revitalizacijo in resocializacijo invalidov; 
– spodbujati strokovno izpopolnjevanje kadra s športnega področja; 
– načrtovati gradnjo in vzdrževanje športnih objektov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji: V letu 2018 se v proračunu občine namenja več sredstev za investicije v športu. Želimo ohraniti 
dosedanjo enako raven števila občanov, otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, ohranjati in vzdrževati obstoječo mrežo športnih zunanjih objektov v občini, obdržati dosedanjo raven kakovostnega in vrhunskega športa. 
Kazalci: 

– obdržati delež otrok vključenih v razne programe športa glede na preteklo leto, 
– zagotovitev dodatnih obnovljenih javnih površin za potrebe športa (zunanja igrišča), 
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– obdržati število športno aktivnih občanov v primerjavi s preteklim letom, 
– obdržati število vrhunskih in kategoriziranih športnikov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18059001 - Programi športa: 

– 18042 - Dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez ter športnih društev, 
– 18043 - Nagrade za športnike in športne delavce, 
– 18044 - Športne prireditve, 
– 18045 - Strokovno izobraževanje v športu, 
– 18046 - Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, 
– 18047 - Kakovostni šport, 
– 18048 - Vrhunski šport, 
– 18049 - Športna rekreacija, 
– 18050 - Šport invalidov, 
– 18051 – Nogometno igrišče z umetno travo Cviblje, 
– 18053 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, 
– 18066 - Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa, 
– 18076 - Obnova športnega igrišča v Trebnjem. 

18059001 - Programi športa 
Opis podprograma 
Po Nacionalnem programu športa 2014 – 2023 imajo vsi projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, 
mladini in študentom prednost pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in izrazit vzgojni pomen. Pomembni so tudi programi vrhunskega športa, ki omogočajo predvsem priprave in nastope športnikov in ekip, ki imajo možnosti za visoke uvrstitve 
tako na državnih in največjih mednarodnih tekmovanjih. 
Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa 
in za krepitev zdravja.  
Podpira se šport invalidov, kajti primerna športna dejavnost udeležencev predstavlja uspešno revitalizacijo in resocializacijo.  
Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni strokovni kadri, zato se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev. 
Lokalna skupnost podpira razvoj športa tudi z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športnih objektov, ki  naj bodo  večnamenski in spremljajoči v infrastrukturi. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97-01-ZSDP in 15/03 - ZOPA), 
– Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni 

(Uradni list RS, št. 103/13), 
– Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje (Uradni list 

RS, 33/10 in 81/16), 
– Pravilnik o podeljevanju priznanj »Športnik leta v Občini Trebnje in Mirna (Uradni list RS št. 98/15), 
– Sklep o določitvi javnih športnih objektov v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 24/99). 

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

– soustvarjati pogoje, da se čim večje število občanov ukvarja s športom, kar pomeni predvsem okrepiti strokovno delo in izboljšati materialne možnosti ter skrbeti za športno 
osveščenost skozi različne medijske aktivnosti in akcije; 

– spodbujati društva in ostale izvajalce k izboljševanju oziroma dvigovanju kakovosti 
programov za športno rekreacijo; 
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– ohranjati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, posebno skrb 
nameniti kakovostni interesni športni vzgoji, ki predstavlja temelj pripravi mladih, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport; 

– ustvarjati pogoje za pospeševanje vlaganj v šport (zagotavljati materialno-finančno podporo) ter s tem dvigovati splošno raven pogojev uspešnosti in obdržati dosedanjo 
raven športnih dosežkov pri kakovostnem in vrhunskem športu, s poudarkom na programih za mlade; 

– izoblikovati mrežo športnih objektov v občini, ki bodo namenjeni vsem kategorijam 
prebivalstva. 

Kazalci so sledeči: 
– število športno aktivnih občanov glede na celotno prebivalstvo; 
– število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom; 
– število in delež sredstev, namenjenih strokovnim kadrom; 
– število registriranih športnikov; 
– število vrhunskih in kategoriziranih športnikov. 

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

– ohraniti število otrok, mladine, študentov in drugih športno aktivnih občanov, ki se 
ukvarjajo s športom na ravni iz preteklega leta, 

– vzdrževati obstoječo mrežo športnih objektov v občini, 
– ohraniti število udeležencev in športnih panog, vključenih v sistem izobraževanja, 

usposabljanja strokovnih kadrov v športu, 
– obdržati dosedanjo raven vrhunskega športa. 

Kazalci so sledeči: 
– delež otrok vključenih v razne programe športa - otroci do 15. leta starosti glede na preteklo leto, 
– delež mladih in študentov, vključenih v programe, ki jih občina razpisuje, v primerjavi s preteklim letom, 
– delež otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
– dodatne oziroma obnovljene javne površine za potrebe športa (zunanja igrišča), 
– število športno aktivnih občanov v primerjavi s preteklim letom, 
– število vrhunskih in kategoriziranih športnikov. 

18042 - Dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez ter 
športnih društev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi javnega razpisa se sofinancira delovanje športne zveze in društev.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Planirajo se sredstva v višini 2.000,00 EUR za delovanje občinske športne zveze, ki opravlja strokovne in razvojne naloge v športu za svoje člane – društva in društev. Sofinancirajo 
se  materialni stroški v zvezi z najemom prostora (najemnina, elektrika, voda,..), kjer ima zveza sedež in sredstva za materialne stroške delovanja športnih društev. 
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18043 - Nagrade za športnike in športne delavce 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Osnova za proračunsko postavko je Pravilnik o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna«, na podlagi katerega se vsako leto športnikom občine na prireditvi, ki jo organizira Športna zveza občin Trebnje in Mirna, podelijo prestižni naslovi športnika leta za 
posamezne discipline in skupno. V letu 2017 se načrtuje prireditev v marcu 2017 za podelitev nagrade za športnika leta, v organizaciji Športne zveze občin Trebnje in Mirna s sofinanciranjem 
Občin Trebnje in Mirna. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Na postavki se planirajo sredstva do višine 4.500,00 EUR za leti 2017 in 2018 in sicer za pokrivanje stroškov izvedbe prireditve Športnik leta (izvedba razpisa, sejnine komisije za izbor, nagrade za dobitnike priznanj, najem prostora, tiskarske storitve, izvedba podelitve in spremljajoči 
program). Stroški prireditve se delijo med Občinama Trebnje in Mirna.  
18044 - Športne prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu s pravilnikom o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v občini se sofinancira neposredne materialne stroške organizacije mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih 
športnih prireditev v občini Trebnje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Število prijavljenih in sofinanciranih športnih prireditev v preteklem letu. Za dodelitev sredstev za projekte se izvajalci športnih programov prijavijo na javni razpis. Sofinancira se neposredne materialne stroške organizacije športnih prireditev. V proračunu 2017 se načrtuje 900,00 EUR za 
športne prireditve in 900,00 EUR v letu 2018. 
18045 - Strokovno izobraževanje v športu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se planirajo sredstva, za povračilo stroškov plačanih kotizacij za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu. Sredstva se razdelijo na podlagi 
javnega razpisa. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje in obseg realiziranih  programov glede na planirana sredstva v preteklem letu. V proračunu se 
načrtuje 600,00 EUR za strokovno izobraževanje v športu v 2017 in 600,00 EUR v letu 2018. 
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18046 - Športna vzgoja otrok, mladine in študentov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Financira se programe interesne športne vzgoje predšolskih in šolskih otrok, programe v počitnicah, udeležba na šolskih športnih občinskih, medobčinskih in državnih tekmovanjih, 
programi za mladino, športna dejavnost študentov ter programi otrok in mladine s posebnimi potrebami. Izvajalcem športnih programov se na podlagi javnega razpisa sofinancirajo stroški 
strokovnega kadra, pri nekaterih programih tudi uporaba objekta, kot to določa Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje.  
Sredstva se namenijo tudi za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, pri katerih se sofinancira strokovni kader in stroški uporabe objekta ter pri nekaterih programih tudi meritve treniranosti in nezgodno zavarovanje, skladno s Pravilnikom o 
sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje, s katerim se določa posamezne programe, obseg in delež sofinanciranja na razpisu izbranih programov, obseg 
programov  v primerjavi s številom sofinanciranih programov za otroke, mladino in študente v preteklem letu. V proračunu se načrtuje 124.000,00 EUR za programe otrok, mladine in študentov v letu 2017 in v letu 2018. 
18047 - Kakovostni šport 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirajo se sredstva za sofinanciranje stroškov uporabe objektov tistim društvom, ki se ukvarjajo 
z dejavnostjo kakovostnega športa (priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje, s katerim določamo 
posamezne programe, obseg in delež sofinanciranja na razpisu izbranih programov, obseg programov  v primerjavi s številom programov društev, ki se prijavljajo na razpis. Načrtujejo se sredstva v višini 5.000,00 EUR za leto 2017 in 5.000,00 za leto 2018. 
18048 - Vrhunski šport 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva do višine 25.000,00 EUR za sofinanciranje 
programov vrhunskega športa v društvih, to so priprave in tekmovanja kategoriziranih športnikov (po merilih OKS imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje, s katerim so 
določeni programi, obseg in delež sofinanciranja na razpisu izbranih programov in obseg 
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programov. Sredstva so načrtovana v višini 25.000,00 EUR za izvajanje programa društev v letu 
2017 in 25.000,00 EUR v letu 2018. 
18049 - Športna rekreacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za sofinanciranje programov športne rekreacije se planirajo sredstva za sofinanciranje društvom za stroške uporabe objektov za 80-urne programe športne rekreacije, za socialno in zdravstveno 
ogrožene, za občane, starejše od 65 let, ter za strokovni kader. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje, s katerim določamo programe, obseg in delež sofinanciranja na razpisu izbranih programov, obseg programov v primerjavi s številom sofinanciranih programov športne rekreacije v preteklem letu. Za programe 
razpisov se načrtujejo sredstva v višini 5.000,00 EUR za leto 2017 in 5.000,00 EUR za leto 2018. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje in obseg realiziranih  programov glede na planirana sredstva v preteklem letu. 
18050 - Šport invalidov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva za šport invalidov so namenjena za sofinanciranje stroškov uporabe objekta 
in strokovnega kadra za 80-urne programe na skupino, v kateri je 10 udeležencev. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje, s katerim določamo obseg in delež sofinanciranja na razpisu izbranih programov, obseg programov v 
primerjavi s številom sofinanciranih programov za šport invalidov v preteklem letu. Sredstva v letu 2017 se načrtujejo v višini 1.000,00 EUR, in v letu 2018 prav tako v višini 1.000,00 EUR. 
18051 - Nogometno igrišče z umetno travo Cviblje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izvedbo projekta - izgradnja igrišča z 
umetno travnato površino, kot večnamenskega vadbenega prostora, umeščenega na 
degradirano območje nekdanjega odlagališča odpadkov Cviblje. V okviru projekta bo 
zagotovljena športna oprema skladna z mednarodnimi standardi s področja športne opreme in 
arhitekturno - urbanističnimi zasnovami. V letu 2017 so planirana sredstva v višini 5.000,00 EUR 
za načrtovanje projekta.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke         

– OB130-17-0030  Nogometno igrišče z umetno travo Cviblje.        
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Projekt je vključen v NRP. 
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18053 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirajo se sredstva za obnovo in vzdrževanje javnih športnih objektov, ki bodo prijavljeni na javni razpis v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini 
Trebnje. 

    Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
– OB130-09-0067 Investicije in investicijsko vzdrževanje javni športni objekti. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje. Višina planiranih sredstev za leto 2017 je 4.000,00 EUR in za leto 2018 4.000,00 EUR. 
18066 - Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirajo se sredstva za načrtovanje projektov na področju športa in sicer v višini 1.500,00 EUR 
za leto 2017 in 2018. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-09-0068 Načrti in druga projektna dokumentacija. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Projekt je vključen v NRP. 
18076 - Obnova športnega igrišča v Trebnjem 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirajo se sredstva za obnovo športnega igrišča na Kidričevi ulici v Trebnjem. V letu 2017 so 
planirana sredstva v višini 183.983,44 EUR za izgradnjo tribun, v letu 2018 je planirano, da bo 
zaključena celotna obnova športnega igrišča in sicer so sredstva planirana v višini 172.793,56 
EUR za izgradnjo igrišča za tenis, za drsališče in za izvedbo vseh zaključnih del pri celostni obnovi 
igrišča.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-15-0018 Obnova športnega igrišča v Trebnjem. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 

     Projekt je vključen v NRP. 
18059002 - Programi za mladino 
Opis podprograma 
Občina Trebnje sledi javnemu interesu na področju mladinske dejavnosti in s sofinanciranjem podpira izvajanje mladinskih programov (mladinske aktivnosti skozi celo leto), mladinskih 
projektov (enkratni dogodki - npr. predavanje, okrogla miza, ipd.) ter zagotavlja sredstva za kritje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), 
– Zakon o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10), 
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– Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 
47/11), 

– Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov (Uradni list RS, št. 60/01), 
– Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje 

(Uradni list RS, št. 22/06). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji  in kazalci so sledeči: 

– avtonomija mladih, 
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v občini, 
– dostop mladih do kulturnih dobrin in  spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, 
– mobilnost in mednarodno povezovanje mladih, 
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, 
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, 
– neformalno učenje in večanje kompetenc mladih, 
– zdrav način življenja in preprečevanje raznih oblik odvisnosti mladih. 

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

– sofinancirati okvirno deset izbranih mladinskih projektov, 
– sofinancirati stroške delovanja izvajalcev mladinskih programov, okvirno 4 - 5, 
– zagotoviti prostorske pogoje za delovanje Mladinskega sveta Občine Trebnje.                                                                                                                     

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni 
S proračunom Občine Trebnje za leti 2017 in 2018 se zagotovijo sredstva glede na realizacijo  postavke v preteklem letu ter v skladu z letnimi izvedbenimi cilji.    
18055 - Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub 
študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za sofinanciranje mladinske dejavnosti bodo dodeljena posameznim izvajalcem 
mladinskih programov in projektom po postopku javnega razpisa.  
S proračunom Občine Trebnje za leti 2017 in 2018 se na postavki za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, zagotovijo sredstva v višini 10.000,00 EUR.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča: kljub nizki realizaciji v letu 2016, ostajajo sredstva na isti ravni, saj želimo vzpodbuditi 
mlade k izvedbi večjega števila programov in projektov. 
18056 – Stroški delovanja in projektov TREMS (trebanjskega 
mladinskega sveta) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za sofinanciranje TREMS-a bodo dodeljena z neposredno pogodbo TREMS-u kot krovni organizaciji v mladinskem sektorju. Sredstva so namenjena delno za stroške delovanja, delno pa 
za mladinske projekte.   
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S proračunom Občine Trebnje za leti 2017 in 2018  se na postavki zagotovijo sredstva v višini 
6.000,00 EUR.  

     Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Izhodišče: realizacija v letu 2016. 
18057 – Sofinanciranje mladinskega projekta ŠVIC 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za sofinanciranje  mladinskega projekta ŠVIC bodo dodeljena organizatorju po postopku javnega poziva. Občina prepoznava pomen tega projekta za njeno afirmacijo v širšem prostoru.  
S proračunom Občine Trebnje za leto 2017 se na postavki zagotovijo sredstva v višini 10.000,00 EUR.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Izhodišče: finančna konstrukcija projekta v preteklih letih. 
 
19 - IZOBRAŽEVANJE  
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 
Izobraževanje obsega področje varstva in vzgoje predšolskih otrok, primarnega in sekundarnega 
izobraževanja, drugih izobraževalnih programov in pomoč šolajočim, za katere mora Občina zagotavljati materialne in ostale pogoje za delovanje javnih zavodov. 
Primarno in sekundarno izobraževanje 
V skladu z zakonom, ki ureja področje financiranja vzgoje in izobraževanja je Občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje in razvoj osnovnega izobraževanja in glasbene šole ter 
izobraževanje odraslih. 
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
V skladu z zakonom, ki ureja financiranje vrtcev je Občina dolžna za otroško varstvo zagotavljati 
sredstva za razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine ne glede, v kateri vrtec so vključeni. Ceno programa potrjuje občinski svet. V ceni programov so zajeti 
stroški za osebne odhodke in druge osebne prejemke zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in standardi, materialni stroški, stroški uporabe prostora, sredstva za igrače in didaktični material ter stroški prehrane. 
Občina Trebnje sofinancira programe in dejavnosti vzgojno varstvenih zavodov: Vrtec Mavrica Trebnje in Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber.  
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Pregled zakonov, ki urejajo ta področja in opredeljujejo naloge občin: 

– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
– Zakon o vrtcih, 
– Zakon o osnovni šoli, 
– Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
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– Zakon o glasbenih šolah, 
– Zakon o izobraževanju odraslih. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev 
dela in prostorskih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, izobraževanja 
odraslih in glasbenega šolstva. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

– 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 
– 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje, 
– 1905 - Drugi izobraževalni programi, 
– 1906 - Pomoči šolajočim. 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Opis glavnega programa 
Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine in s tem pomagajo staršem pri celoviti skrbi za otroke, k izboljšanju kakovosti življenja družin in otrok in k ustvarjanju možnosti za otrokov celostni razvoj. V vrtce se vključujejo 
otroci od enajstega meseca starosti do vstopa v šolo. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Slediti ciljem iz veljavnega kurikuluma, ki je strokovna podlaga za delo v vrtcih in še posebej poudarja upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok ter aktivno vlogo, ki jo imajo malčki v vrtcih danes, pri čemer je pri načrtovanju, uresničevanju in ocenjevanju dela v vrtcu prisotno tudi 
sodelovanje staršev. Slediti ciljem zagotavljanja prostih mest za vse otroke, ki se vpišejo v vrtec.  
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V letu 2017 zgraditi en oddelek vrtca v Dobrniču in urediti dva oddelka vrtca v Trebnjem (Režunova ulica) ter nadaljevati načrtovanje za izgradnjo novega štirioddelčnega vrtca v 
Šentlovrencu in šestoddelčnega vrtca v Velikem Gabru. V vrtcih zagotavljati sredstva za izvedbo dodatnih programov v enakem obsegu kot v leti 2016 ter nadaljevati načrtovanje izvedbe novega vrtca v romskem naselju. Zagotavljati subvencioniranje vseh otrok, ki so na čakalni listi pri 
registriranem varuhu predšolskih otrok in v enakem obsegu kot v preteklem letu zagotoviti sredstva za programe »Veselega decembra«. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

– 19029001 Vrtci, 
– 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok. 

 
19029001 - Vrtci 
Opis podprograma 
Občina Trebnje je ustanoviteljica dveh izvajalcev vzgojno - varstvenega programa, in sicer:  
JVVZ Vrtca Mavrica Trebnje, v okviru katerega deluje 34 oddelkov vrtca. V sestavi vrtca tako delujejo naslednje enote:  
– Mavrica na Režunovi ulici 8, Trebnje,  
– enota vrtca, ki deluje v prostorih Podružnične šole Dobrnič,  
– Videk in Ostržek, na Slakovi ulici 5, Trebnje, 
– Kekec, na Kidričevi ulici 2, Trebnje, 
– vrtec, ki deluje v prostorih Podružnične šole Šentlovrenc, Šentlovrenc 17,  
– Romano, Vejar 121, Trebnje, 
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– vrtec na Gubčevi 21 in 23, Trebnje, 
– Mojca, Goliev trg 4, Trebnje. 

JVVZ Sončnica, ki deluje pri Osnovni šoli Veliki Gaber in izvaja javno službo predšolske vzgoje v 5 oddelkih dnevnega programa (4 oddelki v Velikem Gabru in 1 oddelek na Selih pri Šumberku).  
Občina je dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke s stalnim prebivališčem iz občine Trebnje in obiskujejo vrtce izven matične občine.  
Javni vrtci v občini izvajajo tudi dodatno dogovorjene programe, ki se izvajajo izven rednega obratovalnega časa vrtca in so poleg otrokom iz vrtca namenjeni tudi vsem tistim otrokom, ki vrtca sicer ne obiskujejo. V skladu z veljavno zakonodajo morajo občine v proračunu zagotavljati tudi 
sredstva za delovanje bolnišničnih oddelkov v regijskih bolnišnicah. Vse občine v regiji smo tako podpisniki pogodbe za delovanje bolnišničnega oddelka, ki deluje v regionalni Splošni bolnišnici 
Novo mesto. Sredstva se zagotavljajo v deležu, glede na število prebivalcev občine Trebnje, v primerjavi s prebivalstvom celotne regije. 
Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko 
vzdrževanje prostorov in opreme v javnih vrtcih. Pri planiranju sredstev so upoštevani predloženi finančni načrti zavodov. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
– Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 
– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 
– Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) 
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje (Uradni list RS, št. 29/16), 
– Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 
– Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca  (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13 in 74/16), 
– Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14), 
– Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Dolgoročni cilj programa je povečati število oddelkov in zagotoviti prostor za sprejem vseh vpisanih otrok iz občine.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Povečati število prostih mest v javnih vrtcih za tri oddelke iz sedanjih 34 na 37 oddelkov do 1. 9. 2017. V letu 2018 se nadaljuje načrtovanje novogradnje vrtcev v Velikem Gabru in Šentlovrencu. 
Kazalci so sledeči: 

– število vključenih otrok v vrtce glede na rojstva, 
– število vključenih otrok glede na razpoložljive kapacitete posameznega vrtca, 
– število otrok, ki so vključeni v vrtce občine Trebnje, iz drugih občin, 
– število otrok s stalnim prebivališčem v občini Trebnje ki obiskujejo vrtce izven matične 

občine, 
– cena na otroka mesečno v primerjavi s ceno v preteklem proračunskem letu in posledično vpliv na zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev.  
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19001 - Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in 
plačili staršev) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za leto 2017 in  2018 v višini 1.969.342,00 
EUR in sicer za: 
a) plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev (štirimestni konto 4119) 1.940.842,00 EUR, za  Vrtec Mavrica Trebnje 1.1.565.246 EUR,  Vrtec Sončnica Veliki Gaber 244.996 EUR tako v 
letu 2017 kot v letu 2018; 
b) tekočimi transferi v javne zavode (štirimestni konto 4133) 156.000 EUR, za Vrtec Mavrica 
Trebnje 130.000,00 EUR in Vrtec Sončnica Veliki Gaber 26.000,00 EUR tako v letu 2017 kot v letu 2018; 
c) iz postavke se zagotavljajo tudi sredstva najemnine za romski vrtec v naselju Vejar v višini 
3.100,00 EUR za leto 2017 in 2018. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Finančni načrt javnega zavoda in realizacija v preteklem letu. 
19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Predstavlja plačilo razlike med veljavno ceno programov in plačilom staršev za vse tiste otroke s stalnim bivališčem v občini Trebnje, ki pa obiskujejo vrtce v drugi občini. Za ta namen je planiranih 
91.000 EUR v letu 2017 in 2018. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča proračunskega planiranja temeljijo na porabi sredstev v preteklem letu in glede na planirano vključevanje otrok v vrtce izven matične občine, ki naj bi ostalo na enaki ravni kot v 
preteklem letu. 
19003 - Dodatni programi v vrtcih (zimovanje, letovanje, Bolnišnični 
oddelek) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Dodatno dogovorjeni programi v javnih vrtcih občine Trebnje so programi, ki se izvajajo izven obratovalnega časa vrtca in so med drugim namenjeni tudi otrokom, ki sicer vrtca ne obiskujejo. 
V okviru te proračunske postavke se planirajo tudi sredstva za sofinanciranje vzgojiteljice v bolnišničnem oddelku Palček Splošne bolnišnice Novo mesto. 
V letih 2017 in 2018 so planirana sredstva v višini 16.100 EUR:  

– Vrtec Mavrica Trebnje 12.100 EUR (Lutkovni abonma – 3.900 €, Bivanje v naravi s plavalnim tečajem – 6.900 €, Samostojno plavalno opismenjevanje – 750 EUR, Eko 
projekt – 550 EUR),  

– Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber 2.000 EUR (Teden otroka, Veseli december, Bivanje v naravi) 
– za bolnišnični oddelek 2.000 EUR.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Finančni načrt javnega zavoda in realizacija v preteklem letu. 
19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke so v letu 2017 planirana sredstva v višini 686.429,23 EUR za: 

– za ureditev prostorov za dva nova oddelka vrtca na Režunovi ulici v Trebnjem (nakup prostorov 201.772 EUR in ureditev 109.297,23 EUR), 
– za izgradnjo enega oddelka v Dobrniču v vrednosti 157.660 EUR, 
– za nakup zemljišča za novogradnjo vrtca v Velikem Gabru 131.500 EUR, 
– za načrtovanje novogradnje vrtca v Šentlovrencu 10.000 EUR, 
– za pripravljalna dela za gradbišče za izgradnjo Vrtca Šentlovrenc v višini 70.000 EUR, 
– za transfere javnim zavodom, vrtec Sončnica 4.200 EUR (nabava opreme), 
– za druge operativne odhodke 2.000 EUR. 

V  letu 2018 so planirana sredstva v višini 510.000,00 EUR, in sicer: za druge operativne 
odhodke 2.000 EUR, 3.000 EUR za investicijske transfere javnim zavodom in 505.000 EUR za novogradnjo vrtca v Šentlovrencu.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
– OB130-09-0075 Investicijski transferi javnim zavodom – Vrtci, 
– OB130-16-0001 Prizidek enega oddelka vrtca v Dobrniču, 
– OB130-16-0002 Izgradnja štirioddelčnega vrtca v Šentlovrencu, 
– OB130-17-0028 Izgradnja šestoddelčnega vrtca v Velikem Gaberu, 
– OB130-17-0022 Nova oddelka vrtca na Režunovi ulici v Trebnjem. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Vsi projekti investicij in investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.  
19042 - Romski center- vrtec 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za potrebe izvajanja predšolske vzgoje v romskem naselju Vejar se bo v letu 2017 in 2018 nadaljevalo načrtovanje novogradnje za kar je planirano 2.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-09-0086 Romski center z vrtcem v naselju Vejar. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Projekt investicije je vključen v NRP.  
19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok 
Opis podprograma 
Lokalna skupnost nastopa kot sofinancer projekta "Veseli December", ki se odvija v pred 
novoletnem času, v okviru katerega se odvija Miklavževanje, obdaritev otrok ob novem letu in kulturni program ob obdaritvi, za novoletno prireditev v mestnem parku in za postavitev drsališča 
v Trebnjem. 
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Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) je bil v Zakon o 
vrtcih dodan nov člen, ki določa sofinanciranje varuha predšolskih otrok s strani občine. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Odlok o dodeljevanju mesečnih subvencij za otroke, ki zaradi pomanjkanja prostora niso vključeni v javne vrtce Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 42/12). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Cilji so: obdariti predšolske otroke po krajevnih skupnostih v občini Trebnje in dekaniji Trebnje ter popestriti praznični čas z izvedbo kulturnega programa namenjenega otrokom, zagotavljati 
subvencije otrokom, ki so na čakalni listi v javnih zavodih in zaradi pomanjkanja prostora niso sprejeti v javni vrtec, imajo pa urejeno varstvo otroka pri registriranem varuhu otrok.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je obdariti vse predšolske otroke po krajevnih skupnostih v občini Trebnje  v starosti od 1 do 
5 let in v dekaniji Trebnje ter popestriti praznični čas z izvedbo kulturnega programa namenjenega otrokom. 
19005 - Sofinanciranje varuha predšolskih otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke Občina na podlagi pogodbe, ki jo sklene z registriranim varuhom 
predšolskih otrok, subvencionira varstvo tistih otrok, ki so registrirani na čakalni listi javnega vrtca in zaradi pomanjkanja niso sprejeti v vrtec. V občini Trebnje sta na dan 1. 1. 2017 delovala dva registrirana varuha in sicer Čebelica Maja in Varstvo Pikapolonica. Pri obeh varuhih predšolskih 
otrok je bilo decembra 2016 vključenih skupno 5 otrok iz čakalne liste vrtca. Sredstva so planirana v višini 4.600 EUR za leto 2017 in 2018. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pogodbe podpisane z varuhom predšolskih otrok in realizacija v preteklem letu. 
19006 - Izvedba programa Veseli December  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se namenijo za izvedbo kulturnega programa (čarobni gozd v mestnem parku, prireditve 
ob prihodu Dedka Mraza) ter za nakup daril za vse predšolske otroke v starosti 1-5 let, ki imajo stalno bivališče v Občini Trebnje, del pa tudi za Miklavževanje. Sredstva se razdelijo na podlagi 
javnega poziva. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Število otrok iz občine Trebnje, v starosti 1 - 5 let in realizacija programa v preteklem letu za izvedbo kulturnega programa in Miklavževanja za župnije v občini Trebnje. Sredstva za obdaritev in prireditve se bodo razdelila po merilih in kriterijih javnega poziva. Sredstva so planirana v višini 
23.400 EUR za leto 2017 in 2018. 
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1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Opis glavnega programa 
V okviru programa Občina zagotavlja: 

– plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne, glasbene šole in šole s 
prilagojenim programom (ogrevanje, voda, elektrika, komunala, zavarovanje opreme in objektov, prispevek za nadomestilo za stavbno zemljišče, tekoče vzdrževanje opreme in 
prostorov ter razne storitve);  

– glasbenim šolam sredstva za nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno 
pogodbo (regres za prehrano zaposlenih); 

– prevoze učencev v osnovne šole, če so od šole oddaljeni več kot 4 km, prevoze učencev, ki hodijo v šole po nevarnih poteh, in jutranje ter popoldansko varstvo vozačev; 
– investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim in glasbenim šolam; 
– sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in šol s prilagojenim programom (fakultativni 

pouk, topla prehrana otrok, šola v naravi, zgodnje učenje tujega jezika, računalništvo in druge nad standardne programe, ki jih predlagata svet staršev in svet šole in jih potrdi občinski svet); 
– sredstva za nadomestilo stroškov amortizacije za osnovne in glasbene šole ter šole s prilagojenim programom; 
– investicije v osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih; 
– osnovno izobraževanje odraslih.  

Občina Trebnje je tako dolžna sofinancirati programe in dejavnosti naslednjih zavodov, kamor so v programe vključeni učenci naše občine: Osnovni šoli Trebnje s centralno šolo in 3 podružnicami, 
Osnovni šoli Veliki Gaber, Posebni osnovni šoli Mirna in Glasbeni šoli Trebnje.  
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami in glasbenega šolstva. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilji so sledeči: 

– omogočiti čim bolj odprt pristop do raznih mednarodnih projektov, v katerih bodo želele sodelovati šole iz naše občine, 
– omogočiti izvedbo tistih dodatnih programov, ki jih šole razvijajo že vrsto let, 
– zagotoviti sredstva za delovanje šol na enaki ravni kot v preteklem letu, 
– zaključiti financiranje izvedenih investicij v osnovno šolstvo v preteklem letu in 

zagotavljanje najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

– 19039001 - Osnovno šolstvo, 
– 19039002 - Glasbeno šolstvo. 

19039001 - Osnovno šolstvo 
Opis podprograma 
Področje osnovnega izobraževanja je dejavnost, ki je v celoti zakonsko uokvirjena. Del finančnih 
obveznosti za osnovne šole pokriva država (plače zaposlenih za izvajanje javne službe in materialne stroške, ki so vezani na sam pouk), drugi del pa lokalna skupnost, in sicer sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške, ki so vezani na sam 
prostor vseh treh osnovnih šol, skupaj z njihovimi podružnicami. Poleg stroškov tehničnega varovanja zgradb in prostorov se zavodom preko tekočih transferov zagotavljajo sredstva za 
elektriko, ogrevanje, vodo, sredstva za material za vzdrževanje in uporabo prostora, povračilo stroškov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, povračilo stroškov zavarovalnih premij objektov in opreme ter stroške za manjša vzdrževalna dela. Tovrstni stroški se plačujejo tudi 
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drugim zavodom, v katere so na podlagi odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami vključeni 
otroci s stalnim prebivališčem v občini Trebnje. 
V okviru podprograma so zagotovljena tudi sredstva za dodatno izobraževanje osnovnošolskih 
otrok. Najuspešnejši učenci in učitelji so ob koncu šolskega leta nagrajeni z organiziranim sprejemom pri županu občine. 
Osnovnim šolam se zaradi izpolnjevanja zakonske zahteve po zagotovitvi varstva vsem tistim učencem, ki čakajo na organiziran prevoz zagotavljajo tudi sredstva za namen varstva vozačev. Sredstva so namenjena za opravljene ure oziroma za delo učiteljev, ki to varstvo opravljajo.  
Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi, da zagotavlja sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme. Ob planiranju pa so upoštevani finančni načrti javnih zavodov 
in tudi obseg občine Trebnje. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), 

– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 

– Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji sistema vzgoje in izobraževanja v občini Trebnje so enaki ciljem na nivoju države, kar pomeni 
učencem dati temeljno znanje in jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter usposabljanje za poklicno in osebno življenje. Učenci se naučijo razumevati osnovne zakone o naravi, družbi in človeku, 
razvijajo govorno kulturo in radovednost, potrebo po stalnem učenju, prijateljskih stikih z vrstniki in odraslimi; šole jih vzpodbujajo pri razvijanju interesov in sposobnosti ter oblikujejo njihove navade.   
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji so sledeči: 

– omogočiti čim bolj odprt pristop do raznih mednarodnih projektov, v katerih bodo želele sodelovati šole iz naše občine, 
– zaključiti financiranje izvedenih investicij v osnovno šolstvo v preteklem letu.  

Kazalci so sledeči: 
– podatki o rojstvih v primerjavi s podatki o dejanskem vpisu za posamezno šolsko leto, 
– povprečno število otrok v oddelkih, 
– višina materialnih stroškov na kvadratni meter uporabne površine, 
– primerjava normativnih površin z obstoječimi. 

19007 - Varovanje zgradb in prostorov, zavarovalne premije za objekte 
in drugi materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore, opremo, drugi 
materialni stroški) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana v višini 192.800 EUR v letu 2017 in 2018 za: 

– namene varovanja zgradb in prostorov v višini 7.000 EUR v obeh letih, 
– storitve, ki jih OŠ Dragotin Kette in POŠ Mirna nudita učencem iz občine Trebnje v višini 7.800 EUR za obe leti, 
– tekoče transferje v javne zavode so sredstva načrtovana v višini 178.000,00 EUR za leto 

2017 in 2018, za OŠ Trebnje 130.000 EUR in OŠ Veliki Gaber 48.000,00 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 

– pogodba z izvajalcem varovanja stavb; 
– pogodba med MO Novo mesto in Občino Mirna, 
– finančni plan zavoda ter indeks rasti proračunskega planiranja. 

19008 - Dodatni programi v osnovnih šolah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za izvedbo dodatnih programov je planirano 35.500 EUR za leto 2017 in enako za leto 2018 za: 

– Osnovna šola Trebnje 25.000 EUR (Zgodnje učenje angleškega jezika 3.880 EUR, 
tekmovanja učencev 3.200 EUR, projektno delo in raziskovalne naloge 4.400 EUR, šola v naravi 9.570 EUR, bralna značka 2.550 EUR, nagrade učencem 1.400 EUR; 

– Osnovna šola Veliki Gaber   6.000 EUR (šola v naravi 418 EUR, tekmovanje učencev 1.740 EUR, projekti 1.450 EUR, bralna značka 700 EUR, nadarjeni učenci 1.692 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Finančni načrt javnega zavoda in realizacija v preteklem letu. 
Dodatni programi/projekti se bodo omejili na tiste, ki se izvajajo v šolah že vrsto let in bi zmanjševanje le-teh bistveno vplivalo na izobraževanje in vzgojo otrok.  
19009 - Varstvo vozačev (kadri) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 21.530 EUR v letu 2017 in enako v letu 2018 so namenjena za delo učiteljev, ki 
izvajajo varstvo učencev - vozačev, ki morajo glede na obstoječi vozni red in glede na urnik izvajanja programa osnovnošolskega izobraževanja, čakati na organiziran šolski prevoz. 
Osnovna šola Trebnje prejme za ta namen 14.730 EUR, Veliki Gaber pa 6.800 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pri planiranju sredstev je upoštevana enotna urna postavka v višini 5,61 EUR/h bruto in število ur po realizaciji iz preteklega leta.  
19011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Iz proračunske postavke se financirajo investicijska in projektna načrtovanja v osnovnem šolstvu in investicijski transferi javnim zavodom za potrebe investicijskega vzdrževanja v šolah.  
V letu 2017 so načrtovana sredstva v višini 309.165 EUR, od tega za izgradnjo zunanjega igrišča pri PŠ Dobrnič 173.000 EUR, za investicijske transfere v OŠ Trebnje 101.000 EUR za nakup 
opreme, ureditev učilnice za tehniko, preureditev in opremo prostorov nad garažo in ureditev ograje na šolskem igrišču pri PŠ Šentlovrenc in za investicije v OŠ Veliki Gaber 35.165 EUR za 
zamenjavo oken v računalniški učilnici in knjižnici, obnovo strelovoda, menjavo oz. obnovo parketa v telovadnici in nabavo športne opreme ter za biologijo, kemijo in glasbo. 
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V letu 2018 so načrtovana sredstva v višini 65.000 EUR za investicijske transfere, in sicer za OŠ 
Trebnje v višini 45.000 EUR za ureditev zunanjega igrišča in za OŠ Veliki Gaber v višini 20.000 EUR za nakup opreme in ureditev lesene fasade in stropa na vhodu šole. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB130-09-0081 Investicijski transferi javnim zavodom – osnovnim šolam 
OB130-12-0001 Zunanje igrišče pri PŠ Dobrnič 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Vsi projekti investicij in investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.  
19018 - Posvetovalnica za starše in otroke 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za strokovno delo delavcev Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, ki bodo nudili strokovno specializirano individualno in/ali timsko obravnavo  učencem iz 
osnovnih šol Občine Trebnje, ki imajo razvojne težave ali razvojne odklone, učne težave, psihosocialne, čustvene ali vedenjske težave. Svetovalna dejavnost vključuje diagnostiko, svetovanje, korekcijo, različne oblike razvijanja raznih spretnosti in veščin ter povezovanja z 
otrokovim okoljem. V ta namen je v proračunu za leto 2017 zagotovljenih 5.300 EUR, enako za 2018. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Finančni načrt javnega zavoda in realizacija v preteklem letu. 
19039002 - Glasbeno šolstvo 
Opis podprograma 
Lokalna skupnost v okviru tega podprograma financira dejavnost Glasbene šole Trebnje. Glasbena šola Trebnje je uspešna šola s tridesetletno tradicijo, ki se poleg osnovne dejavnosti - 
izvajanje glasbenih vzgojno-izobraževalnih programov, ukvarja tudi s produkcijo in organizacijo koncertov oz. glasbenih prireditev. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o glasbenih šolah (Uradni list. RS, št. 81/06), 
– Pravilnik o normativih in standardih v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 76/08, 31/10, 

5/11). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Splošni cilji Glasbene šole Trebnje: 

– odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti, 
– načrtno izboljšanje glasbene izobraženosti prebivalstva, 
– doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih, pevskih zborih, ipd., 
– pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje, 
– omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja. 

Kazalci: 
– število učencev v glasbeni šoli, 
– število koncertov, nastopov, prireditev, 
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– število organiziranih izobraževanj, 
– dosežki na regijskih in nacionalnih tekmovanjih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Organiziranje izobraževanja na orkestrskih in drugih instrumentih, na komorni ansambelski igri, orkestrih, nauku o glasbi, pripravnici in ljudskih glasbilih. 
19012 - Materialni stroški v glasbeni šoli (za prostore, opremo, drugi 
materialni stroški) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Poleg materialnih stroškov, ki so po vsebini enaki tovrstnim stroškom za osnovne šole, se 
glasbeni šoli zagotavljajo še sredstva za programsko odvisne materialne stroške, katere se osnovnim šolam nakazujejo iz državnega proračuna, prav tako pa tudi sredstva za regresirano 
prehrano zaposlenih, za izobraževanje učiteljev in druge stroške po kolektivni pogodbi. V letu 2017 se planirajo sredstva v višini 23.000 EUR, v letu 2018 pa 27.984 EUR. Nakazujejo se v obliki  mesečnih dotacij. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča za sofinanciranje dejavnosti glasbene šole so podana v Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, v odloku o ustanovitvi, finančnem načrtu zavoda in v realizirani porabi v letu 2016. 
19014 - Dodatni programi v glasbenih šolah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina s financiranjem dodatnih programov v glasbenem šolstvu sofinancira izvedbo koncertov 
in izdaja nosilcev zvoka. 
V letu 2017 in v letu 2018 je za dodatne programe planirano 3.000 EUR sredstev.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Finančni načrt zavoda in možnost zagotavljanja  proračunskih sredstev v letu 2017 in 2018. 
19015 - Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtujejo se sredstva v letu 2017 v višini 20.000 EUR in v letu 2018 v višini 20.000 EUR za potrebe investicij in investicijskega vzdrževanja glasbene šole in za nakup opreme ter glasbil. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-09-0083 Investicijski transferi javnim zavodom – Glasbena šola Trebnje. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Vsi projekti investicij in investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.  
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1905 - Drugi izobraževalni programi 
Opis glavnega programa 
Glavni program obsega področje formalnega izobraževanja odraslih ter področje neformalnega izobraževanja. Izobraževanje odraslih obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in 
učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko izobraževanje in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Razvoj 
izobraževanja odraslih postaja prednostna naloga vsake moderne družbe.  
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so: povečati nivo izobraženosti in neformalnih znanj občanov, izboljšati splošno izobraženost odraslih v občini, dvigniti izobrazbeno raven, pri čemer je najmanj 12 let uspešno dokončanega šolanja temeljni izobrazbeni standard. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Približati izobraževanje udeležencem in jim z dobro organizacijo izobraževalnega procesa in 
kvalitetno izvedbo omogočiti enostavno pot do novih znanj. Omogočiti vsakemu zainteresiranemu kandidatu, da se vključi v formalne in neformalne oblike izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih. Še naprej se uveljaviti kot izobraževalno, svetovalno, informacijsko in pospeševalno 
središče izobraževanja odraslih.   
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

– 19059001 - Izobraževanje odraslih. 
19059001 - Izobraževanje odraslih 
Opis podprograma 
Izobraževanje odraslih obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti 
znanje in pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Razvoj izobraževanja odraslih postaja prednostna naloga vsake moderne družbe. Glede na to se v okviru tega 
podprograma Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje zagotavljajo sredstva za program osnovne šole za odrasle, za univerzo za tretje življenjsko obdobje ter za nacionalni program 
izobraževanja odraslih. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06), 
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje (Uradni list RS, št. 19/09, 42/09) 
– Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/00). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
– izboljšati splošno izobraženost odraslih v občini, 
– dvigniti izobrazbeno raven, pri čemer je najmanj 12 let uspešno dokončanega šolanja temeljni izobrazbeni standard, 
– povečati zaposlitvene možnosti - izobraževanje za potrebe trga dela, 
– povečati možnosti za učenje in vključenost v izobraževanje, 
– zagotoviti priložnosti za vseživljenjsko učenje kot je le mogoče blizu uporabnikom, 
– zagotoviti vsem enostaven dostop do kvalitetnega informiranja in svetovanja o učnih možnostih, 
– vključevanje Romov v procese izobraževanja in dela. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Letni izvedbeni cilji so: 

– čim bolj približati izobraževanje udeležencem in jim z dobro organizacijo izobraževalnega procesa in kvalitetno izvedbo omogočiti enostavno pot do novih znanj, 
– omogočiti vsakemu zainteresiranemu kandidatu, da se vključi v formalne in neformalne oblike izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih, 
– CIK se tudi v bodoče uveljavlja kot izobraževalno, svetovalno, informacijsko in 

pospeševalno središče izobraževanja odraslih. 
19023 - Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni 
stroški) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 6.378 EUR se v letu 2017 in v letu 2018 6.544 EUR namenijo za pokrivanje obratovalnih stroškov osnovne šole za odrasle (štiri oddelke) in za nacionalni program 
izobraževanja odraslih (promocija vseživljenjskega učenja in sodelovanja v projektu TVU) 1-2 študijska krožka, izobraževalni programi za ranljive skupine (Romi, nezaposleni). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Finančni načrt javnega zavoda in realizacija v preteklem letu. 
19038 - Sofinanciranje izobraževanja odraslih - univerza za tretje 
življenjsko obdobje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 8.353 EUR se v letu 2017 in v letu 2016 v višini 8.570 EUR namenijo za 
pokrivanje stroškov priprave in izvedbe letnega programa, plačilo avtorskih honorarjev in potnih stroškov predavateljev ter za obveščanje udeležencev o delovanju UTŽO. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Finančni načrt javnega zavoda in realizacija v preteklem letu. 
19059002 - Druge oblike izobraževanja 
Opis podprograma 
Podprogram vključuje druge oblike izobraževanja. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Podpora nadarjenim šolajočim, da si v okviru mednarodnih študijskih tekmovanj pridobijo dodano 
vrednost v zanju in si s tem pridobijo večje zaposlitvene možnosti.   
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Sofinanciranje udeležbe vsaj enega študenta na mednarodnem študijskem tekmovanju.  
19039 - Sofinanciranje mednarodnih šolskih in študijskih tekmovanj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki planiramo 1.000 EUR v letu 2017 in v letu 2018 za sofinanciranje mladih s stalnim prebivališčem v Občini Trebnje, ki se udeležijo mednarodnih študijskih tekmovanj, simpozijev ali 
drugih podobnih dogodkov v tujini, ki se nanašajo na študij oz. znanje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva bodo razdeljena na podlagi pravil o dodelitvi sredstev in javnega poziva. 
19043 - Sofinanciranje raziskovalnega programa-tabor Čebelica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj v domu CŠOD Čebelica Čatež, v trajanju 7 dni za študente, dijake in učence zadnje triade, že vrsto let sofinancira Občina Trebnje. V letu 2017 in 
2018 planiramo sredstva v višini 4.500 EUR za kritje stroške nastanitve in prehrane mladih udeležencev tabora. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Javni poziv za dodelitev sredstev. 
1906 - Pomoči šolajočim 
Opis glavnega programa 
V okviru podprograma se z regresiranjem prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj izpolnjujejo zakonske obveznosti lokalne skupnosti. Pri subvencioniranju šolske prehrane pa gre 
za dodatno dogovorjeni program, ki omogoča malico ali kosilo učencem  socialno šibkejših okolij. V okviru programa se financira tudi štipendiranje nadarjenih učencev, dijakov in študentov ter 
štipendiranje na področju kmetijstva.   
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so: 

– stremeti k čim bolj racionalni organizaciji šolskih prevozov, 
– zagotoviti brezplačno prehrano vsem socialno ogroženim učencem, 
– nadaljevanje dodeljevanja štipendij za nadarjene šolajoče in za področje kmetijstva;  v enakem obsegu kot v preteklem obdobju. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilji so: 

– reorganizirati šolske prevoze in zmanjšati število prevoženih kilometrov ter število 
uporabljenih prevoznih sredstev; 

– s sredstvi občinskega proračuna obdržati število upravičencev do subvencionirane šolske 
prehrane; 

– dodeljevanje štipendij za nadarjene šolajoče in za področje kmetijstva  v enakem obsegu kot v preteklem letu.  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

– 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu, 
– 19069003 - Štipendije. 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 
Opis podprograma 
V okviru podprograma se z regresiranjem prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj izpolnjujejo zakonske obveznosti lokalne skupnosti. Pri subvencioniranju šolske prehrane pa gre 
za dodatno dogovorjeni program, ki omogoča malico ali kosilo še večjemu številu upravičencev iz socialno šibkejših okolij. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), 
– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 
– Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11). 

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

– skupaj z upoštevanjem zakonodaje, ki natančno določa, kdo je upravičen do tovrstnih prevozov omogočati prevoz otrok,- omogočiti varne in kvalitetne prevoze vsem tistim 
učencem, ki so do te pravice upravičeni, 

– s sredstvi občinskega proračuna povečati število upravičencev do subvencionirane šolske 
prehrane. 

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

– omogočiti varne in kvalitetne prevoze vsem tistim učencem, ki so do te pravice upravičeni, 
– s sredstvi občinskega proračuna obdržati število upravičencev do subvencionirane šolske 

prehrane. 
19029 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V proračunu zagotovljena sredstva znašajo v letu 2017 in 2018 v višini 679.000 EUR. V okviru te postavke se zagotavljajo brezplačni prevozi za vse tiste učence, ki so od šole oddaljeni 
več kot 4 kilometre, vsem učencem v 1. razredu devetletke in vsem tistim učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in je njihova pot v šolo opredeljena kot nevarna pot.  V okviru te postavke so zagotovljena tudi sredstva za povračilo stroškov prevoza učencev s posebnimi potrebami, ki 
so na podlagi odločbe Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, vključeni v osnovne šole izven Občine Trebnje.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višina proračunske postavke regresiranje prevozov učencev v šolo in nazaj je oblikovana na 
osnovi sklenjene pogodbe z izbranim prevoznim podjetjem in realizacije iz preteklega leta. 
19030 - Subvencioniranje šolske prehrane 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so zagotovljena tudi za regresiranje prehrane socialno ogroženim učencem naše občine. Planirana so sredstva v letu 2017 in 2018 v višini 18.500  EUR. Učence, upravičence do te pomoči predlagajo šole ob soglasju staršev upravičencev in ob pozitivnem mnenju Centra za 
socialno delo Trebnje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Finančni načrt osnovnih šol v občini. 
19069003 - Štipendije 
Opis podprograma 
V okviru podprograma se preko štipendij za nadarjene podeljujejo štipendije dijakom in študentom, perspektivnim osebam, z jasnimi cilji in vizijo ter željo delovati v lokalnem okolju in dijakom in študentom, ki dosegajo vidne rezultate na izven šolskem področju. Preko  štipendij za 
deficitarne poklice pa se sofinancirajo štipendije, pridobljene iz naslova »Štipendijske sheme za Dolenjsko«, katero vodi Razvojni center Novo mesto. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 30/16), 
– Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje (Uradni list 

RS, št. 41/15).  
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Splošni cilji tega podprograma so ustvariti znanje za potrebe delodajalcev v občini Trebnje ter zviševati izobrazbeno raven prebivalstva naše občine. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so: 

– odločanje dijakov in študentov za izobraževanje na področju deficitarnih poklicev, 
– uskladitev potreb delodajalcev po kadrih (glede na aktualne in bodoče potrebe 

delodajalcev v občini), 
– povezava med zasebnim in javnim sektorjem pri skrbi za razvoj občine in s tem vzpostavitve internega trga dela za kadrovski potencial občine, 
– dolgoročna navezava na regijski štipendijski sklad. 
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19033 - Štipendije na področju kmetijstva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke se sredstva dodelijo na podlagi javnega razpisa dijakom iz območja občine Trebnje, ki se šolajo v srednješolskih kmetijskih programih. Sredstva v okviru 
postavke so planirana v višini 10.000 EUR za leto 2017 in isto za leto 2018.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Sredstva so načrtovana na podlagi števila prijav v lanskem letu.  
19034 - Štipendije za nadarjene 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke štipendije za nadarjene se za vsako šolsko oziroma študijsko leto na podlagi javnega razpisa dodeli štipendiranje dijakom in študentom občine Trebnje. Sredstva 
so planirana v višini 38.00 EUR za leto 2017 in enako za leto 2018.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Število razpisanih štipendij je oblikovano v primerjavi z lanskim letom s predpostavko da bo znašala višina štipendije za dijaka 130 EUR mesečno, za študenta pa 160 EUR.  
 
20 - SOCIALNO VARSTVO  
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 
Lokalna skupnost na podlagi zakonov opravlja naloge, in sicer: 

– zagotavlja izvajanje storitev v okviru javne službe, za katere je zadolžena z zakonom o socialnem varstvu, 
– razpisuje javne natečaje za podelitev koncesij in sklepa pogodbe o koncesijah za storitve 

iz svoje pristojnosti, 
– zagotavlja sredstva za plačila oskrbnih stroškov v socialno varstvenih zavodih za starejše 

in osebe s posebnimi potrebami, ki so deloma ali v celoti oproščene plačil po posebnih merilih, 
– zagotavlja sredstva za (do)plačilo pomoči na domu in družinskega pomočnika, 
– pospešuje in organizira dejavnosti in programe socialnega varstva po zakonu o lokalni samoupravi. 

Poleg obveznosti, ki so določene z zakonom, ima Občina Trebnje lastne vire, ki jih namenja tistim 
programom, ki so za življenje njenih občank in občanov bistvenega pomena (pomoč družinam ob rojstvu otrok, reševanje socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih stisk znajdejo v socialnih stiskah, financiranje programov, ki so namenjeni 
reševanju socialnih stisk posameznikov in skupin, in sicer tako, da se kar najbolje upoštevajo potrebe uporabnikov in konkretne potrebe lokalnega okolja, v katerem se izvajajo. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Pri pripravi ciljev in ukrepov se sledi izhodiščem nacionalnega programa socialnega varstva, in 
sicer: 
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– prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, 
– izboljšati dostop do storitev in programov, 
– doseči večjo učinkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomoči, izboljšati kakovost 

storitev in programov ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost, 
– krepiti strokovno avtonomijo, upravljavsko samostojnost in racionalno poslovanje na 

področju socialnega varstva. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

– 2002 - Varstvo otrok in družine, 
– 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva. 

2002 - Varstvo otrok in družine 
Opis glavnega programa 
Program zajema enkratni denarni prispevek za novorojence, s katerim se družini oziroma 
novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je predvsem pomoč družini ob rojstvu otroka oziroma novorojencu, saj se stroški z novim družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen tudi povečanju števila rojstev ter zmanjševanju revščine. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj programa je predvsem pomoč družini ob rojstvu otroka oziroma novorojencu, saj se stroški z 
novim družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen tudi povečanju števila rojstev ter zmanjševanju revščine. V letih 2017 in 2018 se predvideva, da bo ta pomoč dodeljena približno 160 družinam (okvirno število rojstev glede na preteklo leto). 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
20029001  Drugi programi v pomoč družini: 

– 20022 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok. 
20029001 - Drugi programi v pomoč družini 
Opis podprograma 
Podprogram zajema enkratni denarni prispevek za novorojence, s katerim se družini oziroma 
novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini Trebnje (Uradni list RS, 
št.44/05, 52/08). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj podprograma je predvsem pomoč družini ob rojstvu otroka oziroma novorojencu, saj se stroški z novim družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen tudi povečanju 
števila rojstev ter zmanjševanju revščine. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj programa je predvsem pomoč družini ob rojstvu otroka oziroma novorojencu, saj se stroški z novim družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen tudi povečanju števila rojstev ter 
zmanjševanju revščine. 



Stran 156 od 185 

20022 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke, na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini Trebnje in prispelih vlog, občinska uprava vodi postopek dodelitve 
enkratnega denarnega prispevka za novorojence iz občine Trebnje. Višina zneska se določa na podlagi podatka, kateri otrok v družini je novorojenček, tako znaša prispevek za prvorojenca 
156,00 EUR, drugorojenca 208,00 EUR in za tretjerojenca ali več 312,00 EUR. Občinska uprava predlaga sredstva v višini 32.000,00 EUR letno.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Ocena potrebnih sredstev je odvisna od števila predvidenih rojstev in od števila vlog za uveljavitev 
tovrstne pomoči. 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
Opis glavnega programa 
Naloge občine na področju socialnega varstva so opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu in  Zakonu o socialno varstvenih prejemkih, Zakonu o Rdečem križu Slovenije, Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti. 
Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja dopolnilni program v centrih za socialno delo - preventivni programi (za rejnike), zagotavlja socialno varstvo invalidov - financiranje družinskega 
pomočnika, skrbi za socialno varstvo starih, izvaja mrežo javne službe za pomoč na domu, skrbi za socialno varstvo materialno ogroženih (plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, sklad za izredne denarne socialne pomoči,) ter neposredno sofinanciranje delovanja območnega 
združenja Rdečega križa. Predvidena so tudi sredstva za sofinanciranje programov socialnega varstva, in sicer programov humanitarnih organizacij in društev, programov za delo z zasvojenimi 
in preventivnih programov, ki jih lahko pridobijo izvajalci programov na podlagi uspešne prijave na javni razpis. V okviru programa se načrtuje tudi delo z Romi, in sicer s programi za zmanjšanje izključevanja, učne pomoči in socialnih veščin.  
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Pri pripravi ciljev in ukrepov se sledi izhodiščem nacionalnega programa, in sicer: 

– prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, 
– izboljšati dostop do storitev in programov, 
– doseči večjo učinkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomoči, izboljšati kakovost 

storitev in programov ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost, 
– krepiti strokovno avtonomijo, upravljavsko samostojnost in racionalno poslovanje na 

področju socialnega varstva. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Poleg dolgoročnih ciljev, se bo sledilo še ciljem v smislu: 

– sodelovanja pri reševanju problema revščine, 
– sodelovanja na področju dela s starejšimi, 
– pospeševanja razvijanja programov za delo z mladimi, 
– spodbujanja programov za ljudi s težavami v duševnem zdravju, s težavami z zasvojenostjo, z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, na področju nasilja nad 

ženskami in otroki, 
– sodelovanja z neprofitnimi organizacijami in ustanovami, 
– razvijanja prostovoljnega dela. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
20049002  Socialno varstvo invalidov  

– 20007 - Financiranje družinskega pomočnika. 
20049003  Socialno varstvo starih  

– 20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, 
– 20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu, 
– 20023 - Povračilo stroškov kilometrin. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih  
– 20017 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, 
– 20018 - Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome, 
– 20028 - Sklad za izredne socialne denarne pomoči. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
– 20020 - Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva, 
– 20021 - Drugi odhodki za področje socialnega varstva, 
– 20032 - Sofinanciranje programa Kher šu Beši, 
– 20033 - Delovanje Rdečega križa. 

  
20049002 - Socialno varstvo invalidov 
Opis podprograma 
Podprogram zajema financiranje družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno 
ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Invalidna oseba uveljavlja pravico do izbire družinskega pomočnika pri centru za socialno delo, ki je pristojen za to invalidno osebo. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 
– popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 –ZPPreb-1). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Dolgoročni cilji podprograma so predvsem v tem, da se invalidnim osebam nudi nega in oskrba v domačem okolju in se jim s to obliko pomoči oddalji odhod v institucionalno varstvo. Kazalci, s 
katerimi se meri doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev, se kažejo v deležu invalidnih oseb, ki ob pomoči družinskega pomočnika živijo v svojem primarnem okolju. Hkrati se zmanjšuje tudi 
brezposelnost, saj mora družinski pomočnik po dosedanji ureditvi izpolniti enega od naslednjih treh pogojev: 

– da je oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti, ali 

– se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih 
oseb, ali 

– je zapustila trg dela. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Letni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so identični dolgoročnim ciljem. 
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20007 - Financiranje družinskega pomočnika 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina na podlagi 18. člena Zakona o socialnem varstvu ter na podlagi ugotavljanja upravičenosti do storitve, ki jo izvaja Center za socialno delo Trebnje, planira sredstva za financiranje 
družinskega pomočnika. Le tega si lahko izberejo polnoletne osebe s težko duševno ali telesno motnjo, celoten postopek vodi CSD Trebnje. Občina prejme odločbo, na podlagi katere je 
zavezanka za plačilo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Glede na realizacijo v preteklih letih se v občinskem proračunu za leto 2017 in 2018 načrtuje 26.000  EUR, za tri družinske pomočnike (od tega enega za polovični čas) in se 
ocenjuje, da število družinskih pomočnikov ne bo bistveno naraščalo. 
20049003 - Socialno varstvo starih 
Opis podprograma 
Občina v okviru tega podprograma financira bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, 
kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše. Odločbe o delnem ali celotnem plačilu stroškov storitev v zavodih izda Center za 
socialno delo, občina pa v skladu z veljavno zakonodajo uveljavlja terjatve (vpis na premoženje) iz naslova teh doplačil. 
Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe za 
socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti 
ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v 
drugi družini ali v drugi organizirani obliki.  
Dejavnost izvajanja storitve pomoč družini na domu se iz proračuna občine v skladu z Zakonom 
o socialnem varstvu financira najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Občina Trebnje uporabnikom subvencionira  60% vrednosti storitve. Razliko krijejo samo plačilno sposobni 
uporabniki in uporabnice, za ostale, ki nimajo dovolj sredstev, krije razliko do polne višine Občina, za tiste, ki nimajo sredstev, pa stroške krije Občina v celoti. 
V okviru tega podprograma so zajeta tudi povračila dodatnih stroškov kilometrin, ki niso zajeti v strukturi priznane cene, izračunane po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev, s katerim izvajalec nemoteno izvaja storitev pomoč družini na domu. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 
– popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), 

– Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15), 
– Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, 

št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15), 
– Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 

87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), 
– Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu (Uradni list RS, št. 21/00). 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Izhodišče pri določanju ciljev podprograma socialnega varstva starih je zagotavljanje kvalitete 
življenja posameznikov zlasti na področjih življenjskega standarda. Pravica do institucionalnega varstva se uveljavlja po načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa 
zakon in po načelu socialne pravičnosti. V proračunu Občine se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše.  
Pomoč družini na domu je storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti 
ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organiziranja praktične pomoči in storitev, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v 
drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Mrežo javne službe za omenjeno storitev zagotavlja vsaka občina posebej. V skladu z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva se 
javna služba pomoč družini na domu organizira za najmanj 3% oseb, starih 65 let in več ter za najmanj 0,05% drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu ali mobilno pomoč zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni ali iz drugih razlogov. S tem naj bi se dosegel 
zaželen učinek, da se v Republiki Sloveniji zagotovi socialna oskrba na domu za vsaj 10.000 oseb, starih nad 65 let in vsaj za 900 drugih odraslih oseb.  Pravico do storitve pomoči družini na 
domu se uveljavlja po načelu enake dostopnosti in proste izbire oblike za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon in po načelih socialne pravičnosti. S pomočjo na domu se izboljšanje kvaliteta življenja, zagotavljanja aktivno obliko socialnega varstva, razvijajo se strokovne oblike 
pomoči, vzpostavlja se razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk. 
Kazalci, s katerimi se meri doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev, so predvsem delež oseb, ki potrebujejo socialno oskrbo na domu ter zmanjševanje oziroma oddaljevanje odhoda v 
institucionalno varstvo. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je, da se vsem, ki potrebujejo storitev pomoč družini na domu, v najkrajšem možnem času zagotovi storitev in jim omogoči bivanje v domačem okolju. Občanom, ki nimajo možnosti bivanja 
v domačem okolju in zaradi zdravstvenega stanja potrebujejo varstvo posebno nego pa se zagotovi sofinanciranje bivanja v splošnih socialnih zavodih. 
Merilo za doseganje zastavljenih ciljev je število uporabnikov. 
20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje oskrbnin tistim našim občanom, ki zaradi 
zdravstvenega stanja bivajo v posebnih socialno varstvenih zavodih po Sloveniji in starejšim občanom, ki bivajo v domovih za varstvo odraslih. Gre za sofinanciranje oskrbnin v deležu razlike 
med višino polne cene oskrbnine in lastnimi prispevki občanov oz. njihovih zavezancev. Plačilo te razlike po Zakonu o socialnem varstvu krije občina. V primerih, ko občani zavezancev oz. lastnih dohodkov (invalidnine ali pokojnine) nimajo, je lokalna skupnost dolžna poravnati celotne 
oskrbnine. Dejstva o upravičenosti sofinanciranja ugotavlja CSD Trebnje, ki izdaja odločbe o domskem varstvu. 
Občina na podlagi pravnomočnih odločb, potrjuje in plačuje račune, ki jih izstavijo zavodi za odrasle in domovi za starejše. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
V proračunu Občine se za leto 2017 in 2018 načrtuje  265.000,00 EUR za plačila storitev v 
zavodih za odrasle in domovih za starejše, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe. Osnova za planiranje finančnih sredstev je realizacija programa v preteklem letu in upoštevanje rasti cen domske oskrbe. 
20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen izvajanja storitve pomoči na domu je, da imajo uporabniki oziroma upravičenci na voljo 
pomoč usposobljenih oskrbovalk, ki nudijo socialno oskrbo pri dnevnih opravilih, gospodinjski pomoči in ohranjanju socialnih stikov, da uporabnik lahko  biva v svojem okolju. Občina na podlagi 
Zakona o socialnem varstvu v okviru proračuna zagotavlja sredstva za izvajanje storitve pomoč družini na domu. Občina Trebnje mora storitev sofinancirati v najmanj 50% cene storitve, sedanja cena je oblikovana tako da, znaša subvencija občine 60%. Občina na podlagi mesečnih 
zahtevkov, ki zajemajo stroške vodenja in kritja stroškov neposredne socialne oskrbe, sofinancira opravljene storitve. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
V proračunu občine je zagotovljenih 90.000,00 EUR. Osnova za planiranje je predvideno število 
opravljenih ur ter število uporabnikov. 
20023 - Povračilo stroškov kilometrin 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zaradi teritorialne razvejanosti občine Trebnje, je potrebno zagotavljati sredstva za povračilo stroškov kilometrin, ki niso zajeti v strukturi priznane cene, izračunane po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, s katerim izvajalec nemoteno izvaja storitev 
pomoč družini na domu. V skladu s pogodbo občina pokrije stroške najema vozil za izvajanje storitev. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Osnova za planiranje finančnih sredstev dodatno dogovorjenega programa Povračilo stroškov 
kilometrin po sklepu Občinskega sveta, je višina stroškov najema vozil, ki se obračuna glede na opravljene ure storitve. V proračunu občine je za 22,5 % manj sredstev kot preteklo leto, saj je dogovorjeni obračun najema vozil nižji strošek kot plačilo kilometrin, zato se za leto 2017 in 2018 
planira sredstva v višini 24.000,00 EUR. 
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
Opis podprograma 
V okviru tega podprograma Občina financira poravnavo stroškov pokopa za osebe, ki nimajo dedičev ali če le ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. V teh primerih je občina dolžna na 
podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter Odloka o pokopališkem redu v občini Trebnje poskrbeti za dostojni pokop umrlega. V primeru, da ni dedičev ali če le-ti niso sposobni 
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poravnati stroške pokopa, poravna stroške občina, v kateri je imel umrli stalno bivališče. Občina 
ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega. 
Podprogram zajema tudi občinske denarne pomoči, ki so namenjene socialno ogroženim 
posameznikom in družinam. Namenjene so zmanjševanju socialne izključenosti in revščine v občini. Realizacija kaže, da je potreb po tovrstni pomoči vse več, saj so življenjski stroški vse višji. 
Najemnikom, ki so upravičeni do najema neprofitnega stanovanja, se stanarine subvencionirajo na osnovi 121. člena Stanovanjskega zakona. Sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavljajo državni proračun in občinski proračuni, 
vsak do ene polovice. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskega proračuna. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo 
založena sredstva plačanih zneskov subvencij. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – 
ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF), 

– Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 
– Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 80/98), 
– Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 44/07, 33/10, 57/12, 44/14). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj podprogramov je zmanjševanje revščine in socialne izključenosti ter preprečevanje 
socialne ogroženosti posameznika ali družine. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Cilj podprogramov je pomoč posamezniku ali družini pri premagovanju revščine in socialne izključenosti, zagotoviti sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev ter 
zagotoviti dostojen pokop umrlega, če člani družine nimajo finančnih virov za poravnavo stroškov pokopa. 
20016 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Država skozi sistem socialnih korektivov skrbi za skupine državljanov, ki stanovanjskega 
vprašanja brez njene pomoči ne morejo rešiti. Najemniki neprofitnih stanovanj z minimalnimi dohodki so tako upravičeni do pomoči pri uporabi stanovanja v obliki subvencionirane najemnine. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Najemnikom, ki so upravičeni do najema neprofitnega stanovanja, se stanarine subvencionirajo na osnovi 121. člena Stanovanjskega zakona ter Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin 
v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Planirano je, da bo Občina 
subvencionirala najemnino šestim upravičencem, in sicer za leto 2017 in 2018 v višini 13.000 EUR. 
20017 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru tega podprograma Občina financira poravnavo stroškov pokopa za osebe, ki nimajo dedičev ali če le ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. V teh primerih je občina dolžna na 
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podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter Odloka o pokopališkem redu v občini 
Trebnje poskrbeti za dostojni pokop umrlega, ki je imel stalno bivališče v občini Trebnje. Občina pa ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Glede na veljavno zakonodajo lahko pravico do pogrebnine, ki znaša 585,15 EUR  uveljavlja 
vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši 
oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti). Tako svojci (brat, sestra, vnuk, nečak…) ne morejo uveljavljati pravice in zato se povečuje število vlagateljev, ki Občino zaprosi za plačilo 
pogrebnih stroškov, saj zaradi težje materialne ogroženosti (prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka,) visokega stroška pogrebnih storitev ne zmorejo. Občina pokrije stroške za 
pogrebne storitve za pokojne, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov, ki bi poskrbeli za pogreb svojca. Glede na to, da je Občina že v začetku leta prejela dve vlogi za pokritje stroškov pogreba in izvršila en pogreb, ker pokojni ni imel svojcev, se v letu 2017 in 2018 sredstva povečuje za 
233%, in sicer v višini 7.000,00 EUR. 
20018 - Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Neurejene bivalne razmere za romske družine otežujejo socializiranje in vključevanje Romov v okolje. Neurejene bivalne razmere predstavljajo tudi izhodišče za marsikatero drugo problematiko 
oziroma težave, s katerimi se sooča romska skupnost, še posebej pri doseganju ustrezne stopnje izobrazbe, poklicnih kvalifikacij, informiranosti, dostopu do zdravstvenih in socialnih storitev, uspešnosti na trgu dela in sodelovanju v javnem življenju na različnih področjih. 
Občina Trebnje se zaveda pomembnosti odnosa do ranljivih skupin in pomembnosti njihovega učinkovitega vključevanja v lokalno okolje, ki prispeva k splošnemu blagostanju in kvaliteti bivanja 
vseh občank in občanov občine. Romi, podobno kot v primeru migracij, v lokalno okolje vnašajo drugačne kulturne vzorce, ki hkrati predstavljajo izziv glede soočanja različnih kulturnih vzorcev. Ne želimo si, da bi se izgubile njihove posebnosti, hkrati pa stremimo k sožitju, ki prispeva k 
boljšemu delovanju družbene celote. 
V okviru te proračunske postavke so zajeta sredstva za sofinanciranje urejanja bivalnih razmer v 
romskem naselju Vejar. V letu 2016 se je v okviru pilotnega projekta pripravila njiva za vrtove. Ureditev vrtov za romske družine je pokazala interes Romov, da si urejajo svoj vrt. S tem 
projektom bomo nadaljevali tudi v prihodnje. V naselju Vejar so še objekti, ki niso priključeni na elektro in komunalno infrastrukturo. V okviru sofinanciranja urejanja bivalnih razmer v naselju se bo nadaljevalo tudi v prihodnje (ureditev prostora za rekreacijo). Tako si ob prepoznavanju in 
sprejemanju posebnosti Romov Občina Trebnje s pomočjo sofinanciranja urejanja bivalnih razmer, drugih dejavnosti in programov prizadeva za čim večjo vključenost v širšo lokalno 
skupnost. 
Za leti 2017 in 2018 se za te namene načrtuje sredstva v višini 20.500,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

– OB130-09-0085 Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome. 
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20028 - Sklad za izredne socialne denarne pomoči 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje in prispelih vlog, občinska uprava vodi postopek dodelitve enkratne denarne pomoči iz sredstev 
proračuna Občine Trebnje. 
Skladno z odlokom, se v primeru, da je vlagatelj dolžnik Občine Trebnje oziroma pravnih oseb, 
katerih ustanovitelj je Občina Trebnje, denarna pomoč izvede s plačilom neplačanih obveznosti, do Komunale Trebnje d.o.o., vrtca in osnovnih šol in tako zmanjša dolgove vlagateljem.  
Za leto 2017 in 2018 se predlaga, da se znesek višine enkratne denarne pomoči ne spreminja in znaša 270,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Višino osnovnega zneska občinske denarne pomoči vsako leto ob sprejemu proračuna določi Občinski svet. Planirana sredstva v višini 35.000,00 EUR. Sredstva so planirana, da se zagotovi 
denarno pomoč 130 občanom. 
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Opis podprograma 
Lokalna skupnost uresničuje javni interes na področju socialnega varstva s pospeševanjem služb socialnega skrbstva za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da spodbuja in zagotavlja sredstva za realizacijo socialno varstvenih programov in projektov ter investicij na področju 
socialnega varstva. Med temeljne funkcije lokalne samouprave sodi kvalitetno zadovoljevanje potreb v okviru lokalne skupnosti, še posebej javnih dobrin. Občina podpira in spodbuja razvoj 
samopomoči, dobrodelnosti, oblik neodvisnega življenja invalidov ter drugih oblik prostovoljnega dela ter projekte, ki pomenijo večjo kvaliteto življenja za občane naše občine. Pomemben element pri zagotavljanju socialno varstvenih storitev v občini predstavljajo nevladne in druge organizacije, 
ki delujejo na področju socialnega varstva. 
Podprogram zajema tudi sredstva za stroške delovanja programa Kher šu beši, ki ga izvaja 
Center za socialno delo v romskem naselju Vejar. 
Podprogram vključuje tudi sredstva za delovanje Rdečega križa, s katerim občine po Zakonu o Rdečem križu sklenejo neposredne pogodbe za njihovo delovanje. 
Zakonske in druge pravne podlage 

– Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju 
socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 16/08, 33/10), 

– Zakon o Rdečem Križu Slovenije (Uradni list, št. 7/93, 79/10). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Dolgoročni cilji programa so predvsem: 

– izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno 
usmerjenost in učinkovitost, 

– spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti 
socialno varstvenih programov in vključevanju večjega števila občanov v socialno varstvene programe, 

– dopolnjevati mrežo socialno varstvenih programov, 
– spodbujati pluralnost izvajalcev ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk in za dvig kakovosti življenja vseh starostnih struktur prebivalstva, 
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– skrbeti za izključevanje revščine in za premostitev v času gospodarske krize ter poskušati 
obvladovati socialne stiske.   

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so predvsem: 
– delež vključenih oseb v programe socialnega varstva, 
– večanje kvalitete življenja občanov, 
– zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Občina Trebnje bo na podlagi javnega razpisa zagotavljala podporo pri financiranju programov 
nevladnih organizacij, ker njihovi programi pomenijo dopolnjevanje državnih in občinskih ukrepov in storitev javnih služb. S tem se bo sledilo naslednjim ciljem: 

– vsestransko podpirati uveljavljene preventivne programe za mlade in to tako v Centru za 
socialno delo, kot v nevladnih organizacijah, 

– spodbujati razvijanje psihosocialnih in preventivnih programov, ki zmanjšujejo nasilje, 
– spodbujati programe prostovoljnega dela, 
– spodbujati sodelovanje med vladnimi in nevladnimi organizacijami, 
– podpirati že obstoječe in razvijati nove preventivne in izobraževalne programe. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so predvsem: 
– delež vključenih oseb v programe socialnega varstva, 
– večanje kvalitete življenja občanov, 
– zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva. 

20020 - Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju 
socialnega varstva (Rdeči križ, Karitas, društvo duševno prizadetih, 
slepih, gluhih, paraplegikov ipd.) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Osnova za proračunsko postavko je Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva.  Skladno z njim se na podlagi javnega razpisa in 
prijavljenih programov, dodelijo sredstva prijaviteljem. Občina Trebnje na podlagi javnega razpisa sofinancira programe in s tem spodbuja društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, 
učinkovitosti in inovativnosti socialno varstvenih programov in vključevanju večjega števila občanov v socialno varstvene programe, dopolnjuje mrežo socialno varstvenih programov, spodbuja pluralnost izvajalcev ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk in 
za dvig kakovosti življenja vseh starostnih struktur prebivalstva. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva (programi humanitarnih društev, programi za delo z zasvojenimi, preventivni programi), ki se bodo v skladu z merili in 
kriteriji javnega razpisa dodelila posameznim izvajalcem, ki se bodo prijavili na razpis, so planirana v višini 49.000,00 EUR. Prek javnega razpisa se bo financiralo letovanje otrok, ki ga vsako leto izvaja Rdeči križ Slovenije. 
20021 - Drugi odhodki za področje socialnega varstva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za druge operativne odhodke so namenjena za reševanje raznih nepredvidenih vlog v 
tekočem letu s področja socialnega varstva in za sofinanciranje socialno varstvenih programov, za katere se izkaže potreba po sofinanciranju med letom in jih ni možno predvideti v naprej. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
V proračunu občine se zagotovijo sredstva za druge operativne odhodke v višini 1.000 EUR. 
20032 - Sofinanciranje programa Kher šu beši 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Tudi v letu 2017 in 2018 bo Center za socialno delo Trebnje v romskem naselju  Vejar izvajal 
program »Kher šu beši«, ki je namenjen šoloobveznim otrokom in mladostnikom, kjer uporabnikom nudijo učno pomoč, učenje socialnih veščin in izvajajo prostočasne dejavnosti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Načrtovani stroški izvajalca, razdeljeni med Občino Trebnje in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Centra za socialno delo Trebnje  znašajo za občino Trebnje za leto 2017 in tudi 
2018 v višini 4.800 EUR. 
20033 - Delovanje Rdečega križa 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Območno združenje Rdečega Križa Trebnje  je prostovoljno, neodvisno humanitarno združenje, ki deluje na območju občine Trebnje v skladu z Zakonom o Rdečem križu in Zakonom o socialnem 
varstvu ter opravlja javna pooblastila v skladu z zakonom, humanitarne programe in druge socialne dejavnosti.  Na proračunski postavki so sredstva v višini 15.000  EUR. Namenjena za : 

– sredstva za plače in druge izdatke zaposlene v višini, 
– sredstva za prispevke delodajalcev, 
– sredstva za kolektivno in dodatno zavarovanje, 
– sredstva za izdatke za blago in storitve: materialne stroške, 
– sredstva za programe socialne dejavnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Ob upoštevanju finančnega načrta, predvidenega obsega programa za socialno dejavnost in ugotovitvi, da se število zaposlenih  ne spreminja,  se za plače in druge izdatke zaposlenim ter 
materialne stroške v letu zagotavlja enak obseg kot preteklo leto, in sicer za leto 2017 in 2018 v višini 15.000,00 EUR. 

 
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2201 – Servisiranje javnega dolga. 
2201 - Servisiranje javnega dolga 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Splošni cilji:  

– zagotoviti pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja občinskega proračuna z 
dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja in drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem, 

– izvajanje transakcij upravljanja z dolgom z namenom zniževanja stroškov servisiranja dolga in izboljšanja kvalitete občinskega proračuna, 
– zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna. 

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

– pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna. Izboljšanje kvalitete občinskega proračuna, 
– ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost različnim vrstam tveganja. 

Kazalniki: 
– dinamika izvrševanja servisiranja dolga, 
– izpostavljenost različnim tržnim in makroekonomskim tveganjem. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
– 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje. 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 
Opis podprograma 
Dejavnosti: 

– izvedba transakcije zadolževanja za potrebe financiranja izvrševanja občinskega 
proračuna, 

– izvedba transakcij upravljanja z dolgom občinskega proračuna. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Pričakovani rezultati: 

– pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna. Izboljšanje kvalitete občinskega proračuna, 
– ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost 

različnim vrstam tveganja. 
Kazalniki:  

– dinamika izvrševanja servisiranja dolga, 
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– Izpostavljenost različnim tržnim in makroekonomskim tveganjem. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so: 

– zagotoviti pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja občinskega proračuna z 
dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga, 

– zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna. 
22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za odplačilo obresti iz naslova najetih kreditov v preteklih letih, in sicer: 

– za adaptacijo in dozidavo PŠ Dolenja Nemška vas iz leta 2009,  
– za adaptacijo in dozidavo PŠ Dobrnič iz leta 2010,  
– za izgradnjo Vrtca Mavrica iz leta 2011,  
– za nakup prostorov za potrebe knjižnice iz leta 2012, 
– za energetsko sanacijo PŠ Šentlovrenc iz leta 2013, 
– za izgradnjo infrastrukture (zamenjava cevovoda na primarnem omrežju Trebnje) iz leta 2013, 
– za lastni delež pri investicijah iz leta 2014, 
v skupni višini 72.600 EUR v letu 2017, kot tudi v letu 2018. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 
Izračun predlogov pravic porabe temelji na ažuriranih amortizacijskih načrtih najetih kreditov. 
22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva v ocenjeni višini 10.000 EUR za odplačilo obresti najetega likvidnostnega kredita, v kolikor bo le-ta potreben, in sicer, če se zaradi 
neenakomernega pritekanja prejemkov, izvrševanje proračuna ne bi moglo uravnovesiti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
/ 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Ocena stroškov obresti je pripravljena na podlagi obrestne mere in stroškov preteklih let. 
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  
Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in 
ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.  
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

– 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, 
– 2303 - Splošna proračunska rezervacija. 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč  
Opis glavnega programa  
Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in 
ekološke nesreče. 
Dolgoročni cilji glavnega programa  
Splošni cilji:  

– zagotavljanje sredstev za intervencije v primerih naravnih nesreč in za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.  
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Kazalniki:  

– sprejeti programi in interventni sklepi za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah, 
– zagotovljena sredstva/potrebna sredstva za sanacijo škode po posamezni naravni 

nesreči.  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

– 23029001 - Rezerva občine. 
23029001 - Rezerva občine  
Opis podprograma  
Podprogram zajema oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.  
Dejavnosti so zagotovitev sredstev v okviru proračunskega sklada, spremljanje in nadzor nad izvajanjem ter realizacijo sprejetih sklepov.  
Zakonske in druge pravne podlage  

– Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07,102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Specifični cilj je zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škode po posamezni naravni nesreči. 
Pričakovani rezultati: realizacija in izpolnitev obveznosti po sprejetih interventnih sklepih in programih za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. 
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23001 - Proračunska rezerva  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Sredstva na proračunski postavki 23001 - Proračunska rezerva, od koder se izločajo določena sredstva v poseben proračunski sklad za odpravo posledic naravnih nesreč, se v letu 2017 in v 
letu 2018 zagotavljajo v višini 10.000 EUR.  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Izločanje sredstev glede na trenutno oblikovana sredstva proračunske rezerve.  
2303 - Splošna proračunska rezervacija  
Opis glavnega programa  
Glavni program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.  
Dolgoročni cilji glavnega programa  
Splošni cilj je nemoteno financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila 
zagotovljena sredstva in za namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Zagotoviti nemoteno izvajanje dogovorjenih nalog.  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

– 23039001 - Splošna proračunska rezervacija. 
23039001 - Splošna proračunska rezervacija  
Opis podprograma  
Podprogram vključuje sredstva za »tekočo proračunsko rezervo občine«. 
Dejavnosti: 

– priprava in izvrševanje predlogov razporeditev pravic porabe na proračunske postavke 
posameznih proračunskih uporabnikov, 

– spremljanje in nadzor nad izvajanjem in realizacijo izvršenih razporeditev pravic porabe. 
Pričakovani rezultati: 

– izpolnitev vseh predvidenih izplačil za obveznosti, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva oz. niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, 
– realizacija letnih programov dela posameznih proračunskih uporabnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage  
– Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Specifični dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega, učinkovitega in preglednega izvrševanja občinskega proračuna. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Specifični cilj je zagotavljanje nemotenega, učinkovitega in preglednega izvrševanja občinskega 
proračuna. 
Kazalnik je število izvedenih razporeditev pravic porabe med proračunskim letom. 
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23008 - Splošna proračunska rezervacija  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
V skladu z določili Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu tudi posebej 
izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da 
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Za te namene so v letu 2017 načrtovana sredstva  v višini 64.994,40 EUR in v letu 
2018 v višini 57.206,42 EUR, ki so predvidena za čim boljše zagotavljanje nemotenega izvrševanja proračuna, tudi v primeru nepredvidenih obveznosti, povezanih z načrtovanjem odhodkov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I I I .  

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
OB130-17-0034 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov - PP 
Namen in cilj 
V okviru te postavke so v letu 2017 zagotovljena sredstva višini 15.000,00 EUR za nujno investicijsko vzdrževanje prostorov Policijske postaje Trebnje, ki so v lasti občine Trebnje. Sanirati 
je nujno potrebno toaletne prostore, ki so na meji uporabnosti in niso več v skladu z veljavni standardi. (Ni primernega toaletnega prostora za invalide, poškodovane in dotrajane wc školjke, umivalniki, stare svinčene cevi, pogoste zamašitve le teh ipd...). Sanacija odtočnih cevi je nujna, 
saj cevi praktično odpadnih voda iz stanovanja nad postajo več ne požirajo, zaradi česar bi lahko prišlo izliva in s tem tudi do škode, ki bi lahko ogrozila delovanje organa samega. 
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 
OB130-09-0001 - Nakup avtomobilov 
Namen in cilj 
Zaradi starosti dosedanjih vozil Kangoo in Santa Fe, jih je potrebno zaradi varnosti uporabnikov, ter obsežnejših popravil, ki zahtevajo vedno večja sredstva, zamenjati z novimi. Načrtuje se nakup 
električnega vozila za potrebe občinske uprave. V ta namen načrtujemo sredstva v letu 2017 v višini 32.000 EUR, s tem da načrtujemo subvencijo EKO SKLAD-a v višini 7.500 EUR. 
OB130-09-0002 - Nakup pisarniškega pohištva 
Namen in cilj 
Glede na letne potrebe se nabavljajo arhivske omare, ustrezne zahtevam predpisov o varnem nameščanju v zaklenjene kovinske omare.  OB130-09-0003 - Nakup pisarniške opreme 
Namen in cilj 
Planira se zamenjava amortizirane opreme posameznih pisarn in druge potrebne opreme. 
 OB130-09-0005 - Nakup računalniške in programske opreme 
Namen in cilj 
Glede na razpoložljiva sredstva in razmere na trgu bo v prihodnje potrebno investirati v nakup ali zakup prostorov za elektronsko hrambo dokumentov in nadgradnjo programov. 
Zaradi izrabljenosti ene večfunkcijske naprave in nenehnih okvar bo potrebno izvesti nakup nove naprave, ki hkrati služi tudi kot mrežni tiskalnik in skener, s čimer bomo pripevali k znižanju stroškov tiskanja. 
Ravno tako se v letih 2017 in 2018 načrtuje postopna menjava delovnih postaj zaposlenih, ki delujejo na sistemu (WIN 7), nekatere pa nadgraditi (starost, izrabljenost) ter zamenjati monitorje, 
tipkovnice ter miške, kjer bo to potrebno. 
OB130-09-0007 - Invest. in investic. vzdrž. upravnih prostorov 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena za manjša investicijsko vzdrževalna dela upravnih prostorov in okolice 
upravne stavbe občine ter ostalih poslovnih prostorov občine. 
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V letu 2017 se planirajo tudi sredstva za rušitev garaž ob objektu »Grmada«, Goliev trg 7, ki so s 
strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije predlagane za rušenje. 
 
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
OB130-09-0008 - Opremljanje enot in služb civil. zaščite 
Namen in cilj 
V preteklem obdobju je bila izvedena obnova in preureditev prikolice za potrebe zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč, ki je tudi dopolnjena z manjkajočo opremo za 
množične nesreče. Prav tako je nabavljena osebna in posebna oprema za operativno delovanje štaba, ekipo prve pomoči in ekipo za reševanje izpod ruševin.  Neopremljena ostaja ekipa za 
tehnično podporo službe civilne zaščite, kar je načrtovano v letu 2017, prav tako pa je predvidena nabava opreme, ki bo nabavljena glede na plan štaba civilne zaščite. 
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
OB130-09-0010 - Sofin.invest.in invest. vzdrž. gasilskih domov 
Namen in cilj 
Občina je dolžna letno zagotavljati proračunska sredstva za nemoteno opravljanje javne gasilske dejavnosti, ki obsegajo sofinanciranje izvajanja investicij gasilskih društev, kot so nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme ter investicijsko vzdrževanje gasilskih 
domov. Sredstva se nakazujejo gasilski zvezi neposredno, in sicer na podlagi izstavljenih zahtevkov in računov, za opravljene investicije posameznih gasilskih društev. 
V tem NRP-ju je vključen tudi projekt nabave »avtolestve«. Namen je nakup novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, saj je obstoječe pogosto v okvari. Z novim vozilom bo lahko Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje učinkovito 
izvajalo ukrepe požarne varnosti, zaščite in reševanja ter prispevalo k večji varnosti prebivalcev in premoženja na območju Gasilske zveze Trebnje oziroma občin Trebnje, Mirna, Mokronog-
Trebelno in Šentrupert.  
V Uradnem listu RS, št. 81/16, z dne 16. 12. 2016, je bil objavljen poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin. Občine Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert bodo sofinancirale nakup slednjega, za kar je podpisan 
sporazum o sodelovanju pri nakupu gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin. Delež sofinanciranja je določen po splošnem delitvenem ključu, kar znaša: - Občina Trebnje, delež sofinanciranja: 58,26% - Občina Mirna, delež sofinanciranja: 13,37% - Občina Šentrupert, delež sofinanciranja: 12,59% - Občina Mokronog – Trebelno, delež sofinanciranja: 15,78%.  
Delež sofinanciranja nakupa gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin s strani lokalnih skupnosti znaša najmanj 60 % vrednosti novega vozila, največ 40 % vrednosti pa bo krit s strani 
Uprave RS za zaščito in reševanje. 
Sedaj ima Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje za gašenje objektov v višjih etažah, objektov z večjo površino ter za reševanje z višin v voznem parku gasilsko vozilo Bronto Skylift F32 MDT 
2000, ki je bilo v zadnjih letih pogosto v okvari in kot takšno neoperativno za nekatere nujne intervencije. Proizvajalec vozila, Bronto Skylift glede na starost vozila ne more izključiti in preprečiti nadaljnjih večjih okvar vozila (predvsem teleskopske platforme), ki bodo povzročile 
visoke stroške in neoperativnost vozila ter s tem nezmožnost reševanja in gašenja na višini.  Zaradi starosti vozila je kakršnokoli vlaganje v navedeno gasilsko vozilo neekonomično in 
nesmiselno in je obnova vozila nemogoča, oziroma bi dosegla vrednost nabave novega vozila. 
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V primeru, da bo Občina uspešna na razpisu, bodo sredstva zagotovljena z rebalansom 
proračuna. 
 
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
OB130-09-0011 - Invest. v kmet.gospodar. za primar. proizvodnjo 
Namen in cilj 
Namen sofinanciranja naložb v kmetijska gospodarstva je izboljšati pogoje za ohranjanje delovnih mest na podeželju, izboljšati dohodkovni in tržni položaj kmetijskih gospodarstev ter izboljšati 
kmetijska zemljišča in ohraniti kulturno krajino.  
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
OB130-09-0013 - Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
Namen in cilj 
Sredstva v okviru programa so namenjena za sofinanciranje naložb, ki bi pomenile začetek 
opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev obstoječe dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 
OB130-09-0014 - Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju 
Namen in cilj 
S sofinanciranjem stroškov tistih aktivnosti društev, s področja kmetijstva, ki kmetom omogočajo 
pridobivanje novih znanj se pričakuje hitrejši prenos informacij in znanj o pogojih kmetovanja, skupno promocijo kmetijstva in podeželja ter stanovsko povezovanje. Gre za sofinanciranje 
stroškov tehnične pomoči v kmetijstvu, sofinanciranje stroškov nadomeščanja kmeta. 
OB130-11-0004 - Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice 
Namen in cilj 
Namen sofinanciranja kmečke tržnice je vzpostaviti ugodno okolje za pridelavo in prodajo lokalnih 
kmetijskih produktov, popestritev dogajanja v mestu ter povezovanje podeželja in mesta. 
OB130-17-0024 - Obnovitvena in sanacijska dela na Jurjevi domačiji 
Namen in cilj 
Ohraniti kulturni spomenik lokalnega pomena in omogočiti izvedbo izobraževanja na Jurjevi 
domačiji in omogočiti mladim, da spoznajo življenje nekoč in starejšim obujanje spominov na življenje nekoč.  
Cilj je zamenjava strešne slamnate kritine na hiši, skednju in kašči, sanacija poškodovanih sten 
hiše (obnova fasade in zunanjosti, sanacija zidanega in lesenega dela fasade hiše, ureditev podzidka, sanacija svinjaka, vodnjaka in brajde)  in obnova notranjosti Jurjeve domačije (sanacija sten in stropov, elektroinstalacij, dela notranje opreme in stropa v gospodarskem poslopju). Vsa 
navedena dela so predvidena za leto 2017. Predvideno je tudi sofinanciranje projekta s strani Ministrstva za kulturo.  
11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 
OB130-09-0015 - Ukrepi za stabiliz. Trga - Nep. plačila v kmetijstvu 
Namen in cilj 
Sredstva bodo na podlagi javnega razpisa namenjena sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in sofinanciranju stroškov prevoza mleka iz odročnih krajev. 
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11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
OB130-12-0007 - Gradnja gozdne infrastr. lokalnega pomena 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena za gradnjo in investicijsko vzdrževanje gozdne in druge infrastrukture lokalnega pomena. V proračunu so ostala neporabljena namenska sredstva iz preteklega 
proračunskega obdobja, ki se namensko prenašajo v tekoče proračunsko leto. Namenska sredstva v letu 2017 so zagotovljena za naslednjo fazo rekonstrukcije gozdne ceste št. 078691 Čatež – Dušica, v letu 2018 pa se bodo investicije določile v sodelovanju z Zavodom za gozdove. 
V letu 2017 so vključena tudi zadržana sredstva (finančno zavarovanje) v višini 3.714,58 EUR, ki se prenašajo iz preteklih let.  
 
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
OB130-13-0003 - Investicijsko vzdrževanje cest 
Namen in cilj 
V proračunu so ostala neporabljena namenska sredstva (finančno zavarovanje) iz preteklega 
proračunskega obdobja, ki se namensko prenašajo v tekoče proračunsko leto. Namenska sredstva v letu 2017 so zagotovljena v višini 1.909,14 EUR. 
OB130-17-0001 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 2017/2018 
Namen in cilj 
Cilj modernizacije lokalnih cest je zagotoviti izboljšanje tehničnih elementov cest, povečati prometno prepustnost in posledično prometno varnost, izboljšati življenjske pogoje in družbeni standard prebivalstva ter pogoje za skladnejši razvoj posameznih lokalnih področij in razvoj 
turizma. 
Za investicijsko vzdrževanje so predvideni naslednji odseki: LC426011 Bič - V. Gaber III. Faza, 
Ureditev križišča med Rimsko cesto in Ulico talcev, LC426101-Velike Dole – Zagradec, gradbeni nadzor ter projektiranje lokalnih cest. 
OB130-17-0014 - Most - čez Temenico v Ponikvah  
Namen in cilj 
Cilj rekonstrukcije mostu čez Temenico v Ponikvah (zfo 2017) je zagotoviti izboljšanje tehničnih elementov mostu, povečati prometno prepustnost in posledično prometno varnost, ter zagotovitev 
površin za pešce, ki bodo omogočale varno pot do Dolenje Nemške vasi oz. do Trebnjega. 
Za investicijo je bila pridobljena projektna dokumentacija, ki jo je naročil že prejšnji upravljalec ceste, to je DRSI. Izvedba celotne investicije je predvidena za leto 2017, s porabo sredstev, ki so 
Občini Trebnje namenjena v skladu s 23. členom ZFO-1. 
 
OB130-17-0015 - Rekonstrukcija LC Trebnje-Račje selo - II.faza  
Namen in cilj 
Cilj rekonstrukcije lokalne ceste je dokončanje projekta začetega v letu 2016 in s tem ustrezno urediti cesto, ki povezuje Trebnje in Račje selo, saj ta povezava predstavlja eno bolj obremenjenih 
cest in dostop do deponije Globoko. V sklopu tega projekta se bo uredilo tudi križišče v Račjem Selu ter površine za pešce. Z rekonstrukcijo se bodo izboljšali tehnični elementi, povečala prometna prepustnost in posledično prometna varnost vseh udeležencev v prometu. 
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Za investicijo je že bila pridobljena projektna dokumentacija, ki se jo bo nadgradilo še s pločnikom 
od konca naselja Pekel do križišča v Račjem selu. Izvedba celotne investicije je predvidena za leto 2018, s porabo sredstev, ki so Občini Trebnje namenjena v skladu s 23. členom ZFO-1. 
OB130-17-0016 - Preplastitve lokalnih cest  
Namen in cilj 
Cilj preplastitev lokalnih cest je izboljšanje vozne površine lokalnih cest, ter s tem povečanje prometne varnosti. V okviru projekta preplastitve se izvede tudi manjše sanacije spodnjega 
ustroja ter urejanje odvodnjavanja, če to še ni ustrezno urejeno (izgradnja koritnic in prepustov). 
Za preplastitve lokalnih cest so predvideni naslednji odseki: LC425601 Dolenja Nemška vas - 
Gomila (skozi naselje Rodine) v letu 2017. V letu 2018 pa se predvideva preplastitev LC425621-Češnjevek – Lipnik (od krožišča do naselja Češnjevek) ter LC 425901-Mala v.-Selca-Babna G. (od km +0,420 do km +0,770). 
OB130-17-0023 - Ureditev krožnega križišča na Starem trgu  
Namen in cilj 
Cilj ureditve krožnega križišča na Starem trgu pri Kmetijski zadrugi je umiritev glavnega prometnega toka ter izboljšanje možnosti vključevanja stranskih prometnih tokov. Z ureditvijo 
krožišča se bodo spremenili tehnični elementi križišča in s tem povečala prometna prepustnost za vse prometne smeri, kar posledično pomeni večjo prometno varnost. Ob izgradnji krožišča bo 
potrebna tudi rekonstrukcija / prestavitev kanalizacijskih, vodovodnih, elektro in TK vodov. Uredi se tudi primernejši priključek in parkirišče za Kmetijsko zadrugo (ta del investicije je strošek KZ-ja). 
OB130-17-0033 - Pločniki ob lokalnih cestah 
Namen in cilj 
Cilj: izgradnja ustreznih površin za pešce ob lokalnih cestah. V prvi fazi se predvideva izgradnja 
pločnika med Gorenjimi in Dolenjimi Ponikvami. S tem bi se zagotovila ustrezna povezava med Dolenjimi Ponikvami in Trebnjem. V letu 2017 so zagotovljena sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije, v letu 2018 pa je predvidena izgradnja. 
13029003 - Urejanje cestnega prometa 
OB130-16-0005 - Celostna prometna strategija 
Namen in cilj 
Cilj je vzpostavljen trajnostni prometni sistem tako, da se zagotovi dostopnost delovnih mest in storitev za vse, izboljša prometna varnost, zmanjša onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov 
in poraba energije, poveča učinkovitost in zmanjša stroške potniškega in tovornega prevoza ter izboljša privlačnost in kakovost mestnega okolja. Občina Trebnje je uspešno kandidirala na 
Javnem razpisu za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, zato je potrebna uvrstitev usklajenega načrta razvojnih programov v proračun. 
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
OB130-17-0017 – Zahodna navezava- Štefan 
Namen in cilj 
Cilj izgradnje izvennivojske navezave med regionalnima cestama R2 445-0220 Pluska - Trebnje in R3 652-1457 Moravče - Čatež - Breza je omogočiti ustrezno odvijanje tovornega prometa, ki se zaradi neustreznega mostu v vasi Zidani most in križišča v vasi Štefan odvija preko Trebnjega. 
V letih 2017 in 2018 se predvideva priprava ustrezne projektne in investicijske dokumentacije, ki bi omogočila samo izgradnjo v sodelovanju z DRSI. 
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OB130-17-0018 - Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih  
Namen in cilj 
Cilj ureditve sredinskih otokov v krožnih križiščih na državnih cestah je izboljšati urejenost in izgled ključnih točk na vstopu v mesto Trebnje. S tem se bodo zagotovile urejene površine, ki se 
lahko uporabijo za oglaševalne in promocijske namene za lokalno prisotna podjetja ter samo lokalno skupnost. V letu 2017 se predvideva ureditev krožišča pri Mercatorju, v letu 2018 pa še 
krožišča ob zahodnem AC priključku ter južno krožišče na Mirenski navezavi. 
OB130-17-0025 - Izgradnja pločnikov - posegi ob državnih cestah 
Namen in cilj 
Cilj investicije je izgradnja pločnikov ob državni cesti na Čatežu, med Veliko Loko in Trnjem, v 
Štefanu med gostilno Mišič in železniško progo ter v Trebnjem med OMW servisom in uvozom v obrtno cono. Z izgradnjo pločnikov se bo bistveno povečala varnost pešcev na tem področju. Na 
Čatežu se bodo istočasno uredila tudi avtobusna postajališča, namenjena prevozu šoloobveznih otrok. Izgradnja pločnika na Čatežu se predvideva v delu javne poti za leto 2017, ob državni cesti pa za leto 2018. Gradnja pločnika Velika Loka – Trnje je predvidena za leto 2017 ob pogoju, da 
se podpiše pogodba za sofinanciranje z DRSI. Za pločnik Štefan občina v proračunu zagotavlja samo sredstva v višini 50.000,00 EUR, preostali del 30.000,00 EUR pa zagotavlja KS Štefan (na 
proračunski postavki 913054). Na tem NRP-ju se bodo porabila povratna sredstva po ZFO-1. 
13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 
OB130-17-0019 – Inv. In inv. vzdrž. cestno železniških prehodov 
Namen in cilj 
Cilj investicijskega vzdrževanja cestno železniških prehodov je ureditev nezavarovanega 
železniškega prehoda v Ponikvah ter zagotoviti ustrezno zavarovane površine za pešce. S tem se bo povečala varnost udeležencev v prometu. Z ureditvijo ustreznih površin za pešce bi se rešila še ena konfliktna točka na peš povezavi med Ponikvami in Trebnjem. V letu 2017 se 
predvideva priprava projektne dokumentacije, v letu 2018 pa sofinanciranje izgradnje. 
 
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
OB130-09-0028 - Deponija Cviblje 
Namen in cilj 
Deponija Cviblje je v fazi zapiranja oz. rekultivacije. V skladu z obstoječo zakonodajo je potrebno spremljati dejavnosti, ki vplivajo na varstvo okolja, okoljski monitoring, za kar so predvidena 
načrtovana sredstva.  
OB130-09-0029 - Deponija Globoko- CERO 
Namen in cilj 
Projekt obsega celovito ravnanje z odpadki (ločevanje na izvoru, prebiralnico, sortirnico…) 
vključno z izgradnjo infrastrukture in poslovne stavbe. Projekt se nadaljuje, za njegovo izgradnjo pa je predvideno koriščenje okoljske dajatve, za kar so predvidena sredstva. V letu 2017 se 
predvideva izvedba nakladalne rampe v nadstrešnici zaradi možnosti nakladanja in nadaljnjega transportiranja mešano zbranih odpadkov na drugo lokacijo. V letu 2018 pa se predvideva izvedba nadstrešnice nad zabojniki z vso potrebno zunanjo ureditvijo. 
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
OB130-09-0032 - Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Blato 
Namen in cilj 
Namen investicije je načrtovanje kanalizacijskega sistema za ureditev odvajanja odpadnih voda iz naselja Račje selo in Blato na ČN ter s tem zmanjšati obremenjevanje voda. Cilj je prebivalstvu 
izboljšati bivalne pogoje v smislu varstva okolja in zmanjšanja obremenjevanja voda ter tako zagotoviti višji življenjski standard. 
OB130-09-0037 - Kanalizacija Štefan 
Namen in cilj 
Namen investicije je urediti odvajanje odpadnih voda iz Štefana in okoliških zaselkov (Breza, Zidani most, Kamni Potok, TPV ...) na ČN ter s tem zmanjšati obremenjevanje voda. Cilj je prebivalstvu izboljšati bivalne pogoje v smislu varstva okolja in zmanjšanja obremenjevanja voda 
ter tako zagotoviti višji življenjski standard. Primarno omrežje je zaključeno. V izvajanje gre izgradnja sekundarnega omrežja za navedena naselja.  
OB130-09-0040 - Kanalizacija Ponikve 
Namen in cilj 
Namen investicije je izboljšati razmere glede odvajanja komunalnih voda iz naselja G. Ponikve in za potrebe prebivalstva. Cilj je, da se prebivalcem hitro rastočega naselja G. Ponikve zagotovi 
izvajanje javne gospodarske službe odvodnjavanja odpadnih voda, saj greznični sistem za takšno strnjeno naselje ni več primeren. Z izgradnjo kanalizacije G. Ponikve se bo povečal standard in bivalno okolje prebivalcev ter zmanjšala možnost onesnaževanja okolja. V letu 2017 je 
predvidena izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.  
OB130-13-0002 - Meteorne in zaledne vode - Trebnje 
Namen in cilj 
Namen investicije je odpraviti čedalje hujše posledice neustreznega odvodnjavanja padavinskih in zalednih voda iz mesta Trebnje. Obstoječi kanalizacijski sistem in pozidava v obdobju zadnjih 15 let sta povzročila ob večjih nalivih poplavljanje čedalje večjega števila kletnih prostorov in 
pritličij stanovanjskih hiš in drugih objektov. Po izvedenih študijah se bo fazno pristopilo k trajnemu in celovitemu reševanju tega problema s prioriteto največjih učinkov. V letu 2017 je predvideno 
čiščenje odvodnih jarkov in nadaljevanje izvedbe kanalizacije na Jurčičevi ulici.  
OB130-14-0002 - Ravnanje z odpadno vodo - intervencije 
Namen in cilj 
Namen sredstev za intervencije je odpraviti morebitne nepravilnosti ugotovljene ob izgradnji 
drugih infrastrukturnih objektov in naprav ter sanacija, ki je smiselna ob takšnih posegih, da se ustrezno uredi stanje, s tem pa se racionalizira samo izvedbo. Pogosto se namreč dogaja, da se ob novogradnji ali rekonstrukciji kakšnega objekta ugotovi, da bi bila potrebna še manjša sanacija 
drugega objekta, ki je v neposredni bližini ali celo lokacijsko na istem mestu, pa tega ni mogoče izvesti, ker ni zagotovljenih sredstev. Cilj je torej zagotoviti sredstva za odpravo nepredvidljivih 
pomanjkljivosti na sistemih ravnanja z odpadno vodo.  
OB130-15-0019 - Nadgradnja SKČN Trebnje in kanal.-dolina Temenice 
Namen in cilj 
Največjo težavo na čistilni napravi Trebnje predstavlja dehidracija blata. Trenutna filterska 
stiskalnica nima zadostnih kapacitet s katerimi bi lahko zdehidrirali vso nastalo blato. Zaradi načrtovanega dovoza grezničnih vsebin se pričakuje še dodatno povečanje količin blata. Za 
rešitev navedene problematike se predvideva nabava nove centrifugalne naprave. Obenem pa se bodo izvedle tudi aktivnosti na področju pridobitve projektne dokumentacije za pridobitev 
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gradbenega in okoljevarstvenega dovoljenja za potrebe povečanja kapacitete obstoječe čistilne 
naprave Trebnje. 
OB130-16-0015 Ureditev industrijske cone Trebnje 
Namen in cilj 
Cilj izgradnje Industrijske cone Trebnje je zagotovitev ustreznih površin za razvoj industrijske dejavnosti na območju Občine Trebnje. Na območju industrijske cone Trebnje se v I fazi zagotovi izgradnja ceste S – J z obračališčem in pasom za leve zavijalce ter vso potrebno komunalno 
opremo na tem območju (vodovod, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija). K izgradnji naj bi se priključili še upravljalec elektro vodov ter TK vodov. Občina Trebnje je bila za izgradnjo tudi 
uspešna na javnem razpisu in si zagotovila financiranje v višini 90 % upravičenih stroškov, kar znaša 627.089,96 EUR. 
OB130-17-0026 - Investicijsko vzdrževanje ČN Čatež 
Namen in cilj 
Da bi zagotovili ustrezno čiščenje, je potrebno čistilno napravo Čatež opremiti z novimi tehnološkimi elementi (predelava dotoka, vgradnja merilca očiščene vode na iztoku, vgradnja pH sonde, menjava difuzorjev in vgradnja sklede za nadzor delovanja). 
OB130-17-0027 - Kanalizacija in melioracijski kanal Jezero 
Namen in cilj 
Namen investicije je izboljšati razmere glede odvajanja komunalnih voda iz vasi Jezero. Cilj je, da se prebivalcem vasi Jezero zagotovi izvajanje javne gospodarske službe odvodnjavanja 
odpadnih voda, saj greznični sistem za obstoječe strnjeno naselje ni več primeren. Z izgradnjo kanalizacije Jezero se bo povečal standard in bivalno okolje prebivalcev ter zmanjšala možnost 
onesnaževanja okolja z izvedbo melioracijskega jarka pa uredila poplavna območja predmetne vasi. V letu 2017 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Izvedba del pa se načrtuje v letu 2018. 
 
16039001 - Oskrba z vodo 
OB130-09-0053 - Vaški sistemi 
Namen in cilj 
Namen investicije je prebivalcem zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo. Cilj je manjše vaške sisteme, katerih uporabniki so izkazali interes ter zaprosili za pomoč pri navezavi le-teh na javne sisteme, čimprej navezati na te in s tem uporabnikom zagotoviti normalno, kvalitetno oskrbo 
prebivalcev, kar bo nedvomno uporabnikom pomenilo izboljšanje življenjskih pogojev in višji standard bivanja. Zagotavljajo pa se tudi sredstva za nujna vzdrževalna dela na ostalih sistemih 
vaških sistemih. V letu 2017 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije za vodovod Ječkovec ter izvedba vodovoda Arčelca in Babna gora.  
OB130-13-0010 - Obnova sekundarnega omrežja Mali videm 
Namen in cilj 
Gre za obstoječi sekundarni cevovod, ki je dotrajan in ne zagotavlja ustrezne in količinsko zadostne oskrbe prebivalstva. Predvidena obnova je načrtovana tako, da se obnovi cevovod (zamenja) in zgradi nova hidro postaja, ki bo omogočala ustrezno kapaciteto in tlak. Pred 
predvideno izvedbo del je potrebno pridobiti zemljišče na lokaciji bodoče hidro postaje oziroma izvesti preprojektiranje z določitvijo nove lokacije.   
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OB130-14-0003 - Oskrba s pitno vodo - intervencije 
Namen in cilj 
Namen sredstev za intervencije je odpraviti morebitne nepravilnosti, ugotovljene ob izgradnji drugih infrastrukturnih objektov in naprav ter sanacija, ki je smiselna ob takšnih posegih, da se 
ustrezno uredi stanje, s tem pa se racionalizira samo izvedbo. Pogosto se namreč dogaja, da se ob novogradnji ali rekonstrukciji kakšnega objekta ugotovi, da bi bila potrebna še manjša sanacija 
drugega objekta, ki je v neposredni bližini ali celo lokacijsko na istem mestu, pa tega ni mogoče izvesti, ker ni zagotovljenih sredstev. Cilj je torej zagotoviti sredstva za odpravo nepredvidljivih 
pomanjkljivosti na sistemih oskrbe z vodo.  
OB130-16-0007 - Rekonstruk. sekund. vodov vodovoda 
Namen in cilj 
V letu 2017 je predvidena rekonstrukcija sekundarnega voda Gubčeva cesta – Goliev trg in 
zamenjava regulatorja tlaka v naselju Rihpovec ter menjava dotrajanih nadzemnih in podzemnih hidrantov. V letu 2018 pa je predvidena rekonstrukcija sekundarnega voda Rodine – G. Dobrava, nadaljevanje menjave dotrajanih nadzemnih in podzemnih hidrantov in izvedba zamenjave 
vodovoda Ponikve. 
OB130-17-0031 - Inv. in inv. vzdrž. vodovodnih objektov 
Namen in cilj 
Številni vodovodni objekti, kot so črpališča, prečrpališča in vodohrani so potrebni sanacij, zaradi 
zagotavljanja boljše varnosti oskrbe s pitno vodo. Dejstvo je, da so določeni objekti stari že več kot 40 let, zato jih je v naslednjih letih nujno potrebno obnoviti. V letu 2017 se izvede cca 25% 
predvidenih sanacij vodovodnih objektov, v letu 2018 pa cca 12,50 % predvidenih sanacij.  
OB130-17-0032 - Raziskovalne in stalne vrtine za vodovod 
Namen in cilj 
Na območju Male Ševnice, Velike Loke in Lisca obstaja verjetnost zajema večjih količin ustrezne 
pitne vode. Obstoječe vodne vire bo z uspešnimi vrtinami mogoče dopolniti oziroma tudi v celoti nadomestiti. Namen je zagotoviti prebivalcem ustrezno oskrbo s pitno vodo. Cilj je omogočiti boljše življenjske pogoje prebivalstvu in racionalizirati stroške transportnih vodov.  
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
OB130-15-0024 - Širitev mestnega pokopališča Trebnje 
Namen in cilj 
Prostor, ki je namenjen za nove grobove, se naglo polni, zato je nujna razširitev pokopališča na 
območje v neposredni bližini, ki je po prostorskem planu opredeljeno za ta namen. Glede na to, da je zemljišče v zasebni lasti, je potrebno zemljišče predhodno odkupiti. 
Širitev mestnega pokopališča je nujna zaradi pomanjkanja prostora na obstoječem pokopališču, 
zaradi ureditve dodatnih površin in zaradi sodobnejšega načina pokopavanja v bodoče, kar je zahteva sodobne družbe oziroma mlajše generacije. Poleg pokopališča se bodo zasnovale 
dodatne poti za pešce in prometne navezave ter parkirišča. 
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OB130-13-0014 – Gradnja mrliške vežice Sela pri Šumberku 
Namen in cilj 
Namen je izgradnja mrliške vežice. V letu 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija PZI. V letu 2018 je predvidena izvedba projektiranih del. Sredstva v višini 116.156,00 EUR zagotovi 
Občina Trebnje, 30.000,00 EUR pa KS Sela pri Šumberku (na proračunski postavki 916018).    
16039005 - Druge komunalne dejavnosti 
OB130-17-0020 - Ureditev Golievega trga v Trebnjem 
Namen in cilj 
Cilj ureditve trga je rekonstrukcija vseh komunalnih vodov v območju trga, ureditev prometne površine, pločnikov oz. površin za pešce, ureditev parka in  prireditvenega prostora, urbane opreme in postavitve morebitnih skulptur. S predvideno ureditvijo bo trg funkcionalen, 
posodobljen in privlačen za zbiranje krajanov. 
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
OB130-09-0060 - Inv. in inv. vzdr. neprof. najem. stanovanj 
Namen in cilj 
V letu 2017 je načrtovana obnova strehe na stavbi Gubčeva cesta  v Trebnjem. V letu 2018 se 
bodo izvajala nujna manjša vzdrževalna dela na posameznih stanovanjih, poslovnih enotah in garažah.  
OB130-16-0011 - Ureditev stanovanjske soseske v vasi Dobrava 
Namen in cilj 
Cilj investicije je priprava zemljišč in izgradnja osnovne komunalne opreme na področju stanovanjske soseskoev vasi Dobrava (DOB-015 SS). V letu 2017 se predvideva pridobitev 
ustreznih dovoljenj, projektne dokumentacije ter izvedbo grobih zemeljskih del – izravnave zemljišča tako, da bo mogoče v letu 2018 izgraditi osnovno komunalno opremo (cesto, vodovod, elektrika). 
16069002 - Nakup zemljišč 
OB130-09-0062 - Ureditev neur. statusa grajen. javn. dobr. cest 
Namen in cilj 
Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra določa ZGO. Gre za zemljišča, na katerih je že zgrajen objekt (cesta), ki se po določbah ZGO šteje za grajeno javno dobro lokalnega 
pomena, v uradnih evidencah pa še ni vpisano kot javno dobro. Gre za zemljišča v zasebni lasti na različnih lokacijah po občini, ki so že bila uporabljena za gradnjo oz. rekonstrukcijo cestne 
infrastrukture, ter je zato potrebno najprej s pravnim poslom (nakup, menjava z zagotovitvijo nadomestnega zemljišča) pridobiti dokazilo o pravici razpolaganja. Cilj: uskladitev 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem. 
OB130-11-0002 - Nakup zemljišča za širitev pokopališča v Šentlov. 
Namen in cilj 
Obstoječe površine pokopališča v Šentlovrencu ne zadoščajo, zato je nujna razširitev pokopališča 
na območje v neposredni bližini, ki je po prostorskem planu opredeljeno za ta namen. Glede na to, da je zemljišče v zasebni lasti, je potrebno zemljišče predhodno odkupiti. 
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OB130-13-0011 - Nakup zemljišča za širitev pokopališča v Dobrniču 
Namen in cilj 
Pokopališče je zasedeno v celoti in ni več prostih mest za nove nagrobne prostore. Zaradi širitve pokopališča je potrebno odkupiti zemljišče, ki je po prostorskem planu opredeljeno za ta namen. 
Odkup je potreben, ker je zemljišče v zasebni lasti. 
OB130-15-0021 - Nakup zemljišča - PGD Log pri Žužemberku 
Namen in cilj 
Zemljišče za gasilni dom PGD Log pri Žužemberku je omejeno zgolj na površino, ki jo zaseda gasilski dom. Zemljišče okoli doma je v privatni lastnini in ga je potrebno odkupiti za nemoteno delovanje društva, ki deluje v javnem interesu. 
OB130-15-0022 - Odkupi zemljišč - komunalna infrastruktura 
Namen in cilj 
Pri izvedbi projektov za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture se pojavijo tudi potrebe po odkupih zemljišč, ki so potrebna za samo izgradnjo infrastrukture ali zaradi ureditve dostopa do 
infrastrukture. 
OB130-15-0028 - Nakup zemljišča - stara deponija 
Namen in cilj 
Za ureditev večnamenskega športnega parka Cviblje sta bila sprejeta veljavna DIIP-a v letu 2012 
in letu 2016. V skladu z navedenima dokumentoma se predvideva odkup dela parcele 998/5 k.o. Medvedje selo zaradi ureditve dostopa do novega igrišča. Predvideva se tudi odkup delov 
zemljišč na parcelah: 990/6, 990/3 in 990/2, vse k.o. Medvedje selo zaradi dokončne zemljiškoknjižne ureditve obstoječih dostopnih poti. 
OB130-16-0009 - Nakup zemljišč- križišče Grmada 
Namen in cilj 
V naselju Grmada  je pri poteku lokalne ceste ozko grlo pri križišču v samem naselju, ki otežuje zlasti promet avtobusov.  Zaradi ureditve križišča in rekonstrukcije lokalne ceste, ki bi se izvedla 
zaradi boljše varnosti in preglednosti prometa, je nujno odkupiti zemljišča, ki so v zasebni last.  
OB130-16-0014 - Ureditev mestnega jedra Trebnje 
Namen in cilj 
Pridobitev zemljišč v centru mesta zaradi izvedbe projektov v skladu z Arhitekturno zasnovo 
mestnega jedra, ki je bila potrjena na Občinskem svetu. V letu 2017 se predvideva odkup zemljišč parcel: 360/6, 360/5 in 360/7, vse k.o. Trebnje, ki bi služile za ureditev ceste - prometne povezave od železniške proge ter za ureditev površin za pešce, kolesarje, zelene površine ipd. 
OB130-17-0029 - Odkup v Industrijski coni - solastniški deleži 
Namen in cilj 
Zaradi dokončne ureditve komasacije in podpisa komasacijske pogodbe na območju IC Trebnje se predvideva odkup solastniških deležev nekaterih manjših solastnikov. Z izvedbo komasacije 
na območju IC Trebnje se bodo vzpostavili prostorski pogoji za morebitne nove investitorje in posledično se bo povečala gospodarska rast in se povečalo število delovnih mest. 
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17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
OB130-11-0008 - Invest.(nakup opreme) in inv. vzdrž. zdrav. domov 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena ZD Trebnje za nakup defibrilatorjev, ki bodo nameščeni razpršeno po krajevnih skupnostih – nadaljevanje projekta »Milijon srčnih točk« iz leta 2014. Projekt vodi 
zdravnik ZD Trebnje, ki skladno s strokovnimi smernicami projekta določa mrežo postavitve defibrilatorjev na teritoriju občine in izvede usposabljanja za prve posredovalce. 
 
18029001 - Nepremična kulturna dediščina 
OB130-09-0071 - Inv. vzdrž. kult. spomenikov v Občini Trebnje 
Namen in cilj 
Namen zagotovljenih proračunskih sredstev je sofinanciranje kulturnih projektov s področja varstva kulturne dediščine upravičenim izvajalcem na podlagi meril in kriterijev vsakoletnega javnega razpisa. Cilj finančne podpore omenjenim projektom je ohranjanje kulturne dediščine z 
investicijskimi vlaganji.  
V tem NRP je za leto 2018 vključeno tudi inv. vzdrževanje Jurjeve domačije na proračunski postavki 11004.   
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
OB130-09-0065 - Inv. tran. jav. zavod.- Knjiž. Pavla Golie 
Namen in cilj 
Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje in obnavljanje opreme in prostorov za izboljšanje pogojev delovanja knjižnične dejavnosti v Knjižnici Pavla Golie v Trebnjem. V letu 2017 ni planiranih 
vzdrževalnih del ali nakupa opreme za knjižnico, v letu 2018 pa je planiran nakup trezorja za vračanje knjig.  
18039003 - Ljubiteljska kultura 
OB130-09-0072 - Oprema, glasb.in drugi prip. za izvajanje ljub. kulturne 
dejavnosti 
Namen in cilj 
Projekt vključuje sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov društev za nakup opreme, ki jo potrebujejo društva pri svojem delovanju. Sredstva bodo razdeljena po javnem razpisu. 
18039005 - Drugi programi v kulturi 
OB130-09-0066 – Investicijski transferi javnim zavodom – CIK Trebnje   
Namen in cilj  
Na kontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom so planirana sredstva v višini 1.919,00 
EUR v letu 2017 za beljenje Galerije likovnih samorastnikov in v letu 2018 sredstva v višini 
6.397,00 EUR za menjavo energetsko potratne in nefunkcionalne osvetlitve v Galeriji. 
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OB130-12-0003 - Zagotavljanje prostorov za knjižnico 
Namen in cilj 
Nakup prostorov stavbe na Golievem trgu 1, Trebnje za potrebe knjižnice in  adaptacija objekta ter nabava in montaža opreme za knjižnico. Aktivnosti na projektu se planirajo v letih 2019 in 
2020.  
OB130-15-0027 - Sofinanciranje kulturnega doma- KS Velika Loka 
Namen in cilj 
Sredstva se zagotavljajo kot sofinanciranje investicije pri dokončanju obnove Kulturnega doma v Veliki Loki. V letu 2017 se bo obnova kulturnega doma zaključila z ureditvijo fasade in hidroizolacije stavbe. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana konec decembra 2016.  
OB130-17-0021 - Kulturni dom Trebnje 
Namen in cilj 
V okviru projekta so sredstva planirana za projekt izgradnje kulturnega doma v Trebnjem.  V letu 2017 za: 
- izvedbo natečaja za pridobitev projektno urbanistične rešitve za gradnjo kulturnega doma v 

Trebnjem; - izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.  
V letu 2018 bodo aktivnosti potekale na pripravi zemljišča, investicijski nadzor in projektno dokumentacijo. 
OB130-17-0035 - Odkup objekta "Stari KD Čatež" 
Namen in cilj 
Projekt obsega nakup dodatnih prostorov sedanjega kulturnega doma, in sicer prostore »starega KD«, ki pa so sedaj v lasti Župnišča Čatež. Odkup se opravi v letu 2017.  
18059001 - Programi športa 
OB130-09-0067 - Invest. vzdrž. - javni športni objekti 
Namen in cilj 
Zagotavljanje sredstev za izboljšanje pogojev za izvedbo športnih dejavnosti, vzdrževanje in 
obnavljanje javnih športnih objektov občinskega pomena, ki bodo prijavljeni na javni razpis.  
OB130-09-0068 - Načrti in druga projek. dokum. za podr. športa 
Namen in cilj 
Zagotavljanje sredstev za pridobivanje študij in potrebne dokumentacije za potrebe razvoja 
športne dejavnosti v občini Trebnje.  
OB130-15-0018 - Obnova športnega igrišča v Trebnjem 
Namen in cilj 
Z obnovo in ureditvijo športnega igrišča v Trebnjem se izboljšujejo pogoji za izvajanje športnih aktivnosti. V letu 2017 bo zaključena izgradnja tribun, v letu 2018 pa bo zgrajeno še drsališče in igrišče za tenis ter izvedena vsa zaključna dela na obnovi igrišča. 
OB130-17-0030 - Nogometno igrišče z umetno travo Cviblje 
Namen in cilj 
Projekt je namenjen za ureditev manjšega – vadbenega igrišča z umetno travo na Cvibljah, kjer se bi izvajali treningi za nogomet in bi imel tudi večnamensko uporabo. Projekt je prijavljen na 
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razpis Fundacije za šport. V letu 2017 se bodo aktivnosti nadaljevale v smislu načrtovanja 
projekta, dokončanje projekta je predvideno v letih 2019 in 2020.  
 
19029001 - Vrtci 
OB130-09-0075 - Inv. transf. javnim zavodom-Vrtci 
Namen in cilj 
Namen investicijskih transferov je vzdrževanje in obnavljanje prostorov in opreme ter izboljšanje pogojev za izvajanje predšolske dejavnosti. V letu 2017 se načrtuje v Vrtcu Sončnica nakup opreme (brezžično omrežje, e dostopna točka za vrtec, oprema v kuhinji za potrebe vrtca, 
sesalec, radio, ponjava za igrišče in stoli za dvorano), v letu 2018 se načrtuje sredstva za najnujnejša vzdrževalna dela v Vrtcu Mavrica v Trebnjem in za Vrtec Sončnica v Velikem Gabru 
sredstva za nakup opreme.  
OB130-09-0086 - Romski center z vrtcem v naselju Vejar 
Namen in cilj 
Izgradnja večnamenske stavbe za potrebe izvajanja dejavnosti predšolske vzgoje in za izvajanje 
dejavnosti dnevnega centra za programe s področja sociale, vzgoje in izobraževanja in druge programe za socializacijo Romov.   
OB130-16-0001 - Prizidek enega oddelka vrtca v Dobrniču 
Namen in cilj 
V okviru projekta se bo v letu 2017 izvedla izgradnja prizidka enega oddelka vrtca v Dobrniču z ureditvijo okolice in notranje opreme.  
OB130-16-0002 - Izgradnja štiri oddelčnega vrtca v Šentlovrencu 
Namen in cilj 
Novogradnja štiri oddelčnega vrtca v Šentlovrencu. Vrtec bo zgrajen v modularni izgradnji in po srednjih standardih eko sklada. V letu 2017 se bodo aktivnosti nadaljevale na področju 
načrtovanja, prijave za pridobitev sredstev eko sklada ter izvedla se bodo pripravljalna dela za gradbišče, v letu 2018 se bo pričela gradnja vrtca, ki se bo nadaljevala v letu 2019.  
OB130-17-0022 - Dodatna oddelka vrtca - Režunova ulica 
Namen in cilj 
Ureditev prostorov za dva nova oddelka vrtca na Režunovi ulici v Trebnjem (nakup prostorov, notranja preureditev prostorov v igralnici ter nakup opreme). Projekt bo realiziran v letu 2017. 
OB130-17-0028 - Vrtec Veliki Gaber 
Namen in cilj 
Predvidena je novogradnja šest oddelčnega vrtca v Velikem Gabru. V letu 2017 se bo pričelo z aktivnostmi na področju pridobivanja ustreznega zemljišča ter načrtovanje oziroma pridobitev investicijske in projektne dokumentacije.  
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19039001 - Osnovno šolstvo 
OB130-09-0081 - Inv. transf. jav. zavod-osnovnim šolam 
Namen in cilj 
Vzdrževanje in obnavljanje prostorov in opreme ter izboljšanje pogojev za izvajanje osnovnošolske dejavnosti v OŠ Trebnje in OŠ Veliki Gaber. V letu 2017 se bo v OŠ Veliki Gaber 
investiralo v obnovo oken za računalniško učilnico in knjižnico, obnovo strelovoda, obnovo parketa v telovadnici, zamenjavo miznih plošč in za nakup opreme (športna oprema, glasbila, oprema za pouk biologije in kemije, računalnikov …) in v OŠ Trebnje za zaletišče za skok v 
daljino, za opremo in ureditev učilnice za tehniko, za nakup kosilnice, obnovitev ograje za zunanje igrišče pri PŠ Šentlovrenc …)  ter za preureditev prostorov nad garažo pri telovadnici v razred za 
izvajanje pouka in nakup najnujnejše opreme. V letu 2018 se bodo izvedla naslednja investicijska dela in nakup opreme: v OŠ Veliki Gaber zamenjava lesene obloge na fasadi šole, zamenjava gips plošč v preddverju šole, izvedba čiščenja zunanjih steklenih površin, obnova garderob in 
nakup računalnikov, v OŠ Trebnje bo obnovljeno otroško zunanje igrišče pri šoli.  
OB130-12-0001 - Zunanje igrišče pri PŠ Dobrnič 
Namen in cilj 
Izgradnja zunanjega igrišča za potrebe vzgoje in izobraževanja ter za rekreacijo krajanov. Z 
izgradnjo večnamenskega igrišča pa bo omogočena rekreacija prebivalcev ter izboljšala se bo kakovost pouka športne vzgoje na osnovni šoli Dobrnič. Začetek izgradnje in zaključek del je 
predvidenih v letu 2017. Del sredstev za javno razsvetljavo (30.000 EUR) zagotavlja KS Dobrnič (proračunska postavka 913008). 
19039002 - Glasbeno šolstvo 
OB130-09-0083 - Inv. trans. javnim zavodom-Glasb. Šola Trebnje 
Namen in cilj 
Zagotavljanje sredstev za potrebe Glasbene šole za nakup opreme in glasbil.  
 
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
OB130-09-0085 - Sofin. urej. bival. razmer za Rome 
Namen in cilj 
V okviru tega projekta so zajeta sredstva za sofinanciranje urejanja bivalnih razmer v romskem 
naselju Vejar. V letu 2016 se je v okviru pilotnega projekta pripravila njiva za vrtove. Ureditev vrtov za romske družine je pokazala interes Romov, da si urejajo svoj vrt. S tem projektom bomo 
nadaljevali tudi v prihodnje. V naselju Vejar so še objekti, ki niso priključeni na elektro in komunalno infrastrukturo. V okviru sofinanciranja urejanja bivalnih razmer v naselju se bo nadaljevalo tudi v prihodnje (ureditev prostora za rekreacijo).  
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