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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. in 101/13; 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 2015 in 2016 sta pripravljena v skladu z veljavnim ZJF in Zakonom o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 123/06 – ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A; 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.  

Veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 
101/13, 9/14-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14-ZUJF-C in 95/14; v nadaljevanju: 
ZIPRS1415) v 46. členu določa povprečnino za leto 2015 v višini 525 EUR. V okviru priprave rebalansa 
državnega proračuna za leto 2015 je Vlada Republike Slovenije v oktobru 2014 začela z občinami 
pogajanja o višini povprečnine za leto 2015. Zaradi nezadostnega obsega dohodnine za financiranje 
primerne porabe, izračunane na podlagi povprečnine, določene v 46. členu ZIPRS1415-a, bi obveznosti 
državnega proračuna iz naslova finančne izravnave namreč presegle možnosti, ki jih daje rebalans 
državnega proračuna za leto 2015. 29. januarja 2015 so Vlada Republike Slovenije  in reprezentativni 
združenji občin podpisali Dogovor o višini povprečnine za leto 2015, ki ga predvideva 11. člen ZFO-1; v 
nadaljevanju je bil v Državni zbor poslan Predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2015 
in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS1415. V Dogovoru je povprečnina za obdobje od 1. 
1. 2015 do 30. 6. 2015 določena v višini 525 EUR in za obdobje od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 v višini 
500,83 EUR.  

Na podlagi navedenega je Ministrstvo za finance (v nadaljevanju: MF) pripravilo predhodne izračune in jih 
z dopisom, številka: 4101-3/2015/1, z dne 6. 2. 2015, posredovalo občinam; to predstavlja podlago za 
pripravo proračuna.  

Povprečnina za leto 2016 v Dogovoru ni določena, niti ni bil Državnemu zboru posredovan proračun RS za 
leto 2016, zato za predhodni izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016 MF 
nima osnov. Pri pripravi proračuna za leto 2016 smo tako upoštevali izračune za leto 2015.  

Proračuna občine Trebnje za leti 2015 in 2016 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, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je 
bil občinski svet izvoljen.  
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STRUKTURA PRORAČUNA 

 

Vsebina in struktura proračuna za leto 2015 in proračuna za leto 2016 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 2015 in 
proračunu za leto 2016 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 in 54/10) 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. 
 
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. 
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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 in 94/14) 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, 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 2015 in proračuna za leto 2016 temeljijo na realizaciji prihodkov za 
leto 2014 in vključujejo tudi učinke določenih znanih dejavnikov, ki vplivajo na višino prihodkov. 
 
Na načrtovanje odhodkov za leto 2015 in za leto 2016 so vplivali tako poslabšanje gospodarske aktivnosti 
in s tem povezanega delovanja avtomatskih stabilizatorjev, kakor tudi 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 2015 sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov 
(bilanca A) v višini 11.784.996,67 EUR, medtem ko zadolževanje proračuna ni načrtovano (bilanca C). 
Izdatke sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 12.072.408,81 EUR ter 
odplačila dolga v višini 474.025,00 EUR iz računa financiranja (bilanca C).  
V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) se ne načrtuje ne prejemkov in ne izdatkov.  
Odhodki presegajo prihodke za 287.412,14 EUR, zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za odplačila dolga 
(v računu financiranja) v višini 474.025,00 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki oziroma proračunski 
primanjkljaj se pokriva iz ostanka sredstev na računu iz preteklega leta v višini 761.437,14 EUR. Na ta 
način je proračun uravnotežen. 
 
Prejemke proračuna občine Trebnje za leto 2016 sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov 
(bilanca A) v višini 10.409.803,25 EUR in načrtovano zadolževanje v računu financiranja v višini 280.000,00 
EUR (bilanca C). Izdatke sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 
10.330.899,04 EUR ter odplačila dolga v višini 504.441,21 EUR iz računa financiranja (bilanca C).  
V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) se ne načrtuje ne prejemkov in ne izdatkov.  
Prihodki presegajo odhodke za 78.904,21 EUR, na drugi strani pa je potrebno zagotoviti tudi sredstva za 
odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 504.441,21 EUR. Razlika se pokriva iz ostanka sredstev na 
računu iz preteklega leta (ocena za 31. 12. 2015) v višini 145.537,00 EUR in predvidenega zadolževanja v 
višini 280.000,00 EUR. Na ta način je proračun uravnotežen. 

 

Prihodki proračuna  

Proračuna občine Trebnje za leti 2015 in 2016 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 2014.     

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), 
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 transferni prihodki (skupina 74). 

Prejemke občinskega proračuna za leto 2015 v višini 12.546.433,81 EUR sestavljajo prihodki iz bilance 
prihodkov in odhodkov v višini 11.784.996,67 EUR, medtem ko v računu finančnih terjatev in naložb in v 
računu financiranja ni predvidenih prejemkov. Za pokritje izdatkov se načrtuje še 761.437,14 EUR sredstev 
na računu, od tega sredstva na računih krajevnih skupnosti znašajo 478.742,94 EUR. 

V strukturi prihodkov znaša načrtovani delež davčnih prihodkov 64,79% celotnih prihodkov, delež 
nedavčnih prihodkov 12,59%, delež kapitalskih prihodkov 16,04% in delež transfernih prihodkov 6,58% 
vseh prihodkov proračuna občine Trebnje v letu 2015.  

Prejemke občinskega proračuna za leto 2016 v višini 10.835.340,25 EUR sestavljajo prihodki iz bilance 
prihodkov in odhodkov v višini 10.409.803,25 EUR in načrtovano zadolževanje v računu financiranja v višini 
280.000,00 EUR, medtem ko v računu finančnih terjatev in naložb ni predvidenih prejemkov. Za pokritje 
izdatkov se načrtuje še 145.537,00 EUR sredstev na računu, kar predstavlja sredstva na računih krajevnih 
skupnosti. 

V strukturi prihodkov znaša načrtovani delež davčnih prihodkov 73,35% celotnih prihodkov, delež 
nedavčnih prihodkov 15,02%, delež kapitalskih prihodkov 6,24% in delež transfernih prihodkov 5,39% vseh 
prihodkov proračuna občine Trebnje v letu 2016. 

 

70 - DAVČNI PRIHODKI  

700 - Davki na dohodek in dobiček  

7000 - dohodnina se kot odstopljeni vir občinam v skladu z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine 
občinam (Uradni list RS, št. 123/08) nakazuje občinam tedensko in po izračunih Ministrstva za 
finance znaša 6.509.461,00 EUR (v letih 2015 in 2016), kar predstavlja 55,24% celotnih prihodkov v letu 
2015 oz. 62,53% celotnih prihodkov v letu 2016. Dohodnina se nekoliko zmanjšuje glede na leto 2014, 
skladno z Dogovorom o višini povprečnine za leto 2015, ki je bil podpisan s strani reprezentativnih združenj 
občin, in na podlagi katerega je določena povprečnina za obdobje od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 v višini 525 
EUR ter za obdobje od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 v višini 500,83 EUR. Znižanje glede na leto 2014 znaša 
8,89%. 

703 - Davki na premoženje  

Davki na premoženje predstavljajo 7,32% celotnih prihodkov v letu 2015 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 leti 2013 in 2014 ter povečani v skladu 
z rastjo vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter za predvidene 
uskladitve, ki so v pripravi; za leto 2015 in 2016 so ocenjeni v višini 707.000,00 EUR, od tega znaša 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb 345.000,00 EUR, nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča od fizičnih oseb 330.000,00 EUR in zamudne obresti 3.000 EUR ter davek od 
premoženja 29.000,00 EUR.  
7031 - davki na premičnine predstavljajo zelo majhen delež prihodkov in se, glede na realizacijo v letu 
2014, za leto 2015 in 2016 načrtujejo v višini 1.600 EUR. 
7032 - davki na dediščine in darila se, ob upoštevanju realizacije leta 2014, v letu 2015 in 2016 načrtujejo 
v znesku 48.400 EUR. 
7033 - davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje se, ob upoštevanju realizacije v letu 2014, 
v letu 2015 in 2016 načrtujejo v znesku 106.100 EUR. 

704 - Domači davki na blago in storitve  

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 2,23% celotnih prihodkov v letu 2015 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 2015 in 2016 
ocenjeni v višini 5.000 EUR. 
7047 - drugi davki na uporabo blaga in storitev se za leto 2015 in 2016 načrtujejo v višini 257.520 EUR, in 
sicer:  
- turistična taksa v višini 5.000 EUR, 
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 7.520 EUR, 
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 75.000 EUR in  
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- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 170.000 EUR,  
ki so ocenjeni na podlagi realizacije v letih 2013 in 2014; 
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. 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI  

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja predstavljajo 4,58% celotnih 
prihodkov v letu 2015 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 5.540 EUR v letu 2015, 
od tega načrtujejo krajevne skupnosti 2.040  EUR, ter 4.940 EUR v letu 2016 (od tega krajevne skupnosti 
1.440 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 2015 in 2016 načrtujejo v znesku 534.450 EUR, od tega 32.650 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 2015 in 2016 - ta prihodek je 
ocenjen na podlagi podatkov Komunale o amortizaciji za to infrastrukturo v letu 2014; predstavlja namenska 
sredstva, ki se lahko porabljajo za investicije. 

711 - Takse in pristojbine  

Prihodki iz naslova taks in pristojbin predstavljajo le 0,22% celotnih prihodkov v letu 2015 in vključujejo 
upravne takse in pristojbine. 
7111 - upravne takse in pristojbine se, glede na realizacijo v letu 2014, za leto 2015 in 2016 načrtujejo v 
višini 26.471 EUR.  

712 - Globe in druge denarne kazni  

Globe in druge denarne kazni predstavljajo le 0,28% celotnih prihodkov v letu 2015 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 2014 ter glede 
na oceno o izrečenih globah s strani Skupne občinske uprave, v letu 2015 in 2016 načrtovani v višini 
33.150 EUR. 
 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev  

Prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo 0,60% celotnih prihodkov v letu 2015 in vključujejo 
prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge prihodke od prodaje. 
7130 - prihodki od prodaje blaga in storitev (zlasti povračila stroškov uporabnikov občinskih prostorov ter 
prihodki od reklam v Glasilu občanov) so v letu 2015 načrtovani v višini 70.292,25 EUR (od tega prihodki 
krajevnih skupnosti znašajo 20.500 EUR) in v letu 2016 v višini 70.000 EUR (od tega prihodki krajevnih 
skupnosti znašajo 21.000 EUR). 

714 - Drugi nedavčni prihodki  

Drugi nedavčni prihodki predstavljajo 6,91% celotnih prihodkov v letu 2015 oz. 8,59% celotnih prihodkov v 
letu 2016.  
7141 - drugi nedavčni prihodki so v letu 2015 načrtovani v skupni višini 814.348 EUR; od tega krajevne 
skupnosti načrtujejo 150.348 EUR; v letu 2016 so načrtovani v višini 894.348 EUR, od tega krajevne 
skupnosti načrtujejo 230.348 EUR. Največji delež predstavljajo prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, 
in sicer 600.000 EUR vsako leto, ter drugi izredni nedavčni prihodki, predvsem kot poplačila terjatev iz 
naslova zavodskih oskrbnin. Krajevne skupnosti načrtujejo 107.948 EUR sredstev v letu 2015 in 97.948 
EUR sredstev v letu 2016, ki jih bodo prispevali občani za izvajanje določenih programov; ostali prihodki, 
ki jih še načrtujejo krajevne skupnosti, so ocenjeni na 42.400 EUR v letu 2015 oz. 132.400 EUR v letu 
2016.  
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72 - KAPITALSKI PRIHODKI  

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov se v letu 2015 načrtujejo v višini 200.000 EUR in v letu 2016 v 
višini 300.000 EUR. 
V načrt razpolaganja s stavbami oz. deli stavb so vključena tudi službena stanovanja, nekateri poslovni 
prostori in garaže. V letu 2015 so vključena stanovanja,  kjer so najemniki že upokojeni oz. niso zaposleni 
v javnih zavodih Občine Trebnje. V letu 2016 pa so predvidena za odkup tudi ostala stanovanja.  

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev predstavljajo 14,34% celotnih prihodkov v letu 
2015 oz. 3,36% celotnih prihodkov v letu 2016. 
7220 - Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so v letu 2015 in 2016 ocenjeni v višini 150.000 
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. 
7221 - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so v letu 2015 ocenjeni v višini 1.540.080 EUR ter v letu 2016 
v višini 200.000 EUR. 
V načrt razpolaganja nepremičnega premoženja so v letu 2015 vključena zemljišča v skupni 
vrednosti  2.715.387 EUR. Prihodki  od prodaje stavbnih zemljišč se v letu 2015 planirajo v višini 1.540.080 
EUR. Načrtuje se prodaja zlasti večjega kompleksa stavbnih zemljišč na območju industrijske cone. 
V načrt razpolaganja nepremičnega premoženja so v letu 2016 vključena zemljišča v skupni vrednosti 
397.311 EUR. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se v letu 2016 planirajo v višini 200.000 EUR. Načrtuje 
se predvsem prodaja še nepozidanih zemljišč na območju Vejar. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI  

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo 5,30% celotnih prihodkov v letu 2015 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 395.759 EUR vsako leto,  

 prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, in sicer sredstva požarne takse v višini 30.000 
EUR vsako leto, sredstva po 21. členu ZFO v višini 84.453,25 EUR vsako leto (izračunov MF še ni 
posredovalo) ter v letu 2015 še sredstva za Vaško središče Dolenje Selce v višini 45.398,52 EUR; 

 druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo, in sicer subvencije najemnin tržnih 
stanovanj v višini 50% (2.400 EUR vsako leto), sredstva Ministrstva za kmetijstvo in okolje za gozdne 
ceste (4.500 EUR vsako leto), sredstva iz naslova sofinanciranja stroškov Skupne občinske uprave v 
višini 50% (26.586,69 EUR za leto 2015 in 36.000 EUR za leto 2016) ter sredstva iz naslova 
sofinanciranja celostne prometne strategije (5.501 EUR v letu 2015 in 8.251 EUR v letu 2016). 

7403 - Prejeta sredstva iz javnih skladov vključujejo sredstva iz naslova sofinanciranja obnove športnega 
igrišča v Trebnjem (prihodek Fundacije za šport v letu 2015). 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije  

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije predstavljajo 1,28% celotnih 
prihodkov v letu 2015 in vključujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije iz strukturnih skladov. 
7412 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih 
skladov so ocenjena v višini 150.559,46 EUR, kar predstavlja 1,28% celotnih prihodkov, in so 
predvidena za: Vaško središče Dolenje Selce v višini 136.195,55 EUR in Energetsko sanacijo Osnovne 
šole Trebnje v višini 14.363,91 EUR. 
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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 2015, z zadolžitvijo in prostimi sredstvi na 
računu, v skupni višini 12.546.433,81 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb občinskega proračuna v bilanci 
prihodkov in odhodkov v višini 12.072.408,81 EUR in v računu financiranja v višini 474.025,00 EUR. 

V strukturi izdatkov glede na ekonomsko klasifikacijo se namenja tekočim odhodkom 25,82% proračunskih 
sredstev in tekočim transferom 37,35% proračunskih sredstev, medtem ko se za investicijske odhodke 
zagotavlja 21,21% proračunskih sredstev in za investicijske transfere 15,61% proračunskih sredstev oz. za 
investicijske odhodke in investicijske transfere skupaj 36,82%. 

V skladu s predlaganim izračunom sredstev proračuna za leto 2016, skupaj s prostimi sredstvi na računu, 
v skupni višini 10.835.340,25 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb občinskega proračuna v bilanci 
prihodkov in odhodkov v višini 10.330.899,04 EUR in v računu financiranja v višini 504.441,21 EUR. 

V strukturi izdatkov glede na ekonomsko klasifikacijo se namenja tekočim odhodkom 26,89% proračunskih 
sredstev in tekočim transferom 43,59% proračunskih sredstev, medtem ko se za investicijske odhodke 
zagotavlja 18,15% proračunskih sredstev in za investicijske transfere 11,37% proračunskih sredstev oz. za 
investicijske odhodke in investicijske transfere skupaj 29,52%. 

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 2015 načrtovana v višini 3.117.338,37 EUR in v letu 2016 v višini 
2.778.072,25 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 in transferi). 
Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2015 načrtovana v višini 4.509.368,58 EUR in v letu 2016 v 
višini 4.503.407,79 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 2015 načrtovani v višini 2.560.840,84 EUR in v letu 2016 v višini 1.874.985 
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 2015 načrtovani v višini 1.884.861,02 EUR in v letu 2016 v višini 1.174.434 EUR. 

 

40 - TEKOČI ODHODKI  

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim  

400 - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2015 načrtovana v višini 534.308,15 EUR, 
kar predstavlja 4,43% delež in v letu 2016 v višini 527.708,15 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 odpravnina). 

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 80.925 EUR (v letu 2015 in 2016), v 
skladu z veljavno zakonodajo. 
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402 - Izdatki za blago in storitve  

402 - izdatki za blago in storitve so v letu 2015 načrtovani v višini 2.279.290,19 EUR, kar predstavlja 18,88% 
delež in v letu 2016 v višini 1.994.679,81 EUR oz. 19,31% 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 ter drugi operativni odhodki. 

403 - Plačila domačih obresti  

403 - plačila domačih obresti za že najete kredite so načrtovana v znesku 116.900 EUR v letu 2015 in 
106.850 EUR v letu 2016. 

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 
50.915,03 EUR v letu 2015 in 57.909,29 EUR v letu 2016, in  
- sredstva izločena v proračunsko rezervo, ki je namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč, v znesku 55.000 EUR v letu 2015 in 10.000 EUR v letu 2016. Glede na trenutno 
oblikovana sredstva proračunske rezerve, ni potrebno izločati več sredstev.  

  

41 - TEKOČI TRANSFERI  

410 - Subvencije  

410 - subvencije zajemajo različne subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom in znašajo 48.500 EUR 
v letu 2015 in v letu 2016. 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom  

411 - transferi posameznikom in gospodinjstvom so v letu 2015 planirani v višini 2.913.826 EUR (kar 
predstavlja 24,14% delež) in v letu 2016 2.936.826 EUR oz. 28,43% celotnih odhodkov, in sicer: 30.000 
EUR za darila ob rojstvu otroka, 39.000 EUR za zagotavljanje socialne varnosti, 34.790 EUR za štipendije, 
700.000 EUR v letu 2015 oz. 714.500 EUR v letu 2016 za regresiranje prevozov otrok v šolo, 32.708 EUR 
za regresiranje prehrane učencev in dijakov, 260.000 EUR za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, 
1.603.000 EUR za plačilo razlike do ekonomske cene v vrtcih, 26.000 EUR za izplačila družinskim 
pomočnikom, 9.000 EUR za subvencioniranje stanarin in 179.328 EUR v letu 2015 ter 187.828 EUR v letu 
2016 za druge transfere posameznikom in gospodinjstvom. 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  

412 - transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so planirani v višini 514.866,20 EUR v letu 2015 
in 494.602,41 EUR v letu 2016.  

413 - Drugi tekoči domači transferi  

413 - drugi tekoči domači transferi so planirani v višini 1.032.176,38 EUR v letu 2015 in 1.023.479,38 EUR 
v letu 2016, in sicer: 84.612,89 EUR v letu 2015 in 82.968,89 EUR v letu 2016 kot sredstva prenesena 
drugim občinam, 130.000 EUR kot prispevek ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo 
občine, 792.291,49 EUR v letu 2015 in 787.238,49 EUR v letu 2016 za izplačilo plač, prispevkov 
delodajalcev in drugih izdatkov zaposlenim v javnih zavodih v občini Trebnje in 23.272 EUR Javnemu 
skladu za ljubiteljske kulturne dejavnosti.  
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42 - INVESTICIJSKI ODHODKI  

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev  

420 - nakup in gradnja osnovnih sredstev vključuje sredstva za nakup poslovnih stavb v višini 85.000 EUR 
v letu 2015 in 80.000 EUR v letu 2016 (KS Štefan), za nakup opreme ter drugih osnovnih sredstev v višini 
48.000 EUR v letu 2015 in 48.700 EUR v letu 2016, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 
1.322.996,62EUR v letu 2015 in 1.033.026 EUR v letu 2016, za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 
583.826,06 EUR v letu 2015 in 425.459 EUR v letu 2016, za nakup zemljišč v višini 220.690,16 EUR v letu 
2015 in 183.000 EUR v letu 2016 ter sredstva za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, 
nadzor in investicijski inženiring v višini 300.328 EUR v letu 2015 in 104.800 EUR v letu 2016.  

Natančnejši nameni porabe teh sredstev so razvidni iz posebnega dela proračuna in načrta razvojnih 
programov.  

  

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 
1.522.818,01 EUR v letu 2015 in 1.067.100 EUR v letu 2016, v največji meri kot investicijski transferi 
javnemu podjetju (1.312.721,01 EUR v letu 2015 in 882.800 EUR v letu 2016). 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  

432 - investicijski transferi proračunskim uporabnikom so planirani v višini 362.043,01 EUR v letu 2015 in 
107.334 EUR v letu 2016, in sicer kot investicijski transferi javnim zavodom ter delno kot investicijski 
transferi občinam (v letu 2015 Občini Mirna kot sofinanciranje projekta Vodovodni sistem Zabrdje 
Praprotnica). 

 

Proračunski primanjkljaj je v letu 2015 načrtovan v višini 287.412,14 EUR in se pokriva iz sredstev na 
računu v višini 761.437,14 EUR; delno so le-ta namenjena odplačilom dolga v računu financiranja. 

V letu 2016 pa je načrtovan proračunski presežek v višini 78.904,21 EUR, ki je delno namenjen odplačilom 
dolga v računu financiranja, delno se le-ta pokrivajo iz sredstev na računu v višini 145.537 EUR in iz neto 
zadolževanja. 
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C - Račun financiranja  

50 - ZADOLŽEVANJE 

500 - Domače zadolževanje 

V računu financiranja v letu 2015 ni načrtovane zadolžitve, v letu 2016 pa je načrtovana zadolžitev v višini 
280.000 EUR, in sicer za financiranje lastnega deleža pri investicijskih projektih. 
Za pokrivanje proračunskega primanjkljaja se v letu 2015 načrtuje še 761.437,14 EUR sredstev na računu, 
ki predstavljajo zlasti namenska sredstva, ki se namensko prenašajo v naslednje leto (sredstva občine v 
višini 282.694,20 EUR). Sredstva na računih krajevnih skupnosti kot kumulativni presežek preteklih let 
znašajo 478.742,94 EUR.  
Sredstva na računu iz preteklih let so za leto 2016 (na dan 31. 12. 2015) ocenjena v višini 145.537 EUR (v 
celoti sredstva KS). 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA  

 
550 - Odplačila domačega dolga  
 
Izdatkovni del predstavljajo odplačila že najetih kreditov poslovnim bankam v višini 474.025 EUR v letu 
2015 in v višini 504.441,21 EUR v letu 2016, in sicer: 

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

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

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

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

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

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

 
Sredstva za odplačilo dolga za predvideni najeti kredit v letu 2016 niso planirana, saj bo zadolžitev 
predvidoma realizirana proti koncu leta in tako v letu 2016 še ne bo odplačil.  
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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, 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 in 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.).  
Določena sredstva so potrebna za samo delovanje organov in so predstavljena ločeno po občinskih 
organih.  
Znotraj finančnega načrta občinske uprave so planirana sredstva prikazana po posameznih programih 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 2015 se za delovanje občinskega sveta namenja 97.125,20 EUR, v letu 2016 pa 84.125,20 EUR. 

2000 – NADZORNI ODBOR 

Za delovanje nadzornega odbora so v letih 2015 in 2016 načrtovana sredstva v višini 8.000 EUR. 

3000 – ŽUPAN  

V letih 2015 se za delovanje župana načrtuje 99.056,00 EUR in v letu 2016 94.056 EUR. 

4000 – OBČINSKA UPRAVA  

V letu 2015 se za izvajanje programov v okviru proračunskega uporabnika  
4000 - občinska uprava načrtuje 9.978.893,73 EUR in v letu 2016 8.559.731,84 EUR. 

5002 - KS ČATEŽ 

2015 

Krajevna skupnost načrtuje 61.890,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 66.860,25 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem 

načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 

Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 4.970,25 EUR. 
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2016 

Krajevna skupnost načrtuje 61.890,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 61.890,00 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem 

načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 

Sredstva na računu iz preteklega leta niso predvidena 

5003 - KS DOBRNIČ 

2015 

Krajevna skupnost načrtuje 161.267,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 190.795,91 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem 

načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 

Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 29.528,91 EUR. 

2016 

Krajevna skupnost načrtuje 161.267,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 174.267,00 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 13.000 EUR. 

5004 - KS DOLENJA NEMŠKA VAS 

2015 

Krajevna skupnost načrtuje 127.381,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 188.306,15 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem 

načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 

Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 60.925,15 EUR. 

2016 

Krajevna skupnost načrtuje 127.381,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 127.381,00 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem 

načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 

Sredstva na računu iz preteklega leta niso predvidena. 

5005 - KS KNEŽJA VAS 

2015 

Krajevna skupnost načrtuje 75.154,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 75.667,79 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem 

načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 

Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 513,79 EUR. 

2016 

Krajevna skupnost načrtuje 75.154,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 75.154,00 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem 

načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 

Sredstva na računu iz preteklega leta niso predvidena. 
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5007 - KS RAČJE SELO 

2015 

Krajevna skupnost načrtuje 53.513,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 62.792,41 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem 

načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 

Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 9.279,41 EUR. 

2016 

Krajevna skupnost načrtuje 53.513,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 61.513,00 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 8.000 EUR. 

5008 - KS SELA ŠUMBERK 

2015 

Krajevna skupnost načrtuje 43.647,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 55.709,22 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem 

načrtu neposrednega proračunskega uporabnika.   

Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 12.062,22 EUR. 

2016 

Krajevna skupnost načrtuje 43.647,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 53.647,00 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 EUR. 

5009 - KS SVETINJA 

2015 

Krajevna skupnost načrtuje 27.822,82 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine - 

prenos obveznosti iz leta 2014 po sklepu Občinskega sveta znaša 470,82 EUR) ter 28.161,67 EUR 

odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu 

neposrednega proračunskega uporabnika. 

Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 338,85 EUR. 

2016 

Krajevna skupnost načrtuje 27.352,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 27.352,00 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 

2015 

Krajevna skupnost načrtuje 157.886,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 187.838,24 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem 

načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 

Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 29.952,24 EUR. 
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2016 

Krajevna skupnost načrtuje 158.386,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 158.386,00 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 

2015 

Krajevna skupnost načrtuje 80.133,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 241.502,88 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem 

načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 

Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 161.369,88 EUR. 

2016 

Krajevna skupnost načrtuje 159.533,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 227.070,00 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 67.537 EUR. 

5012 - KS TREBNJE 

2015 

Krajevna skupnost načrtuje 400.471,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 494.329,86 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem 

načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 

Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 93.858,86 EUR. 

2016 

Krajevna skupnost načrtuje 400.471,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 430.471,00 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 30.000 EUR. 

5013 - KS VELIKA LOKA 

2015 

Krajevna skupnost načrtuje 97.748,12 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine - 

prenos obveznosti iz leta 2014 po sklepu Občinskega sveta znaša 50.571,12 EUR) ter 115.495,43 EUR 

odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem načrtu 

neposrednega proračunskega uporabnika. 

Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 17.747,31 EUR. 

2016 

Krajevna skupnost načrtuje 47.177,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 64.177,00 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 17.000,00 EUR. 
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5014 - KS VELIKI GABER 

2015 

Krajevna skupnost načrtuje 123.678,00 EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 181.874,07 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem 

načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 

Sredstva na računu iz preteklega leta znašajo 58.196,07 EUR. 

2016 

Krajevna skupnost načrtuje 123.678,00EUR skupnih prihodkov (lastnih in transfernih iz proračuna občine) 

ter 123.678,00 EUR odhodkov, ki so po posameznih namenih javnofinančne porabe prikazani v finančnem 

načrtu neposrednega proračunskega uporabnika. 

Sredstva na računu iz preteklega leta niso predvidena. 

 

V nadaljevanju sledi obrazložitev po programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov: 

 

01 - POLITIČNI SISTEM  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

- Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.  
- Zagotavljanje materialnih osnov za delovanje političnih strank. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

0101 - Politični sistem  

Opis glavnega programa  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

01019001 Dejavnost občinskega sveta 
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta  

Opis podprograma  

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o političnih strankah 
- Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Letni izvedbeni cilji:  
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles,   
- kazalniki: število zaključenih sej občinskega sveta, število sprejetih sklepov občinskega sveta, število 
realiziranih sklepov občinskega sveta itd. 

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje 
funkcije)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačila sejnin udeležencem odborov in Občinskega sveta. 
V letu 2008 je bil sprejet Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 
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članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje. Tako se v letih 
2015 in 2016 za navedene namene načrtuje sredstva v višini 40.000,00 EUR.  

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. V letu 2015 in 2016 je planirano 
za delo OVK za izvedbo morebitnih nadomestnih članov Občinskega sveta 200,00 EUR.  

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

Izplačilo sejnin za seje občinske volilne komisije za določitev nadomestnega člana občinskega sveta. 

01008 - Financiranje političnih strank  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje političnih strank.  

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 2. redni seji 17. 12. 2014) 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 
izhaja iz izhodišč 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 2015 in 2016 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 te postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo nakupa nove računalniške in programske opreme 
za članice in člane občinskega sveta. Za nemoteno zagotavljanje poteka dela občinskega sveta, kot je to 
opredeljeno tudi v 21. členu Poslovnika občinskega sveta (zagotovljeno ustrezno elektronsko pošiljanje 
celotne dokumentacije) se načrtuje nakup nove računalniške opreme.  

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov  

Opis podprograma  

Planirajo se sredstva za materialne stroške volitev in za materialne stroške volilnih odborov in za opremo 
volišč. 
Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in referendumov. 
Lokalna skupnost pred pričetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem 
volilne kampanje; v okviru podprograma se tako načrtuje sredstva za delno povračilo stroškov volilne 
kampanje organizatorjem tako za volitve v občinski svet kot za župana.  

Zakonske in druge pravne podlage  

Zakon o lokalnih volitvah 
Zakon o volilni in referendumski kampanji  

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

- Izvedba lokalnih volitev in referendumov. 
- Zagotavljanje z ustavo določenih pravic državljank in državljanov o svobodnem izražanju volje.  
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01004 - Financiranje volilne kampanje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Planirajo se sredstva za financiranje delnega povračila stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne 
kampanje tako za volitve v občinski svet, kot za volitve za župana. Občinski svet s sklepom določi višino 
delnega povračila, ki pa ne sme presegati višine, določene z zakonom o volilni in referendumski kampanji.  

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

Lokalne volitve so bile izvedene v letu 2014. V letu 2015 in 2016 se ne planirajo sredstva za izvedbo lokalnih 
volitev, pač pa le povračilo stroškov volilne kampanje iz leta 2014 v letu 2015. 

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. Župan predstavlja občino, predlaga 
občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, predlaga občinskemu svetu v 
sprejem odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta. Skrbi za izvajanje odločitev občinskega 
sveta, če le-te niso nezakonite, jih ima možnost zadržati, skrbi za izvajanje statuta, odlokov in drugih 
splošnih aktov občine, predlaga gradiva, vodi, nadzoruje in usmerja delo občinske uprave, imenuje 
projektne skupine in komisije, skrbi za izvrševanje proračuna, določa sistemizacijo delovnih mest v občinski 
upravi, izdaja predpise, uredbe in sklepe, zastopa koristi javnega dobra, imenuje in razrešuje direktorja 
občinske uprave, odloča o sporih o pristojnosti med organi občine, ima pravico udeleževati se sej svetov 
krajevnih skupnosti in opravlja druge naloge, opredeljene v statutu. 

Zakonske in druge pravne podlage  

Zakon o lokalni samoupravi 

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

Župan namerava tudi v bodoče opravljati naloge poklicno. Delo bo temeljilo na nalogah, opredeljenih v 
statutu, na reševanju pereče problematike v občini in na usklajevanju oziroma koordinaciji interesov pri 
posameznih rešitvah v občinskem prostoru.  

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim. 

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 leti 2015 in 2016 so predvidena sredstva v višini 61.056,00 EUR.  

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 2015 in 2016 so predvidena sredstva v višini 6.000,00 EUR. 

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 in za 
objave aktualnih dogodkov, turističnih znamenitosti na radijskih postajah, razna voščila ob koncu leta v 
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tiskanih medijih ter lokalni televiziji. Za te namene je v letu 2015 predvideno 5.000,00 EUR. V letu 2016 so 
predvidena sredstva v višini 5.000,00 EUR.  

01016 - Stroški komisij, ki jih imenuje župan  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so namenjena za sejnine članom komisij, ki jih imenuje župan, in sicer je predvideno za leti 2015 
in 2016 sredstva v višini 1.000,00 EUR.  

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike  

Opis glavnega programa  

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike  

Opis podprograma  

Podprogram zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa.  

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

Cilj je nemoten potek finančnih transakcij proračuna Občine Trebnje, ob čim bolj gospodarni porabi.  

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 2015 in 2016 se za te namene načrtuje po 3.000,00 EUR. 

0203 - Fiskalni nadzor  

Opis glavnega programa  

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora  

Opis podprograma  

Nadzorni odbor izvaja pristojnosti, opredeljene v Statutu občine Trebnje in Poslovniku 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 in na podlagi programa 
dela Nadzornega odbora.  
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

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, nadzoruje namenskost 
in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 
sredstev. Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah. 
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, s katerim na začetku proračunskega obdobja seznani 
občinski svet in župana. 

Nadzorni odbor bo opravljal naloge, ki so opredeljene v statutu. Opravil bo tudi izredne nadzore oziroma 
preglede, če bodo pobudo zanje podali občinski svet, župan, člani nadzornega odbora in na predlog 5% 
volivcev v občini. 

02005 - Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno 
opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne 
strokovne naloge nadzora)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Za delo Nadzornega odbora Občine Trebnje so v letih 2015 in 2016 načrtovana sredstva v višini 
8.000,00 EUR, in sicer za izplačila sejnin za opravljene seje Nadzornega odbora ter opravljene nadzore.  

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

0402 Informatizacija uprave 
0403 Druge skupne administrativne službe 

0402 - Informatizacija uprave  

Opis glavnega programa  

Glavni program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

04029002 Elektronske storitve 

04029002 - Elektronske storitve  

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 2015 in 2016 načrtovani v višini 3.000,00 EUR.  

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.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti  

Opis podprograma  

Podprogram vključuje sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu, izdelavo in vzdrževanje 
spletne strani itd.. 

04004 - Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za objave občinskih predpisov v uradnih glasilih; 
za navedene namene so v letih 2015 in 2016 načrtovana sredstva v višini 9.000,00 EUR.  

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, video posnetki sej občinskega sveta ter ostale ažurne informacije, pomembne za občane. Z letom 
2015 je bila sklenjena pogodba o vzdrževanju in gostovanju tako spletne strani kot tudi posnetkov sej 
občinskega sveta z novim izvajalcem. V letu 2015 se načrtuje izdelava novega CMS vmesnika za 
oblikovanje in urejanje spletne strani. 

Cilj pri vzdrževanju spletne strani je informiranost občanov z dogajanji v občini na vseh področjih 
družbenega in političnega življenja. Pokazatelj pa je mesečna in tedenska statistika obiskanosti spletne 
strani ter število objavljenih informacij. 

Za navedene namene so v letu 2015 načrtovana sredstva v višini 7.000,00 EUR in v letu 2016 v višini 
5.000,00 EUR. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov  

Opis podprograma  

V okviru tekočih transferov se zagotavljajo sredstva za 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 športnih dogodkih; sponzorirajo se tudi 
razne turistične prireditve v občini, prireditve, ki imajo vidik humanitarnosti in drugo. Posebej se zagotavljajo 
sredstva za pokrivanje stroškov prireditve ob občinskem prazniku (tj. 25. junij) in obeležitvi dveh spominskih 
dnevov (Goliev in Baragov spominski dan).  

04008 - Pokroviteljstva občine (pri prireditvah javnih zavodov, društev, 
drugih izvajalcev)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so namenjena za sofinanciranje prireditev, proslav, tekmovanj, pokroviteljstev v občini Trebnje, ki 
vključujejo promocijo občine Trebnje, za katera je izveden javni poziv, na katerega se lahko prijavijo 
organizatorji prireditev.  

Za javni poziv je v letu 2015 predvideno v višini 15.000,00 EUR in v letu 2016 predvideno 10.000,00 EUR. 
Glede na to, da bodo v letu 2015 25 letnice osamosvojitvenih dogodkov in obletnice delovanja institucij, ki 
so povezane z nastankom države se načrtuje višja sredstva kot v letu 2016. 

04011 - Prireditve ob občinskem prazniku (stroški praznovanja) - 
spominski dnevi  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so namenja za organizacijo in izvedbo praznovanj, in sicer "Spominskega dneva Pavla Golie" - v 
aprilu, "Baragove dneve" - v juniju ter prireditve 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.  
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Za izvedbo javnih pozivov je v letih 2015 in 2016 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.  

04012 - Pokroviteljstva občine - sofinanciranje delovanja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva se delijo na podlagi javnega poziva, polovica sredstev je predvidena za protokolarne dogodke s 
področja športa in druga polovica sredstev za protokolarne dogodke s področja kulture. Načrtovana so 
sredstva v višini 12.000,00 EUR za leto 2015 in za leto 2016.  

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

Opis podprograma  

Podprogram vključuje sredstva za stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov v lasti občine. 

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 za stavbo na Golievem trgu 1, kjer se nahajajo prostori Galerije likovnih samorastnikov 
in začasni prostori za delovanje mladih (stavbo je občina kupila za potrebe knjižnice). V okviru proračunske 
postavke so zagotovljena sredstva za varovanje in zavarovalne premije, za elektriko, komunalne storitve, 
vodo, kurjavo in ureditev okolice. Sredstva so načrtovana v višini 19.400,00 EUR za leto 2015 in 2016. 

V letu 2015 se dodatno načrtuje še nujno investicijsko vzdrževanje v višini 4.076,00 EUR. 

04017 - Izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za plačilo obveznosti (glavnica in obresti), ki so občini 
naložena s sodno odločbo, sodno poravnavo oziroma z drugim aktom pristojnega organa, obveznost pa 
lahko nastane iz civilnopravnega, delovnopravnega ali drugega razmerja. 

04021 - Storitve notarjev, cenilcev  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru te postavke so v letih 2015 in 2016 zagotovljena sredstva višini 10.000,00 EUR za plačilo storitev 
cenilcev nepremičnin in notarjev pri pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem.  

04022 - Stroški sodnih postopkov, odvetnikov, tolmačev, izvedencev,  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru te postavke so v letih 2015 in 2016 zagotovljena sredstva višini 10.000 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.  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občine (v primeru ko so financirani direktno iz 
proračuna), združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

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 
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0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni  

Opis glavnega programa  

Glavni program vključuje sredstva za različne oblike povezovanja občin.  

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti  

Opis podprograma  

Podprogram vključuje sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin 
Slovenije, Združenje občin Slovenije).  

06003 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS,)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za plačilo letne članarine Skupnosti občin Slovenije, katere 
članica je Občina Trebnje na podlagi sklepa Občinskega sveta, z dne 14. 7. 2003. Izdatki za članstvo so 
za proračunsko leto 2015 načrtovani v višini 2.000,00 EUR, v letu 2016 pa sredstev ni zagotovljenih, iz 
razloga, ker bo Občina Trebnje (sklep Občinskega sveta 3. redna seja 4. 2. 2015) izstopila iz Skupnosti 
občin Slovenije in se bo pridružila Združenju občin Slovenije. Pri njih imamo ugodnost, da imamo prve dve 
leti zastonj članarino.  

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti  

Opis podprograma  

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: Garancijska shema za 
Dolenjsko, mikrokrediti za samozaposlene in nova delovna mesta, štipendijska shema za Dolenjsko, 
program vavčerskega svetovanja, informiranje, organizacija izobraževanj, delavnic in prenosa dobrih 
praks, splošno podjetniško svetovanje, priprava poslovnih načrtov in presoja podjetniških zamisli, 
spodbujanje inovativnosti v podjetništvu, povezovanje (grozdenje) podjetij s skupnim razvojnim 
programom, priprava vlog za kandidiranje MSP na razpise ministrstev, pomoč pri pripravi vlog, svetovanje, 
izvajanje projekta VEM (vse na enem mestu), razvoj obstoječih in priprava novih podjetniških programov. 

Zakonske in druge pravne podlage  

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

06004 - Transferi za delovanje RRA in RC  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V letu 2015 je planirano za namene delovanja Regionalne razvojne agencije in Razvojnega centra 7.500,00 
EUR in enako v letu 2016 v višini 7.500,00 EUR. 
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0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin  

Opis glavnega programa  

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

Opis podprograma  

Podprogram vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin, ki se financirajo direktno iz občinskega 
proračuna (mimo faktorja G) – stroški za financiranje računovodskih storitev za krajevne skupnosti. 

06029 – Stroški za financiranje računovodskih storitev za krajevne 
skupnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Sredstva so v letu 2016 namenjena, da bi se pristopilo k enotnemu vodenju poslovnih knjig za krajevne 
skupnosti. Župan namreč lahko na podlagi 92. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) določi enega ali več pooblaščenih računovodij za 
vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil občinskega proračuna in neposrednih uporabnikov 
občinskega proračuna. V letu 2014 se je za devet KS na podlagi pooblastil izvedlo skupno javno naročilo 
za vodenje poslovnih knjig za leto 2015. V kolikor se bo skupno vedenje poslovnih knjig v teh KS izkazalo 
kot smiselno, bomo s 1. 1. 2016 uvedli obvezno vodenje poslovnih knjig krajevnih skupnosti pri izbranem 
izvajalcu, na podlagi javnega naročila v letu 2015. 
Namen in cilj pristopa k enotnemu vodenju poslovnih knjig za krajevne skupnosti je, da bi zadeve 
poenostavili in poenotili, tako za same krajevne skupnosti kot za občino.  
 
Za naveden namen izvedbe javnega naročila se v letu 2016 namenja kot sofinanciranje storitve s strani 
občinske uprave v višini 10.000 EUR, ostali del sredstev bodo še naprej zagotavljale krajevne skupnosti v 
svojih finančnih načrtih. 
 

0603 - Dejavnost občinske uprave  

Opis glavnega programa  

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.  

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 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. 
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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 cilji občinske uprave je približati občinsko upravo s svojim delovanje kot hiter in učinkovit servis 
občanov. Zasledovati cilj komuniciranja preko elektronske pošte in spletne strani, ki jo bo potrebno sprotno 
posodabljati. Tako bodo lahko občani tesneje sodelovali z občinsko upravo, si pridobili potrebne informacije 
in se seznanili s programi in plani Občine Trebnje, dajali pripombe in predloge.  

Kazalniki: Učinkovitost zagotavljanja javnih storitev in stroški delovanja občinske uprave. 

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.  

06007 - Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so v letu 2015 in 2016 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 2015 v višini 552.000,00 EUR in v letu 2016 v višini 
545.400,00 EUR. 

06009 - Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Materialni stroški občinske uprave se v letu 2015 načrtujejo v višini 131.460 EUR, v letu 2016 pa v višini 
127.460,00 EUR; po posameznih postavkah se nekoliko zvišujejo, saj se dražijo storitve, kot so komunalne 
storitve, poštne storitve, telefonske storitve, itd.. Višji odhodek se načrtuje v zvezi s strokovnim 
izobraževanjem zaposlenih zaradi potreb po spremljanju sprememb zakonodaje še posebno interventnih 
ukrepov države, ki posegajo na številna področja delovanja občin. Del stroškov ostaja na ravni iz leta 2014, 
razen na nekaterih postavkah, kjer so kljub varčevalnim ukrepom stroški narasli.  

06027 - Plače delavcev skupne občinske uprave  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva za delovanje skupne občinske uprave, plače delavcev skupne občinske uprave se zagotavljajo 
skladno s Sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih ter s 
finančnim načrtom Skupne občinske uprave Mirnska dolina za leto 2015 in za leto 2016 v višini 
46.704,71 EUR.  

06028 - Materialni stroški skupne občinske uprave  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva za delovanje skupne občinske uprave, Materialni stroški skupne občinske uprave se zagotavljajo 
skladno s Sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih ter s 
finančnim načrtom Skupne občinske uprave Mirnska dolina za leto 2015 in za leto 2016 v višini 
25.564,18 EUR.  
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave  

Opis podprograma  

V okviru tega podprograma so zajeti stroški za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, nakup pisarniškega 
pohištva in pisarniške opreme, nakup računalniške strojne in programske opreme.  

Zakonske in druge pravne podlage  

Zakon o lokalni samoupravi 
Statut Občine Trebnje 

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

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti nemoteno razpolaganje in upravljanja s 
premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. Zagotavljanje opremljenosti občinske uprave z 
računalniško, programsko in drugo opremo.  

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 v višini 5.500,00 EUR za leto 2015 in 2016 
402699 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine v višini 1.000,00 EUR za leto 2015 in 2016. 

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, novoletne okrasitve, električne instalacije, 
čiščenje žlebov in podobne zadeve. V ta namen se planirajo sredstva v višini 3.000,00 EUR, v obeh letih 
2015 in 2016.  

402504 - Zavarovalne premije za objekte; višina potrebnih sredstev ostaja na enakem nivoju kot za leto 
2014 in se tako za obe leti planirajo v višini 3.000,00 EUR. 

402510 -Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov; V letu 2015 je sklenjena pogodba o 
rednem vzdrževanju komunikacijske opreme in računalnikov z novim izvajalcem. Pričakujemo, da se bodo 
stroški vzdrževanja komunikacijske opreme znižali. Načrtuje se tudi servisiranje ostale opreme (fotokopirni 
stroji, tiskalniki,) kjer so predvidena sredstva za popravila. Ravno tako so tu zajete licenčnine za programe, 
ki se uporabljajo v Referatu za proračun, Oddelku za splošne zadeve, Oddelku za okolje, prostor in 
infrastrukturo ter Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti. Za navedene namene načrtujemo v letu 
2015 in 2016 sredstva v višini 25.000,00 EUR. 

402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme; sredstva se planirajo v višini 4.000,00 EUR, za obe leti. 

402512 - Zavarovalne premije za opremo se v letih 2015 in 2016 planirajo v višini 1.100,00 EUR. 

402599 - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje se v letih 2015 in 2016 planirajo v višini 
3.000,00 EUR. 

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 2.400,00 EUR.  

420201 - Nakup pisarniške opreme; planira se zamenjava amortizirane opreme posameznih pisarn in druge 
potrebne opreme v višini 2.400,00 EUR. 
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06014 - Nakup računalniške in programske opreme  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Zaradi izrabljenosti ene več funkcijske naprave in nenehnih okvar, je potrebno nabaviti eno tako napravo, 
ki hkrati služil tudi kot mrežni tiskalnik, s čimer bomo pripevali k znižanju stroškov tiskanja. 
Ravno tako se v letih 2015 in 2016 načrtuje postopna menjava delovnih postaj zaposlenih, ki delujejo na 
sistemu (WIN 7), nekatere pa nadgraditi (starost, izrabljenost) ter zamenjati monitorje, tipkovnice ter miške, 
kjer je to potrebno. 

Za nemoteno delovanje serverja in programske opreme PISO se bo glede na potrebe izvedlo dokup 
potrebne programske in strojne opremo. Zaradi prehoda na IP telefonijo je potrebno v stavbo na Golievem 
trgu 4 za potrebe vrtca, glasbene šole in ostalih uporabnikov stavbe vzpostaviti povezavo do serverja. Za 
potrebe vzpostavitve WI-FI povezave v II. nadstropju upravne stavbe se načrtuje vzpostavitev delovanja v 
mali sejni sobi. Za vse navedene namene se v letu 2015 in v letu 2016 namenja 24.000,00 EUR. 

06017 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so v letu 2015 in 2016 v višini 5.000,00 EUR namenjena za manjša investicijsko vzdrževalna dela 
upravnih prostorov in okolice upravne stavbe občine. Ob poslovni stavbi občinske uprave je potrebna 
sanacija jaškov obeh lociranih cistern kurilnega olja, sanacija dvorišča in jaškov med poslovno stavbo in 
sosednjo občinsko stavbo.  

 

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.  

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 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 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. 
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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 2009 do 2015 
(Uradni list RS, št. 57/09), 
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), 
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 4.000,00 EUR.  

07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V lanskem letu je bila izvedena obnova in preureditev prikolice, ki so jo uporabljali gasilci za delo z 
nevarnimi snovmi, v prikolico za potrebe zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Potrebno 
bo nabaviti še manjkajočo opremo za prikolico za množične nesreče, in sicer vrečo z vakuumskimi 
opornicami, zajemalna nosila za oporo za glavo in oksimeter z naprstnikom za odrasle in otroke. Za nakup 
potrebne opreme je v letu 2015 načrtovanih 7.000,00 EUR sredstev. Za nakup opreme enot in služb civilne 
zaščite je v letu 2016 načrtovanih 7.000,00 EUR sredstev, ki se bodo porabila glede na plan štaba civilne 
zaščite.  
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

Opis podprograma  

V Občini Trebnje je 16 prostovoljnih gasilskih društev, ki so glede na oceno ogroženosti razdeljena po 
kategorijah. Na podlagi kategorij je tudi predpisana oprema, ki jo morajo zagotoviti posamezna društva. 
Gasilci izvajajo vse zahtevnejše intervencije, za katere sta potrebna predvsem dobra opremljenost in 
ustrezno strokovno znanje. Pomembni premiki so na izobraževalnem področju, saj se število usposobljenih 
gasilcev na tečajih specialnosti stalno veča. Pomembno je tudi dejstvo, da se kakovost usposabljanja 
postopno povečuje, čeprav še vedno primanjkuje ustreznih učnih pripomočkov. Še v naprej je potrebno 
usposabljanje poveljniškega kadra, saj se na intervencijah še vedno dogajajo nestrokovni pristopi k 
reševanju, poveljniki se še vedno ne zavedajo svojih primarnih nalog. Premiki so na področju opremljanja 
gasilskih enot z opremo za tiho alarmiranje (pagerji), toda to je še vedno vse premalo za hitro aktiviranje in 
ukrepanje ter medsebojno komuniciranje. Zato je bil v občini zgrajen sistem javnega alarmiranja ter 
možnost alarmiranja gasilcev preko Centra za obveščanje. Znatna sredstva so namenjena za redno 
vzdrževanje navedenega sistema, povečujejo pa se tudi potrebe po dodatnih zavarovanjih 
gasilcev, predvsem poveljujočega kadra. 
Tudi na področju nakupa vozil se kažejo pozitivni premiki. Zato se gasilci aktivno angažirajo tudi z zbiranjem 
lastnih sredstev med občani ter z bančnimi posojili. Sredstva, ki so dobljena od občinskega proračuna, so 
predvidena za nabavo predpisane opreme, katero določa Uredba vlade in predpisana merila glede na 
kategorizacijo društva. 
Posebno je problematična osebna oprema gasilcev z dihalnimi aparati, ki so nujno potrebni pri 
nesrečah z nevarnimi snovmi ali večjih požarih v podjetjih ali stanovanjskih objektih ter 
protipožarne obleke. 
Vse več je stroškov tudi z udeležbo gasilskih enot tako na občinskih tekmovanjih, kot tudi na regijskem in 
republiškem tekmovanju, saj je množičnost ekip vsako leto večja. Naloge zaščite in reševanja ob nesrečah 
z nevarnimi snovmi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in ob nesrečah na vodah 
ter poplavah, opravlja PGD Trebnje, ki ima v ta namen tehnično reševalno enoto, ki je podpisala koncesijsko 
pogodbo z Upravo za zaščito in reševanje RS. V poplavah leta 2010 je pokazala dobre rezultate, uspešnost 
hitrega interveniranja in strokovnost dela. Zato jo je potrebno še v naprej ustrezno opremljati s primerno 
specialno opremo, ravno tako pa sofinancirati opremo ostalim društvom, ki se vključujejo v zaščito in 
reševanje. 

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

Gasilska zveza si je za srednjeročni razvoj zadala naslednje cilje: 

 povečati število gasilskih častnikov in izobraziti poveljniški kader ter mladinske enote 

 povečevati število mladinskih komisij 

 usposobiti večje število ženskih enot za tekmovanja in veteranov 

 materialno izboljšati gasilsko opremo v skladu z merili o kategorizaciji in opremljenosti požarnih 
enot 

 usposobiti gasilce s specialno tehniko. 

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

Letni izvedbe cilji v okviru podprograma so usposabljanja in izobraževanja gasilcev ter izvedba tekmovanj 
in izvedba taktične vaje.  

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število izvedenih usposabljan in število 
izobraženih (tečaj gasilec, nadaljevalni tečaj za gasilce, strojnik, radijskih zvez, gasilske sodnike,…) 

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število izvedenih občinskih tekmovanj vseh 
kategorij gasilskih članov in izvedba vaj v vsakem društvu in po posameznih sektorjih, ter izvedba skupne 
taktične vaje za vse gasilske enote skupaj z civilno zaščito in drugimi enotami, ki se navezujejo na civilno 
zaščito. 

07008 - Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Za dejavnost občinske gasilske zveze je v letih 2015 in 2016 načrtovanih 90.000,00 EUR sredstev.  

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

Na realizaciji preteklega leta.  
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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 162.000,00 EUR sredstev v letu 2015 in 140.000,00 EUR v 
letu 2016. 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. 

Za nadaljevanje gradnje gasilskega doma PGD Lukovek je v letu 2015 namenjeno v višini 20.000,00 EUR 
in za nabavo vozila PGD Dobrnič v višini 20.000,00 EUR in za PGD Občine, ki v letošnjem letu načrtuje 
adaptacijo gasilskega doma 12.000,00 EUR v ta namen.  

Sredstva v višini 110.00,00 EUR so namenjena sofinanciranju novogradnje ali adaptacije gasilskih domov, 
nabave vozil in druge opreme po programu GZ Trebnje. V letih 2015 in 2016 bodo v PGD OGP Trebnje po 
programu GZ Trebnje potekale naslednje investicije:  

 

PGD 

 

investicije 2015 investicije 2016 

Zagorica nabava MB  

Trebnje adaptacija doma adaptacija doma 

Log izdelava fasade na domu nakup funkci. zemljišča pri domu 

Lukovek gradnja doma gradnja doma 

Dobrnič nabava podvozja GVC 16/25 nadgradnja GVC 16/25 

Šentlovrenc adaptacija doma adaptacija doma 

Ponikve ureditev orodjarne ureditev ostalih prostorov v domu 

Velika loka dograditev garaže in preuredite 
ostalih prostorov 

nadaljevanje gradnje iz leta 2015 

Občine celotna preureditev doma nadaljevanje gradnje iz leta 2015 

Vrhe adaptacija doma nadaljevanje z adaptacijo 

Sela pri Šumberku obnova strehe na domu izdelava fasade na domu 

Veliki Gaber  zamenjava zunanjih vrat orodjarne 

Gasilska zveza nabava pisarniške opreme oken. 
žaluzije, ter oprema za tek. 

oprema za izobraževanje in tek. 

Račje selo  preureditev orodjarne 

Trebanjski vrh  izdelava fasade na domu 

Čatež pod 
Zaplazom 

ureditev prostorov v domu  

Investicijsko 
vzdrževanje 

oprema v PGD oprema v PGD 

Nabava opreme po kategorizaciji za PGD po kategorizaciji za PGD 



Stran 39 od 133 

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 2015 se načrtuje 33.797,00 EUR sredstev iz požarnih taks (delno gre za prenos namenskih sredstev 
iz leta 2014). V letu 2016 se načrtuje 30.000,00 EUR sredstev iz požarnih taks. 

 

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.  

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 
preprečevati nepravilna ravnanja udeležencev v cestnem prometu.  
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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 do sedaj v letnih proračunih namenjena sredstva povečati, kar 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 ceste, svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ocenjevati 
stanja varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni.  

V letu 2015 in 2016 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.  

 

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.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

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.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

10039001 Povečanje zaposljivosti 
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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), 
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14), 
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13).  

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, 
- 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, in sicer v enakem 
obsegu kot lani. V programu bodo predvidoma sodelovali Dom starejših občanov Trebnje, Center za 
socialno delo Trebnje, Knjižnica Pavla Golie Trebnje, CIK Trebnje, Osnovna šola Trebnje, Komunala 
Trebnje, Občina Trebnje, Ozara Ljubljana, Turistično društvo Čatež, Zveza za razvoj romske manjšine - 
Preporod, Zavod za trajnostni razvoj temeniške in mirnske doline, Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega, 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, in sicer za programe, za katere so predhodno sklenjene pogodbe z 
Zavodom za zaposlovanje. 

V letih 2015 in 2016 je za ta namen predvidenih 79.302,15 EUR. 

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  

Sredstva v višini 79.302,15 EUR so namenjena izvedbi javnih del, ki jih sofinancira občina, delno pa 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.  

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

Na realizaciji preteklega leta.  

 

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 
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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. Ena od nalog je tudi spodbujanje inovacij in podjetništva na lokalni ravni 
(projekti LEADER), ki prispevajo k ustvarjanju novih delovnih mest in zviševanju dohodka na podeželju. 
Težišče nalog je osredotočeno na naložbe v ljudi, znanje, izkušnje in nove načine izvajanja dejavnosti.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v 
Občini Trebnje.  

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, omogočitirazvoj 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 sofinanciranju programov s 
področja kmetijstva, 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, 26/14) 
Zakon o živinoreji (Uradni list RS št. 18/02) 
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2 in 58/12) 
Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) 
Predlog program razvoja podeželja za RS za obdobje 2014-2020 (v obravnavi) 
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje (v pripravi) 

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

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 2015 in 2016 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. Upravičeni stroški, ki se bodo sofinancirali so: stroški za pripravo 
načrta za rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov; stroški adaptacije hlevov; stroški nakupa in montaže nove 
tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke; nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih 
živinorejskih objektov, nakup nove kmetijske mehanizacije, stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s 
pripadajočo opremo in stroški nakupa opreme, stroški postavitve pašnikov, stroški agromelioracijskih del in 
stroškov naložb v infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih. Sredstva se dodeljujejo upravičencem kot 
državne pomoči, na podlagi javnega razpisa. V letu 2015 so planirana sredstva v višini 27.000,00 EUR in 
enako v letu 2016 v višini 27.000,00 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Sredstva se bodo dodelila na podlagi javnega razpisa.  

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

Sredstva soplanirana 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. Občina Trebnje sofinancira tudi programe razvoja podeželja v 
programu LEADER, ki jih potrdi LAS Dolenjske in Bele krajine. V okviru programa se zagotavlja tudi 
sredstva za vzdrževanje in upravljanje Jurjeve domačije.  

Zakonske in druge pravne podlage  

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57,12, 26/14) 
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08,123/08, 90/12 in 111/13) 
Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) 
Predlog program razvoja podeželja za RS za obdobje 2014-2020 (v obravnavi) 
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje (v pripravi) 

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

Dolgoročni cilj podprograma je povečati strokovno usposobljenost kmečkega prebivalstva in povečati 
konkurenčnost kmetijskih gospodarstev s posodobitvijo obstoječe ali odprtjem nove dopolnilne dejavnosti. 
Preko programov LEADER se pričakuje uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodarstva 
tudi na območju občine Trebnje. 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.  

11004 - Obnova vasi (urejanje vaških središč, in objektov skupnega 
pomena, infrastruktura na podeželju)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru postavke obnove vasi bo Občina Trebnje nadaljevala s sofinanciranjem programov na področju 
projekta LEADER, ki je namenjen spodbujanju prebivalstva na podeželju k uveljavljanju podjetniških 
iniciativ in ustvarjanju novih delovnih mest na kmetijskih gospodarstvih. V letu 2015 so planirana sredstva 
v višini 14.837,49 EUR in enako v letu 2016 v višini 14.837,49 EUR.  

Za materialne stroške pri pripravi idejnih zasnov in projektov LEADER oz. CLLD za plansko obdobje 2014-
2020 so planirana sredstva v višini 9.500,00 EUR za leto 2015 in 2016.  
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Predlagani obseg sredstev za tekoče stroške (elektrika, voda) Jurjeve domačije v letu 2015 in 2016 je 
500,00 EUR ter za upravljanje Jurjeve domačije in nujne stroške vzdrževanja njenih objektov pa je planirano 
v letu 2015 3.000,00 EUR in enako v letu 2016. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Sredstva se bodo izplačala na podlagi sklenjenih pogodb, sklepa LAS Dolenjske in Bele Krajine ter 
izvedenih naročil.  

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

Sredstva so načrtovana v okviru porabe v preteklih letih oz. oceni potrebnih obnovitvenih del ter planskega 
pisma organa upravljanja LAS Dolenjska in Bela krajina.  

11006 - Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, 
domača obrt,)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva v višini 9.000 EUR 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. Dejavnost mora biti prijavljena ali registrirana na kmetijskem gospodarstvu in se 
mora izvajati v okviru dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. Predmet 
sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov: predelavo kmetijskih proizvodov, turizem na kmetiji, 
dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, dejavnosti pridobivanja in prodaje energije iz 
obnovljivih virov in kompostiranja organskih snovi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

S sofinanciranjem naložb v dopolnilne dejavnosti pričakujemo doseganje izboljšanega dohodkovnega 
položaja kmetijskega gospodarstva, utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev, ustvarjanje novih 
delovnih mest in povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo storitve in trženje proizvodov in 
storitev s kmetij. Pomoč se bo dodeljevala na podlagi javnega razpisa po pravilu "de minimis" in je 
priglašena Ministrstvu za finance.  

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.  

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 18.000 EUR bodo na podlagi javnega razpisa namenjena sofinanciranju stroškov tehnične 
pomoči v kmetijstvu in sofinanciranju stroškov nadomeščanja kmeta. Sredstva so namenjena sofinanciranju 
tistih stroškov društev s področja kmetijstva, ki kmetom omogočajo pridobivanje novih znanj, s katerimi se 
pričakuje hitrejši prenos informacij in znanj o pogojih kmetovanja, skupno promocijo kmetijstva in podeželja 
ter stanovsko povezovanje.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje bo objavljen javni 
razpis za zagotavljanje tehnične podpore. V tem okviru Občina Trebnje zagotavlja sredstva za 
sofinanciranje izobraževalnih programov društev s področja kmetijstva, ki so registrirana in delujejo na 
območju občine Trebnje.  

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. 

11018 - Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Predlagani obseg sredstev v letu 2015 in v 2016 je 8.000,00 EUR, od tega je 6.000,00 EUR namenjenih 
sofinanciranju stroškov organizacije in izvedbe kmečke tržnice, 2.000,00 EUR pa obnovitvi stojnic. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Namen sofinanciranja stroškov organizacije in izvedbe kmečke tržnice je vzpostaviti ugodno okolje za 
pridelavo in trženje lokalno pridelanih kmetijskih produktov, popestritev dogajanja v mestu ter povezovanje 
podeželja in mesta. 

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.  

Zakonske in druge pravne podlage  

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14) 
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. 102/10, 7/13, 3/14, 89/14) 
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v  Občini Trebnje (v pripravi) 

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 možnosti 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.  

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 2015 in v letu 2016 je za ta namen namenjenih 5.000,00 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Sredstva se dodelijo na podlagi pravilnika in javnega razpisa.  

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.  

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu  

Opis glavnega programa  

Program splošnih storitev v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja in zaščito 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  
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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-UPB2) 
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.  

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 se zagotavljajo sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev, 
namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali. Izvajanje navedenih storitev je urejeno in določeno s 
koncesijsko pogodbo.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem veljavnih cen oskrbe 
živali v zavetišču. Izvrševanje plačil bo potekalo preko celega leta na podlagi izstavljenih računov in 
posredovanega poročila o oskrbi zapuščenih živali. V letu 2015 in 2016 je za ta namen namenjenih 17.000 
EUR.  

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. 

11011 - Sofinanciranje programov društev za zaščito živali 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Na proračunski postavki se v letu 2015 in 2016 zagotovi 3.000,00 EUR, namenjenih za kastracijo in 
sterilizacijo mačk, ki jo izvajajo društva za zaščito živali kot npr. Animals Angels. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem porabe sredstev v 
preteklem obdobju v okviru podprograma. 

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. 

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.  
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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, gozdarstvom in 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 2015 se za ta namen zagotavlja 19.244,59 EUR, za leto 2016 pa 
15.000,00 EUR. 

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  

- Zakon o cestah, 
- Zakon o varnosti cestnega prometa, 
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,  
- Zakon o varstvu okolja,  
- Zakon o graditvi objektov,  
- Zakon o prostorskem načrtovanju,  
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,  
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, 
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,  
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- 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 rednem vzdrževanju kategoriziranih in ne kategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje. 

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  

Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo 
občinskih cest, urejanje cestnega prometa ter cestno razsvetljavo.  

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. 

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.  

Letni izvedbeni cilji so:  

- redno vzdrževanje občinskih cest,  
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa, 
- izboljšanje pretočnosti obstoječe cestne mreže. 

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 in 
13029004 - Cestna razsvetljava. 
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

Opis podprograma  

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o 
obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest, je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh 
razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjševanju stroškov 
vlaganj v cestno omrežje. Predviden program del za potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z 
Zakonom o javnih cestah in drugimi predpisi in to v obsegu, ki še zagotavlja bodisi kontinuiteto del, bodisi 
podlage za pripravo na investicije, je predviden v postavki upravljanje in varstvo cest.  

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 rednem vzdrževanju kategoriziranih in ne kategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

- učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čimbolj nemoteno in varno odvijanje 
prometa,  
- učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno 
in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti, 
- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno 
povezavo na celotnem področju občine z upoštevanjem značilnosti posameznih področij. 

Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji: 
- stroški vzdrževanja po enoti opravljenega vzdrževalnega dela in zimske službe, 
- produktivnost izdajanja projektnih pogojev in soglasij,  
- učinkovitost izdajanja projektnih pogojev in soglasij (število rešenih zadev, število zadev, prenesenih iz 
predhodnega obdobja, število zadev, prenesenih v prihodnje obdobje, število zavrnjenih vlog, itd.). 

 

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

Letni izvedbeni cilji za leto 2015 in 2016 so: 
- redno vzdrževanje 109,44 km lokalnih cest in preko 20,28 km javnih poti, po katerih se izvaja prevoz 
šoloobveznih otrok, 
-  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 cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o 
obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest, je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v 
vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjševanju 
stroškov vlaganj v cestno omrežje, in zajema:  
- pregledniško službo, 
- redno vzdrževanje prometnih površin (čiščenje in popravila),  
- redno vzdrževanje bankin, 
- redno vzdrževanje odvodnjavanja, 
- redno vzdrževanje brežin,   
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme (čiščenje, dopolnitve, nadomestitve ali popravila 
dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije ali opreme), 
- redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,  
- redno vzdrževanje vegetacije, 
- zagotavljanje preglednosti,  
- čiščenje cest, 
- redno vzdrževanje cestnih objektov (čiščenje in manjša popravila objektov),  
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,  
- intervencijske ukrepe (pri naravnih nesrečah - neurje, poplave, plazovi, žled, pri težjih prometnih 
nesrečah in drugih izrednih dogodkih oziroma na zahtevo policije),  
- zimsko službo in 
- vzpostavitev prevoznosti po elementarnih dogodkih. 
Pereč problem pri zagotavljanju prometne varnosti predstavljajo vse pogostejše poškodbe vozišč zaradi 
preobremenitev in starosti izvedbe, poškodbe premostitvenih objektov in podpornih konstrukcij ter 
propustov. S pravočasnimi vzdrževalnimi ukrepi bi bilo dosti manj ogrožanj prometa na cestah. 
Naloge rednega vzdrževanja v zimskem času so: pripravljalna dela pred nastopom zime, nadzor nad 
stanjem prevoznosti in razmer na cestah, odstranjevanje snega na vozišču in cestnih objektih ter posipanje 
poledenelih in zasneženih vozišč in obveščanje javnosti o razmerah na cestah. 
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Zimska služba je neposredno odvisna od geografske lege in klimatskih značilnosti posameznega odseka 
ceste v občini, od poselitve, od obsega in strukture prometnih obremenitev, od elementov ceste in prometne 
varnosti ter od zakonov in predpisov, ki urejajo področje rednega vzdrževanja.  
Naravne danosti (geografski položaj in klimatske značilnosti) so v občini Trebnje takšne, da je zimsko 
vzdrževanje izredno zahtevno. Po drugi strani je za občino značilna razdrobljena poselitev (131 naselij 
na 163,3 km2 površine), ki pogojuje številne dnevne migracije, kar veča zahteve po stalni prevoznosti. 
Standardi zimske službe so visoki, mogoče celo previsoki. 
 
Pooblaščeni koncesionar vzdržuje ceste v zimskem obdobju v prednostnih razredih, ki so definirani v 
Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in v skladu 
s Pravilnikom o rednem vzdrževanju kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti v občini Trebnje. 
Za ceste v nižjih prioritetah (III. in IV.) je predvideno zagotavljanje stalne prevoznosti (z uporabo verig) v 
dnevnem času. Praviloma pa je zahtevnost uporabnikov višja oz. njihova pripravljenost za uporabo verig 
minimalna, zaradi tega so naloge vzdrževalca cest v zimskem času praviloma zelo obsežne. Zato je zimska 
služba relativno draga in bi veljalo razmisliti o zniževanju standarda vzdrževanja cest v zimskem času, 
vendar to ni odvisno samo od cestnega gospodarstva, temveč tudi od zahtev uporabnikov in javnosti v 
celoti. 
 
V okviru rednega vzdrževanje se na lokalni cesti LC Dolenje Ponikve – Dečja vas, sanirajo nujni deli 
cestišča. 

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

Poglavitno izhodišče za izračun predstavlja Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe 
vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje ter Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in ne 
kategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje. Na podlagi odloka ter pravilnika izvajalec javne službe pripravi 
izvedbeni program 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  

Za potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z Zakonom o javnih cestah in drugimi predpisi, in sicer v 
obsegu, ki še zagotavlja normalno odvijanje prometa, je predviden program del v postavki tekoče 
vzdrževanje cestne infrastrukture naslednji: 
- sanacija večjih poškodb na voziščih z namenom zagotavljanja večje varnosti v prometu in neovirano 
uporabo prometnih površin,  
- sanacija premostitvenih in drugih objektov (mostovi, prepusti), 
- postavitev in vzdrževanje varovalnih ograj,  
- ureditev ovir za umirjanje prometa, ipd. 

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 
predvidevanji glede potrebnih sanacij v letu 2015 ter 2016.  

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 
2015 načrtovano 65.000,00 EUR. V letu 2016 pa je za te namene načrtovano 47.000,00 EUR.  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

Opis podprograma  

Investicije v javne ceste so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja občine. Investicije so aktivnosti 
pri rabi resursov, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. Ločimo tri vrste investicij: nove, razširitvene in 
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nadomestitvene. 
Investicije v nove zmogljivosti so vlaganja v graditev javnih cest, ki jih prej ni bilo ali pa so imele drugačen 
namen kot na novo zgrajene. Investicije za razširitev, rekonstrukcijo in posodobitev so vlaganja v 
obstoječe zmogljivosti javnih cest zaradi povečanja kapacitet javnih cest ali zaradi spremembe 
tehnologije in tehnike obratovanja; zajemajo preureditev že obstoječih cest in objektov, opreme in naprav 
in tudi graditev ali nabavo novih sredstev v sklopu že obstoječe ceste ali objekta. V prvi dve skupini se 
uvrščajo: 
- novogradnja cest, 
- novogradnja objekta,  
- modernizacija,  
- rekonstrukcija objekta,  
- vgradnja cestnih naprav in ureditev, 
- izgradnja obvoznice,  
- ureditev cest skozi naselje,  
- izgradnja kolesarskih poti,  
- rekonstrukcija ceste, 
- rekonstrukcija križišča,  
- ureditev okolja cest. 
Investicije za ohranjanje obstoječih zmogljivosti so vlaganja v javne ceste zaradi zamenjave, 
intenzifikacije in racionalizacije obratovanja cest, ne da bi širili razpoložljive zmogljivosti ali bistveno 
spreminjali sedanjo tehnologijo ali tehniko obratovanja cest. V to skupino spadajo: 
- preplastitev ceste, 
- obnova ceste, 
- sanacija objekta, prepustov, podpornih in opornih zidov, brežin, plazov,  
- izgradnja nadomestnega objekta. 
Po poglavitnem učinku pa lahko investicijske ukrepe združimo v naslednje skupine:  
- učinek ohranjanja omrežja: ukrepa - obnova in preplastitev, 
- učinek povečanja prometne varnosti: ukrepa - križišča in ureditve; 
- učinek zagotavljanja dostopnosti: ukrepi - sanacija brežin, plazov, zidov in prepustov, sanacije in 
rekonstrukcije premostitvenih objektov, nadomestne gradnje in novogradnje objektov; 
- učinek zmanjšanja stroškov uporabnikov: ukrepi - novogradnje, obvoznice, rekonstrukcije ter 
modernizacije;  
- učinek izboljšanja bivanja: ukrepa - kolesarske povezave in okolje. 

 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  

- delež sredstev občinskega proračuna, namenjen za realizacijo posameznih ciljev  (ohranjanje omrežja, 
prometna varnost, znižanje stroškov prevoza, zagotavljanje dostopnosti in izboljševanje pogojev bivanja), 
- kazalci stanja občinskih cest (prečna ravnost, nosilnost, drsnost, tehnični elementi cest), 
- kazalci stanja objektov (stanje konstrukcije, nosilnost, prometna ustreznost), 
- 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 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 
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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 občutno poslabšuje. Brez rednega izvajanja 
investicijsko - vzdrževalnih del  oz. povečanega obsega sredstev pričakujemo eksponentno naraščanje 
potreb po investicijsko vzdrževalnih delih, kar se delo kaže tudi v vrsti predvidenih del za prihodnje 
proračunsko obdobje - predvidena je le ena preplastitev, vse ostalo so rekonstrukcije.   
 
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 lokalnih cest, ki so (pre)ozke, še naraščala. 
 

Predlog finančnega načrta vlaganja v javne ceste v letih 2015 in 2016: 

  
2015 

 

 
2016 

 

  
Cestni 
odsek Vrsta dela Skupaj 

2015 
Rekons. Nadzor Projekt. Skupaj 

2016 
Rekons. Nadzor Projekt. 

      420402 420801 420804 420402 420801 420804 

13005     442.173,72 426.623,72 5.550,00 10.000,00 308.000,00 290.000,00 3.000,00 15.000,00 

Priključek vrtec Trebnje 
gradnja 55.850,00 55.000,00 850,00           

Asfaltiranje parkirišča 
podružnične šole DNV 

gradnja 12.000 12.000       

LC425021 
Vrhtrebnje - 
Repče rekonstrukcija 97.200,00 96.000,00 1.200,00           

LC425001 
Trebnje-
Blato-Križ-
D.v. 

preplastitev 192.014,58 189.714,58 2.300,00           

LC425801 
Železno-
Volčje jame 

rekonstrukcija 73.200,00 72.000,00 1.200,00           

LC425031 
Trebnje - 
Repče II. 
Faza 

rekonstrukcija         141.400 140.000 1.400   

LC426011 
Bič - V. 
Gaber III. 
Faza 

rekonstrukcija         151.600 150.000 1.600   

 LC289151 Vrbovec-
Podlipa  

zadržana 
sredstva 

  1.909,14             

    Projekti 10.000,00     10.000,00 15.000,00     15.000,00 

 

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. 

V okviru preplastitve LC425001 Trebnje-Blato-Križ-D.v. se na odseku Cviblje – Pekel zagotavljajo sredstva 
za izgradnjo hodnika za pešce. 
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Prosta sredstva na posameznem cestnem odseku, ki bodo ostala glede na dosežene ponudbene cene se 
namenijo za preplastitev cestišča v kraju Rodine. Pred samo izvedbo se v kraju Rodine na predvidenem 
odseku urediti premoženjsko pravne zadeve. 

V okviru načrtovanih sredstva za načrtovanje in projektiranje na proračunski postavki se sredstva 
zagotavljajo za dokončanje načrtovanja rondoja pri KZ Trebnje v kraju Trebnje in načrtovanje druge 
potrebne dokumentacije na lokalnih cestah. Na podlagi pridobljene dokumentacije se bodo sredstva za 
izvedbo projekta zagotavljala s spremembo proračuna. 

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

Vsi projekti investicijskega vzdrževanja 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.  

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 doseganje 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 2015 in 2016 se za ta namen zagotavlja 20.000,00 EUR.  

V letu 2015 se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 6.000,00 EUR za namestitev aktivne svetlobne 
signalizacije za železniški prehod v kraju Velika Loka. V podjetju A.s.K. so Cops@road prilagodili tudi 
železniškim nezavarovanim prehodom. 
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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 2015 se za ta namen zagotavlja 20.000,00 EUR, za leto 2016 
pa 11.500,00 EUR.  

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 ocena stroškov 
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 2015 se za ta namen 
zagotavlja 9.650,00 EUR za leto 2016 pa 14.476,00 EUR.  

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

Izhodišče za izračun je delilnik stroškov posredovan s strani Regionalnega razvojnega centra Novo mesto.  

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  

- delež sredstev občinskega proračuna, namenjen za realizacijo posameznih ciljev (ohranjanje omrežja, 
prometna varnost, znižanje stroškov prevoza, zagotavljanje dostopnosti in izboljševanje pogojev bivanja), 
- 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 , 
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- priprav projektne dokumentacije. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 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  

- Pločnik v naselju Dobrnič ob R3-650/1159: Občina ima izdelan in iz strani Direkcije RS za ceste recenziran 
projekt pločnika ob regionalni cesti ob osnovni šoli v Dobrniču. Na podlagi projektne dokumentacije se 
izvede javno naročilo ter prične z izgradnjo. 
- Izgradnja hodnikov za pešce, kolesarskih stez in javne razsvetljave na deviaciji 1-8 (območje križišča 
regionalnih cest R1/215 in R3-651 in železniške proge pri Mercatorju) v sklopu izgradnje avtocestnega 
odseka Pluska-Ponikve; Na podlagi sklenjenega sporazuma z Ministrstvom za promet, DRSC, pri izvedbi 
navezave H1 na Mirnsko dolino, občina Trebnje financira izgradnjo enostranskega hodnika za pešce, 
dvosmerne kolesarske steze in javne razsvetljave. Dela skladno s sporazumom so bila v oktobru 2012 
dokončana. Dokončno plačilo je predvideno v letu 2015. 
 
- Rekonstrukcija ovinka v naselju Knežja vas na R3-650/1159: Občina Trebnje bo v sodelovanju z DRSC 
razširila slabo prevozen ovinek v naselju Knežja vas.  
- Projektiranje je predvideno za urejanje navezav lokalnih cest na bivšo H1 ter projektiranje pločnikov, 
kolesarskih poti ipd. ob državnih cestah. 
 

- Sredstva se zagotavljajo za načrtovanje pločnikov ob državnih cesti v kraju Čatež – Dolenja vas in Velika 
loka. 

 
Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah po letih 
 

  2015 2016 

  Cestni odsek Vrsta dela Skupaj 
2015 

Gradnja Nadzor Pro/rec Skupaj 
2016 

Gradnja Nadzor Projekt. 

      420402 420801 420804 420402 420801 420804 

13018     273.000 220.000 3.000 50.000 35.000 33.000 2.000  

R3-650 
DOBRNIČ- 
pločnik 

gradnja 
113.000 110.000 3.000           

R1-215 Dev 1-8 pl. + JR plačilo DARS 
 

110.000 110.000 
    

        

R3-650 
Knežja vas 
ovinek 

          
35.000  33.000 2.000   

    projektiranje 
razni 
projekti 

50.000     50.000 

        

 

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške 
infrastrukture 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o železniškem prometu, 
- zakon o varnosti v železniškem prometu, 
- zakon o cestah. 

13019 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniških 
prehodov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sodelovanju z Slovenskimi železnicami se bo pripravila dokumentacije za ureditev še neurejenih križanja 
železnice in občinskih cest na območju Občine Trebnje. Na podlagi dokumentacije bomo v nadaljevanju s 
soinvestitorjem, Slovenskimi železnicami določili finančno konstrukcijo in termin izvedbe. V letu 2016 se za 
ta namen zagotavlja 10.000,00 EUR. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP 

Izhodišče za izračun so ocena stroškov soudeležbe pri pripravi projektne dokumentacije.  

13041 – Prestavitev baznih postaj 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet občine Trebnje je na svoji 3. izredni seji dne 15. 9. 2014 sprejel sklep, da se Občina Trebnje 
zaveže, da sofinancira v delu prestavitev načrtovanih baznih postaj GSM-R, do največ višine 30.000 EUR. 
Občina Trebnje je predlagala alternativne lokacije baznih postaj: BP 80.16 Trebnje, BP 80.18 Šentlovrenc 
in BP 80.19 Mali Gaber, da se BP čim bolj odmaknejo od naselja. Omenjene lokacije so na DRI strokovno 
preverili in na podlagi rezultatov usklajenih lokacij baznih postaj so bile zasnovane in optimizirane nove 
tehnične rešitve, ki so bile podlaga za oceno dodatnih stroškov povezanih s prestavitvijo baznih postaj. 
Dodatno optimizacijo tehničnih rešitev in stroškov bo možno izvesti v fazi projektiranja oziroma podrobnejše 
projektne obdelave. Dodatni stroški po zagotovilih DRI zajemajo vse storitve izdelave izvedbene 
dokumentacije z geodetskim posnetkom, geotehničnim poročilom za temelj in traso, meritvami kablov, 
izgradnjo dodatne kabelske trase z vsemi jaški in podboji tako za komunikacijo in izvedbo priključka na 
elektro omrežje, dodatnimi kabli ter spremembe rešitev napajanj. 

V letu 2015 se za ta namen zagotavlja 30.000,00 EUR. 

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

Izhodišče za načrtovana sredstva je ocena stroškov DRI, ki vodi investicijo v zvezi z postavitvijo 
baznih postaj GSM-R na podlagi ocene ponudbe izvajalca projekta.  

 

14 - GOSPODARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Področje zajema 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.  

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.  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Cilj programa je zagotovitev ugodnih pogojev za 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  

V okviru programa so sredstva namenjena za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.  
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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) 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12) 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 2/04, 57/12) 
Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016 
V pripravi nov 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) 
Strategija razvoja turizma Občine Trebnje 2006-2015 

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

Najpomembnejši cilj v okviru podprogama 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 Razvojnega centra 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, tako s kot brez posredovanja Zavoda 
za zaposlovanje, 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. 

V okviru programa se predvideva tudi financiranje aktivnosti izvedbenega načrta Regionalne razvojne 
agencije, ki je izdelan na osnovi zakonodaje s področja spodbujanja skladnega regionalnega razvoja. Gre 
za sofinanciranje stroškov izobraževanj, usposabljanj in animacijskih delavnic podjetnikov, katerih 
organizator je Razvojni center Novo mesto. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za 
sofinanciranje stroškov, ki so jih imeli inovatorji z inovacijo, do višine 50% upravičenih stroškov. 

Za kritje stroškov v okviru postavke so sredstva načrtovana v višini 28.561,81 EUR za leti 2015 in 2016. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Sredstva v okviru proračunske postavke bodo upravičencem dodeljena na podlagi javnih razpisov, pozivov, 
sklenjenih pogodb in izdanih naročil.  

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

Sredstva so načrtovana na podlagi analize porabe sredstev v preteklih letih in na podlagi planskega pisma 
in ocene vrednosti projektov.  
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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: povečati prepoznavnost turistične ponudbe občine Trebnje in njenih 
prireditev tudi zunaj občine ter povečati število ogledov znamenitosti in nočitev turistov.  

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

Cilji v letu 2015 in 2016 so: podpreti načrtovane turistične prireditve v občini Trebnje, sofinancirati programe 
turističnih društev ter spodbujati nadaljnji razvoj turizma in gostinstva.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

V okviru programa so sredstva namenjena za promocijo občine in 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 (Ur. l. RS, št. 2/04, 57/12) 
Strategija razvoja turizma Občine Trebnje 2006-2015 

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

Dolgoročna cilja podprograma sta: povečati prepoznavnost turistične ponudbe občine Trebnje in njenih 
prireditev, povečati število nočitev turistov v občini.  

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

Letni izvedbeni cilji je sofinancirati stroške programov dela turističnih društev in učinkovita predstavitev 
turistične ponudbe občine Trebnje.  

14008 - Druge promocijske aktivnosti in projekti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru proračunske postavke so sredstva v letu 2015 v višini 16.644 EUR in v letu 2016 v višini 15.000 
EUR namenjena obnovitvi napisa in črk na tabli 15. poldnevnika, mesečnemu nadomestilu za uporabo 
informacijske platforme in spletno mesto mojaobčina.si, letna naročnina za uporabo uradnega slovenskega 
turističnega informacijskega portala, stroške tiska koledarja ter vsakoletni prispevek Levstikova pot.  

V letu 2015 je dodatno planiranih 1.644,00 EUR za sodelovanje z občino Mirno pri izvedbi projekta mreže 
postajališč za avtodome po Sloveniji.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa, javnega poziva ali izdanih naročil.  

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 2015 in 2016.  

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 
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tradicionalnih turističnih prireditev in stroškov izobraževanj članov turističnih društev z namenom pridobitve 
novih znanj in veščin s področja turizma.  

Zakonske in druge pravne podlage  

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) 
Strategija razvoja turizma Občine Trebnje 2006-2015 
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) 
Pravilnik o natečaju in ocenjevanju turističnega spominka Občine Trebnje(Uradni list RS, št. 26/08) 

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 in vzdrževanje turističnih poti za leti 2015 in 2016 so predvidena v višini 14.000,00 EUR, 
za kritje stroškov TIC-a pa 8.000,00 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Stroški delovanja TICa se bodo krili na podlagi izdanih računov. Sredstva za sofinanciranje delovanja 
turističnih društev in vzdrževanja turističnih poti pa bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa in javnega 
poziva.  

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

Sredstva za kritje stroškov delovanja TICa ter sredstva za sofinanciranje programov turističnih društev in 
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". Skladno s 
sklepom občinskega sveta Občine Trebnje je prireditev "Iz trebanjskega koša" postala osrednja in 
tradicionalna turistična prireditev v občini Trebnje. Za sofinanciranje izvedbe prireditve na območju občine 
Trebnje, ki prispeva k večji prepoznavnosti in promociji občine se v letu 2015 nameni 12.000,00 EUR, in 
enako v letu 2016.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Sredstva se bodo razdelila na podlagi objave javnih pozivov.  

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.  

14021 - Regionalna destinacijska organizacija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V letih 2015 in 2016 bomo na osnovi sklepa Sveta razvojne regije JV Slovenija nadaljevali sofinanciranje 
aktivnosti opredeljenih v projektu Regionalne destinacijske organizacije (RDO) JV Slovenije. V ta namen je 
predvidenih 4.067,21 EUR v letu 2015 in 2016.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Vse aktivnosti za sofinanciranje projekta RDO bo vodil Razvojni center Novo mesto. Občina Trebnje bo 
poravnala obveznosti na podlagi izstavljenega računa.  

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

Sredstva za sofinanciranje aktivnosti opredeljenih v projektu RDO so planirana na osnovi izhodišč, ki jih je 
potrdil svet regije in razdelil med sodelujoče občine Dolenjske, Bele krajine, Kočevja in Ribnice.  

 

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 učinkuje škodljivo na zdravje ljudi in okolja  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

- program ravnanja z odpadki 
- program ravnanja z odpadno vodo 
- program oskrbe s pitno vodo 

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 učinkuje škodljivo 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.  
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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 vsekakor zmanjševanje nastajanja in kolikor je to mogoče, preprečevanje 
nastajanja odpadkov, njihovo ločevanje na izvoru ter uporaba za predelavo in pridobivanje sekundarnih 
surovin, vključno z ločevanjem bioloških odpadkov ter v nadaljevanju kompostiranje. Kazalec za doseganje 
nenehnega izboljševanja na področju ravnanja z odpadki je načrtovanje CERO nižjega reda, predvsem za 
sosednje občine s skupnim interesom, sicer bo obstoječo deponijo potrebno zapreti in odpadke odvažati 
na enega od uveljavljenih CERO-dov.  

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 ter morebitna nadgradnja sedanje deponije za 
zadostitev kriterijev postavljenih s strani države (uspešnost pogajalskih izhodišč). 
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 upravljalec 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.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Zapiranje in rekultivacija deponije 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.  

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 oceno 
stroška za pokrivanje teh aktivnosti v višini 10.000,00 EUR na letni ravni.  
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15007 - Vodenje investicij na področju zbiranja in ravnanja z odpadki  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Vodenje investicij je preko transferja in na podlagi pogodbe podeljeno upravljalcu, oziroma izvajalcu javne 
službe ravnanja z odpadki ali na podlagi javnega razpisa pridobljenega najugodnejšega ponudnika.  

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

Vsi projekti investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.  

15023 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - sredstva okoljskih 
dajatev  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Dejavnost investicij in investicijskega vzdrževanja se izvaja preko upravljalca, oziroma izvajalca javne 
gospodarske službe, in sicer iz proračunskih sredstev in sredstev okoljske dajatve.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Gradnja deponije Globoko, oziroma 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  

Predvidena je bila gradnja CERO1, ki ne poteka po načrtih. Izhodišča, ki jih je kot osnovo opredelila država, 
se zaradi nesoglasij na medobčinski ravni ne uresničujejo in zaenkrat kaže, da bo uresničljiva le -"Izgradnja 
aktivnega odlagalnega polja 2. Etapa I.faze odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko in odlagalnega polja 
za odlaganje azbestnocementnih odpadkov".  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Izgradnja 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 - 2015 

Zap. 
št. 

Ime investicije 15001 
(431100) 

15028 
(42080413) 

15007 
(402999) 

15023 
(420401) 

15028 
(431100) 

SKUPAJ 

1 GLOBOKO  15.000 1.000 162.306,35  5.000 183.306,35 

2  CVIBLJE 15.000          15.000,00 

SKUPAJ 15.000 15.000 1.000 162.306,35 5.000 198.306,35 

A:  RAVNANJE Z ODPADKI - 2016 

Zap. 
št. 

Ime investicije 15001 
(431100) 

15028 
(42080413) 

15007 
(402999) 

15023 
(420401) 

15028 
(431100) 

SKUPAJ 

1 GLOBOKO   1.000 75.000  62.800 138.800 

2  CVIBLJE 15.000     15.000 

SKUPAJ 15.000 15.000 1.000 75.000 62.800 153.800 



Stran 63 od 133 

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 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, 
- Uredbe 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 ter postopna izgradnja javnih kanalizacijskih sistemov predvidenih v 
operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Trebnje. Zagotoviti ustrezno 
meteorno odvod njo v sklopu mesta Trebnje in njegove neposredne okolice. Pomoč gospodinjstvom, kjer 
v operativnem programu čiščenja odpadnih voda v Občini Trebnje ni predvidena izgradnja javnih sistemov 
pri izgradnji MČN. 

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 neposredno in posredno preko upravljalca, oziroma izvajalca javne gospodarske 
službe, in sicer neposredno iz proračunskih sredstev.  

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.  

15009 - Vodenje investicij na področju ravnanja z odpadno vodo  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Vodenje investicij se izvaja delno neposredno, delno na podlagi pogodbe podeljeno upravljalcu, oziroma 
izvajalcu javne službe ravnanja z odpadno vodo.  

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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15014 - Subvencioniranje malih čistilnih naprav za gospodinjstva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Glede na razpršenost pozidave v občini se za opremljenost naselij z malimi čistilnimi napravami, ki so izven 
obveznih območij po državnem Operativnem programu ravnanja z odpadno vodo, zagotavlja sredstva za 
sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav. 

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

Izhodišča: potrjen Operativni program ravnanja z odpadno vodo in sprejet pravilnik, ki določa merila in 
kriterije za razdelitev sredstev. 

15024 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 
in čistilnih naprav - sredstva okoljskih dajatev  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Dejavnost se izvaja neposredno in posredno preko upravljalca, oziroma izvajalca javne gospodarske 
službe, in sicer iz sredstev okoljske dajatve.  

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 upravljalca sistema in kot gradbeni nadzor na podlagi javnih razpisov za posamezno investicijo. 
Oba skupaj naj bi zagotavljala kvalitetno izvajanje del in racionalno porabo sredstev.  

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.  

 

 

  

B: RAVNANJE Z ODPADNO VODO - 2015 

Zap. 
št. 

Ime investicije 15008 
(43110003) 

15008 
(42040112) 

15009 
(40299919) 

15024 
(43110004) 

15027 
(42080102 

SKUPAJ 

1  ŠTEFAN sekundar  65.000  1.600  1.600 68.200 

2 DNV II faza Brnek 40.000  2.800 98.348,31 2.800 143.948,31 

3 GOR. PONIKVE 80.000  2.000 20.000 2.000 104.000 

4 Kan Blato-Rač.selo 15.000  0 0 0 15.000 

5 Kan sist DOBRNIČ 0  0 0 0   0 

6 Meteorne vode in zaledne TREBNJE 90.000  3.200 60.000 3.200 156.400 

7 Nadgradnja SKČN 
Trebnje in kanal. dolina Temenice  

30.000  4.000 170.000 4.000 208.000 

8 Odpadna voda -intervencije 10.000      10.000 

SKUPAJ 330.000  13.600 348.348,31 13.600 705.548,31 
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15029003 - Izboljšanje stanja okolja  

Opis podprograma  

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

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 za 
urejanje zadev v okviru izboljšanje stanja okolja, kot so črna odlagališča ter nedopustno in nekontrolirano 
onesnaževanje okolja. 

Za leti 2015 in 2016 se za te namene načrtuje po 8.000,00 EUR. 

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.  

B: RAVNANJE Z ODPADNO VODO - 2016 

Zap. 
št. 

Ime investicije 15008 
(43110003) 

15008 
(42040112) 

15009 
(40299919) 

15024 
(43110004) 

15027 
(42080102 

SKUPAJ 

1  ŠTEFAN sekundar  30.000  1.200 50.000 1.200 82.400 

2 DNV II faza Brnek 10.000  0       0 10.000 

3 GOR. PONIKVE 30.000  600 20.000 600 51.200 

4 Kan Blato-Rač.selo 0  0 0 0 0 

5 Kan sist DOBRNIČ 0  0 0 0 0 

6 Meteorne vode in zaledne  
TREBNJE 

50.000  0      0 50.000 

7 Nadgradnja SKČN 
Trebnje in kanal. dolina 
Temenice  

30.000  1.500   100.000 1.500 133.000 

8 Odpadna voda -intervencije 10.000  0  0 10.000 

SKUPAJ 160.000  3.300   170.000 3.300 336.600 
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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.  

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 ZVO-1  
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ  

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, kopalne vode (Mirna, Temenica), ki jih 
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto kontinuirano izvaja na vseh vaških sistemih pitne vode ter na 
prej omenjenih območjih, kjer obstajajo možnosti za kopanje v naravnih vodotokih.  

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

Izhodišče za izračun predstavlja poraba v preteklem obdobju.  

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.  

Občinska operativna programa varstva okolja za ravnanje z odpadki ter odpadnimi in padavinskimi vodami 
sta pripravljena. Sedaj je potrebno oba uskladiti z državnimi ter na občinskem nivoju določiti prioritete. 

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.  

15031 - Lokalni energetski koncept  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva za energetsko knjigovodstva  javnih stavb in pripravo 
investicijsko/projektne dokumentacije za vzpostavitev sistema daljinskega ogrevanja javnih objektov v 
mestu Trebnje.  
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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 energetskih izkaznic ter 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  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

- Zakon o urejanju prostora,  
- Zakon o prostorskem načrtovanju,  
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor,  
- 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, 
- Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje, 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje, 
- Odlok o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trebnje. 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

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.  

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 ZPNačrt, 
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo, 
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka. 
- Odloka 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 prilagajane 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 ažuriranje in upravljanje z obstoječo evidence 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ter posodobitve v primeri spremembe Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje.  

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. Stroški za posodabljanja oz. 
vzpostavitve nove baze pa na podlagi informativnih povpraševanj. 

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. 

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 ZPNačrt, 
- Zakon o varstvu okolja ZVO-1  
- 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.  

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  

V zadnjem obdobju je pri pripravi prostorskih aktov, za katere je potrebno izdelati celovito presojo vplivov 
na okolje in tam, kjer je registrirano območje arheologije, potrebno pred pridobitvijo mnenja pristojnega 
zavoda in sprejetjem akta izvesti predhodne arheološke raziskave.  

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 preteklih stroškov.  

16029003 - Prostorsko načrtovanje  

Opis podprograma  

V okviru podprograma prostorsko načrtovanje se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi 
povezane upravne naloge, ki se nanašajo na implementacijo zakonodaje na področju urejanja prostora. To 
pomeni izvajanje ukrepov celovite zemljiške politike, prostorski informacijski sistem, spremljanje stanja v 
prostoru, sodelovanje v projektih urejanja prostora iz državne pristojnosti, načrtovanje prostorskih ureditev 
občinskega pomena.  
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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,  
- Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje.  

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih 
prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske 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.  

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 ter izdelavi strokovnih podlag in 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.  

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.  
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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 
- 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. V tej proračunski postavki je pod posebnim kontom zajeto tudi sofinanciranje 
izgradnje vodovoda MIRNA, ki oskrbuje tudi del območja občine Trebnje.  

V okviru sredstev za »VAŠKI SISTEMI«, se zagotavljajo sredstva za izdelavo idejne zasnove vodovoda 
Lisec, ki bo podlaga za nadaljnje odločitve načrtovanja. 

 

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.  

16008 - Vodenje investicij na področju oskrbe z vodo  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Vodenje investicij se izvaja delno neposredno, delno na podlagi pogodbe podeljeno upravljalcu, oziroma 
izvajalcu javne službe oskrbe z vodo.  

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.  

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 
upravljalca sistema in kot gradbeni nadzor na podlagi javnih razpisov za posamezno investicijo. Oba skupaj 
naj bi zagotavljala kvalitetno izvajanje del in racionalno porabo sredstev.  

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

Na letni ravni se zagotavljajo sredstva v višini 12.900,00 EUR.  

16047 - Zamenjava cevovoda na vodovodu Trebnje - Dolina Temenice  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Investicija, oziroma investicijsko vzdrževanje vodovoda Trebnje se izvaja s sofinanciranjem iz naslova 
ERRS-regionalni razvojni sklad, ki zagotavlja sredstva do višine 85% skupne vrednosti.  

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.  

 

 

 

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 (UL RS, št. 34/84, 26/90), 
- Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje (UL RS, št. 80/1998). 

C:  RAVNANJE S PITNO VODO - 2015 

Zap. 
št. 

Ime investicije 16007 
(4311) 

16007 
(4320) 

16047 
(420401 

16047 
(420401) 

16047 16008 
(402999) 

16041 
(420801) 

SKUPAJ 

1 Vodovod Trebnje-   97.366,79 16.109,36 24.291,64   137.767,79 

2 BRATNICA-povez 141.066     6.000 6.000 153.066 

3 Razis.vrt KRTINA 80.000     1.600 1.600 83.200 

4 Vodovod Mirna-sof 0 194.156,36      194.156,36 

5 JEZERO prevez 5.000     300 300 5.600 

6 LUKOVEK prevez 5.000     300 300 5.600 

7 D. DOBRAVA-prev 65.000     2.800 2.800 70.600 

8 Primštal-Dol prev 0     0 0 0 

9 M. Videm obnova 50.000     1.000 1.000 52.000 

10 VAŠKI SISTEMI 96.000     1.920 1.920 99.840 

11 Vodooskrba-interve 10.000       10.000 

SKUPAJ 452.066 194.156,36 97.366,79 16.109,36 24.291,64 13.920 13.920 811.830,15 

C:  RAVNANJE S PITNO VODO - 2016 

Zap. 
št. 

Ime investicije 16007 
(4311) 

16007 
(4320) 

16047 
(420401 

16047 
(420401) 

16047 16008 
(402999) 

16041 
(420801) 

SKUPAJ 

1 BRATNICA-povez 200.000     2.100 2.500 204.600 

2 Razis.vrt KRTINA 100.000     1.000 1.200 102.200 

3 Primštal-Dol prev 10.000       10.000 

4 M. Videm obnova 6.000     200 300 6.500 

5 VAŠKI SISTEMI 74.000     700 1.000 75.700 

6 Vodooskrba-intervencije 10.000       10.000 

SKUPAJ 400.000 0 0 0 0 4.000 5.000 409.000 
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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.  

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 
bistveno povečevalo. V proračunu občine je v letu 2015 in 2016 zagotovljenih 300,00 EUR za urejanje 
socialnih grobov.  

16011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Med naloge občine sodi tudi zagotavljanje infrastrukture s področja pokopališč in pogrebne dejavnosti. Iz 
postavke se bo v letu 2015 financirala izgradnja mrliške vežice na Selih pri Šumberku. Sredstva so 
načrtovana v višini 57.817,00 EUR, in sicer za projektno dokumentacijo in komunalni prispevek 11.661,00 
EUR (za plačilo komunalnega prispevka 5.500,00 EUR), za gradbeno-obrtniška dela 43.960,00 EUR in za 
strokovni nadzor 2.196,00 EUR. V letu 2016 so načrtovana sredstva za zaključek v obsegu 
100.000,00 EUR.  

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 z 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.  

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..  

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.. 
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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  

Z uveljavitvijo Stanovanjskega zakona leta 1991 je nastala pravna podlaga za ukinitev družbene lastnine 
na stanovanjskem področju in nov sistem reševanja stanovanjskih vprašanj, ki je prilagojen pogojem 
tržnega gospodarstva. Skrb za razrešitev stanovanjskega vprašanja je predvsem skrb posameznika. 
Država skozi sistem socialnih korektivov skrbi za skupine državljanov, ki stanovanjskega vprašanja brez 
njene pomoči ne morejo rešiti. Tako je v Stanovanjskem zakonu zajet pristop omogočanja za razliko od 
prejšnjega pristopa zagotavljanja. 
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. 
V letu 2003 je bil sprejet nov Stanovanjski zakon, ki ureja to področje. 

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.  

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje  

Opis podprograma  

Občina Trebnje ima razpoložljivih 21 stanovanjskih enot, ki so po namenu razporejena v naslednje 
skupine: 7 neprofitnih stanovanj in 14 službenih stanovanj. Na področju stanovanjske gradnje je po 
sprejemu Stanovanjskega zakona v Občini Trebnje nastala stagnacija. 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), 
- 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), 
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 
81/11). 

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

Primarni cilj je ohranjati število 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  

- Nujna investicijsko vzdrževalna dela na posameznih stanovanjskih enotah. 
- Nujna manjša vzdrževalna dela na posameznih stanovanjih, poslovnih enotah in garažah.  
V letu 2015 je načrtovana obnova kopalnice v neprofitnem stanovanju na Mali Loki v skupni višini 
10.000,00 EUR. Tudi v letu 2016 se bodo izvajala nujna manjša vzdrževalna dela na posameznih 
stanovanjih, poslovnih enotah in garažah v skupni višini 3.000,00 EUR.  
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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.  

Zakonske in druge pravne podlage  

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03), 
- 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), 
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 
81/11). 

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 2015 in 2016 se bodo izvajala nujna manjša vzdrževalna dela na posameznih stanovanjih, 
poslovnih enotah in garažah.  

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 30.000,00 EUR v letu 2015 in 2016. 

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.  

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. 
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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, 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; 
izdelane strokovne podlage za načrtovanje.  

16025 - Odškodnine za uporabo zemljišč  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva na tej proračunski postavki v višini 5.000,00 EUR so namenjena za izplačila odškodnin zaradi 
posegov na zemljišča, potrebnih pri gradnji gospodarske javne infrastrukture.  

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 2015 in 2016 se načrtujejo izdatki v te namene v višini 
45.000,00 EUR.  

16069002 - Nakup zemljišč  

Opis podprograma  

V okviru podprograma se sredstva zagotavljajo za namen pridobitve dokazil o pravici graditi 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.  
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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 aktivna zemljiška politika zagotavljajo vključenost 
občine v prostorski in gospodarski razvoj v širšem smislu.  

16028 - Nakup kmetijskih zemljišč  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Nakup kmetijskih zemljišč v višini 13.500,00 EUR v letu 2015 je planiran za potrebe gradnje komunalne in 
cestne infrastrukture, delno pa za odkup zemljišč zaradi pridobitve ustreznega pripadajočega zemljišča za 
potrebe delovanje PGD Log pri Žužemberku in delno za nakup primernega zemljišča za ureditev vaškega 
središča Svetinje. Nakup kmetijskih zemljišč v višini 10.000,00 EUR v letu 2016 pa je planiran za odkup 
zemljišč za potrebe gradnje komunalne in cestne infrastrukture.  

16030 - Nakup stavbnih zemljišč  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Nakup stavbnih zemljišč v letu 2015 v višini 201.190,16 EUR je planiran za odkupe zemljišč, ki so del 
kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest, za pridobitev zemljišča za gradnjo javne infrastrukture, 
pločnik in igrišča za podružnično šolo Dobrnič, ki vključuje tudi plačilo 2. dela kupnine po že sklenjeni 
pogodbi, pridobitev zemljišča za širitev pokopališča v Šentlovrencu, pridobitev zemljišča zaradi ureditve oz. 
dograditve gasilnega doma PGD Velika Loka, pridobitev zemljišča zaradi potreb PGD Log pri Žužemberku 
ter pridobitev zemljišča za potrebe vrtca Veliki Gaber. 

Nakup stavbnih zemljišč v letu 2016 v višini 173.000,00 EUR pa 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 zaradi širitve pokopališča Dobrnič, pridobitev 
zemljišča zaradi širitve pokopališča Trebnje, pridobitve zemljišča zaradi ureditve šole v Dolenji Nemški vasi 
ter  pridobitve zemljišča zaradi ureditve mestnega jedra. 

 

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  

Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010-2015). 
Predlog regijske strategije za zmanjšanje neenakosti v zdravju na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju za 
obdobje 2010-2015. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

-sledi se izvajanju zdravstvene dejavnosti v zdravstvenem domu, ki se v praksi izkazuje kot 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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

1702 - Primarno zdravstvo   
1707 - Drugi programi na področju varstva 
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1702 - Primarno zdravstvo  

Opis glavnega programa  

Zagotavljanje primerne opreme 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 povečano preživetje ob nenadni srčni odpovedi.  

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov  

Opis podprograma  

Zagotavljanje sredstev za nakup opreme - defibrilatorjev.  

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 - ZUJF)                                                     
- Zakon o zdravstveni dejavnosti ZZDej;(Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - 
ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF in 14/13) 
- 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 
svojih 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 za sofinanciranje defibrilatorjev se v letu 2015 načrtujejo v višini 5.866,65 EUR in v letu 2016 za 
isti namen v sklopu projekta Milijon srčnih točk v višini 2.934,00 EUR. 
Višina sredstev na postavki se planira v skladu s proračunskimi možnostmi in v skladu s finančnim načrtom, 
ki ga je pripravil Zdravstveni dom Trebnje, ki vodi projekt. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva  

Opis glavnega programa  

Program vsebuje zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, 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  

Odstotek nezavarovanih občanov naj bo čim nižji.  

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo  

Opis podprograma  

Zagotavljanje sredstev za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje nezavarovanih 
občanov, ki izpolnjujejo zakonsko določene kriterije in merila.  
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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), 
- 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 in 99/13, 40/11) 

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.  
Strokovna služba mesečno na podlagi vpogleda v informacijski modul Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve, opravi nakazilo Zavodu za zdravstveno zavarovanje.  
Na tej postavki so planirana sredstva v višini 130.000,00 EUR, glede na ocenjeno višino prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje in ocenjeno število zavarovanih občanov v letu 2015 in 2016, 
predvidoma za 290 do 300 občanov. 

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

- število upravičencev v letu 2015, 
- višina prispevka v letu 2014 in pričakovano povišanje prispevka v letu 2015, 
- pričakovano število upravičencev v letu 2015 in 2016. 

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 
Zakon o zdravniški dejavnosti 
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/1993, 15/2008).  

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.  
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17009 - Mrliško ogledna služba  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

- spremljanje nastopa, vzroka in načina smrti v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško 
pregledne službe.  

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 2015 in 2016 v višini 12.000,00 EUR.  

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

V okviru področja kultura, šport in nevladne organizacije lokalna skupnost financira:  
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  

Področje kulture: 
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (ReNPK14-17) 
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), 
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 
111/13), 
Zakon o vojnih grobiščih ( Uradni list RS, št. 65/03 in 72/09),  
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list SRS, št. 27/82, 42/86, Uradni list RS, št. 8/90, 75/94 - ZUJIPK, 29/95 - 
ZPDF in 87/01 - ZKnj-1 ), 
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), 
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)  
Šport:  
Nacionalni program športa v RS 2014-2023 
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 načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99 
in 11/06) 
Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10) 
Pravilnik za podelitev priznanja Športnik leta v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 86/01 in 94/02),  
Sklep o določitvi javnih športnih objektov v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 24/99). 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

- ohranjanje, varovanje in zaščito 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 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; 
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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; 
- premične kulturne dediščine, ki jo hrani in strokovno obdeluje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

- vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov, vojnih grobišč in spomenikov NOB ter spominskih obeležij 
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. 

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. 

-  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  

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (ReNPK14–17) 
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), 
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 
111/13), 
Zakon o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03 in 72/09), 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO96
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2010129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20134130
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20085551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20134131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20033144
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093183
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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); 

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

- 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 tri projekte obnov kulturnih spomenikov, 
- sofinancirati predvideno dva projekta vzdrževanja grobišč, spomenikov NOB in spominskih obeležij, 
- število 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 2015 se obnovi kulturnih spomenikov 
namenja 8.500,00 EUR, enako v letu 2016.  

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

Izračuni temeljijo na realizaciji v letu 2014 in pričakovanemu številu prijav na javni razpis.  

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.  

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

Izračuni temeljijo na realizaciji v letu 2014 in znašajo 1.800 EUR za leti 2015 in 2016.  

18073 - Baragova domačija - spominska soba  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva v višini 750,00 EUR se v letu 2015 in 2016 namenijo za stroške prostora (elektrika, čiščenje, 
zagotavljanje odprtosti za javnost) Baragove spominske sobe.  

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

Izračuni temeljijo na realizaciji v letu 2014 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, 
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- 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 kulturnega projekta 
Mednarodni Tabor likovnih samorastnikov in za izvedbo programa likovnih razstav.    

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Ur. l. RS, št. 109/13). 

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

- 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, 
- 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  

- nadaljevati s financiranjem delovnega mesta kustosa v Galeriji likovnih  samorastnikov,  
- izvesti  Mednarodni tabor likovnih samorastnikov, 
- 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 2015 in 2016 izvesti podobno število razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti v 
primerjavi s preteklim letom, 
- izvesti enako število kulturnih projektov in okroglih miz v razpoložljivih galerijskih prostorih v primerjavi s 
preteklim letom, 
- 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  

Javni zavod CIK Trebnje bo omenjena sredstva namenil za sledeče vsebine:  
- za stroške upravljanja Galerije likovnih samorastnikov, ki zajemajo stroške dela (hišniška opravila, 
čiščenje, vodstvena in finančno administrativna dela, delo čuvaja in delo kustosa), 
- za materialne stroške, 
- stroške projekta Rastoča knjiga, Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov, za izvedbo programa 
razstav. 
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva v skupni višini 54.915,00 EUR v letu 2015 in v višini 
55.360,00 EUR v letu 2016. 

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, omejenosti razpoložljivih 
proračunskih sredstev. 

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 v letu 2015 in 2016, namenjena 
restavriranju starejšega arhivskega gradiva z območja Občine Trebnje. Arhiv bo restavriral poškodovano 
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gradivo, ki propada. Gre za popisnice prebivalstva iz leta 1869 za Trebnje, Dobrnič, Velika Loka. Arhiv bo 
izdelal indekse, popisnice skeniral ter jih predstavil javnosti na spletnem portalu SIStory.  

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

Izračun temelji na: predlogu izvajalca.  

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  

- 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  

-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. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo  

Opis podprograma  

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 (Ur. l. RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. SRS, št. 27/82, 42/86, Ur. L. RS, št. 8/90, 75/94-ZUJIPK, 29/95-ZPDF in 
87/01-ZKnj-1), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje (Ur.l. RS, št. 107/13), 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03, 70/08 in 
80/12), 
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03), 
- Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015 (Nacionalni svet za 
knjižnično dejavnost, z dne 21.4.2005), 
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 22/06, 37/09); 

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

I. Knjižnična dejavnost: 
- 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. 
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Založništvo: 
- 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  

Knjižnična dejavnost:  
-ohraniti dotok knjižničnega gradiva na ravni iz leta 2014 in zato ohraniti sredstva za nakup  gradiva na 
ravni iz predhodnega leta, 
-nadaljevati načrtno zbiranje in katalogiziranje domoznanskega knjižnega gradiva, 
-ohraniti obratovalni čas na ravni iz leta 2014, 
- nadaljevati z izobraževanjem uporabnikov za uporabo knjižnice, 
- izvesti okvirno 255 prireditev letno za razvijanje ustvarjalnosti in bralne kulture otrok in mladine ter 
okvirno 99 prireditev letno za razvoj ustvarjalnosti in bralne kulture odraslih. 

Založništvo: 
Po merilih in kriterijih postopka javnega razpisa sofinancirati projekte s področja založništva, ki so 
povezani zlasti z zgodovinsko in kulturno dediščino kraja ali društev. 
- sofinancirati predvidoma 3 projekte; 

18013 - Dejavnost knjižnice  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Javni zavod Knjižnica Pavla Golie Trebnje bo sredstva v višini 220.425,00 EUR v letu 2015 in 219.375,00 
EUR v letu 2016 namenil za plače in druge izdatke ter prispevke zaposlenim, za izdatke za blago in storitve 
ter investicijske transfere v višini 2.450,00 EUR v letu 2015 in 1.400,00 EUR v letu 2016 za nakup IKT 
opreme za potrebe izposojališča Veliki Gaber in nakup multifunkcijske naprave za potrebe celotne 
knjižnice.  

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

Izhodišča so: 
- omejenost proračunskih sredstev,     
- število zaposlenih v letu 2015 ostaja enako kot v letu 2014, 
- obseg sredstev za nakup knjižničnega gradiva v letu 2015 in 2016 bo enak kot v predhodnem letu;  

18014 - Nakup knjig za splošne knjižnice  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V letu 2015 se nakupu knjižničnega gradiva nameni 37.000 EUR, v letu 2016 pa 32.700 EUR.  

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

Izhodišče je: 
-ohraniti dotok knjižničnega gradiva na ravni leta 2014. 

18016 - Drugi programi v knjižnicah  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva v skupni  višini 2.000 EUR v letu 2015 in 2016 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.; 

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

- enak obseg prireditev kot v preteklem letu; 

18017 - Založništvo  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva v višini 11.800,00 EUR so v letu 2015 namenjena za izdajo publikacije občine v višini 10.000,00 
EUR in v višini 1.800,00 EUR so namenjena izvajalcem, ki se bodo prijavili na javni razpis, področje 
založništvo, ostalo so operativni odhodki. V letu 2016 je za publikacijo občine namenjeno 4.000,00 EUR in 
za javni razpis 1.800,00 EUR.  
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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. 

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 22/06, 37/09); 

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, 
- 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 zaposlitev za strokovno in organizacijsko pomoč kulturnim društvom, 
- 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 letu 2015 in 2016 zagotovijo sredstva v skupni višini 23.272,00 EUR, in sicer 
15.000,00 EUR za izvajanje lokalnega programa IO JSKD in dodatno 8.272,00 EUR za sofinanciranje plače 
enega strokovnega delavca.   

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

Izhodišča so: - program JSKD, Območne izpostave Trebnje in izračun predloga sofinanciranja strokovnega 
delavca za območje občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert. 

18021 - Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih 
društev  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva se po postopku javnega razpisa zagotovijo ZKD za sofinanciranje materialnih stroškov, kot so 
računovodski, bančni, poštni in stroški pisarniškega materiala.  

Na proračunski postavki se v letu 2015 in 2016 zagotovijo sredstva v višini 1.000,00 EUR. 
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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 so zagotovljena sredstva v skupni višini 19.000,00 EUR za leto 2015 in 2016. 

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

Izhodišče je realizacija v letu 2014.   

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 druge kulturne projekte. Na proračunski postavki so 
zagotovljena sredstva v skupni višini 25.000,00 EUR za leto 2015 in 2016. 

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

Izhodišče je realizacija v letu 2014.  

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". "Rast" je v širši regiji priznana kot 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  

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (ReNPK14-17) 
- 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), 
- 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  

S proračunom Občine Trebnje za leto 2015 in 2016 se zagotovijo sredstva glede na pričakovano realizacijo 
stroška izdaje revije Rast in za Glasilo občanov za Občino Trebnje v preteklem letu. 

18026 - Programi lokalne televizije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Za leti 2015 in 2016 se načrtuje okvirno enak obseg prispevkov, kot v letu 2014, za kar se načrtuje sredstva 
v višini 10.000,00 EUR.    
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18027 - Izdajanje občinskega časopisa  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Občina Trebnje v skladu z Odlokom o izdajanju občinskega glasila "Glasila občanov Občine Trebnje izda 
letno dvanajst številk Glasila Občanov, ki se brezplačno razdeli vsem gospodinjstvom v občini Trebnje ter 
podjetjem; naklada je 4.800 izvodov. Za leto 2015 in 2016 in je predvidenih 36.500,00 EUR.  

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

Pogodba z izvajalcem tiskanja in oblikovanja časopisa Glasilo občanov in pravilnik.  

18028 - Sofinanciranje glasil  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V proračunu so na kontu "sredstva prenesena drugim občinam" zagotovljena sredstva za sofinanciranje 
revije "Rast" v letu 2015 in 2016 v višini 1.100,00 EUR.  

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

Višina sredstev je določena po številu prebivalcev občine.  

18039005 - Drugi programi v kulturi  

Opis podprograma  

Interventna sredstva so zagotovljena za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, in 
sicer za neogibno nujne izvedbe programov in projektov, ki niso sofinancirani iz sredstev javnega razpisa. 
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 kateri se odvijajo tudi druge dejavnosti 
(npr. knjižnična dejavnost, dejavnost predšolske vzgoje), zato planira in vodi investicije in investicijsko 
vzdrževanje v teh prostorih.  
Zagotavljajo se sredstva za delovanje Kulturnega doma Trebnje za najem oz. uporabo in investicijska 
vlaganja. 
Zagotavljajo se tudi sredstva za ureditev prostorov za knjižnico. 
V okviru podprograma se zagotavljajo tudi sredstva za kongres AFŽ. 

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. SRS, št. 27/82, 42/86, Ur. L. RS, št. 8/90, 75/94-ZUJIPK, 29/95-ZPDF in 
87/01-ZKnj-1),- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničnih dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 
73/03), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje (Ur. l. RS, št. 107/13), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Ur. l. RS, št. 109/13), 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03, 70/08 in 
80/12), 
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03), 
- Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015 (Nacionalni svet za 
knjižnično dejavnost, z dne 21.4.2005), 
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 22/06, 37/09). 

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 2015 in 2016 se zagotovijo sredstva glede na realizacijo stroška 
izdaje revije Rast in za Glasilo občanov za Občino Trebnje v preteklem letu.  
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18030 - Interventna sredstva za kulturne programe in projekte  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva bodo dodeljena posameznim izvajalcem v skladu s 102. členom ZUJIK brez javnega razpisa. 
V predlogu proračuna za leto 2015 in 2016 je zagotovljenih 2.000,00 EUR. 

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

Realizacija v preteklem letu.  

18032 - Najemnine kulturnih objektov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva bodo namenjena za najem oziroma uporabo Kulturnega doma Trebnje in za redna nujna 
vzdrževalna dela v skladu z najemno pogodbo. V predlogu proračuna za leto 2015 in 2016 je zagotovljenih 
50.000,00 EUR. 

V kolikor bo razprava in doseženo soglasje na občinskem svetu za drugačno obliko uporabe Kulturnega 
doma Trebnje ter usklajena z lastnikom objekta to je Župnijo Trebnje, se temu primerno predlaga 
sprememba proračun na tem proračunskem uporabniku. 

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

Predlog ponudbe Župnije Trebnje za najem oz. uporabo prostorov Kulturnega doma Trebnje.  

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  

Sredstva se zagotavljajo kot sofinanciranje investicije pri dokončanju obnove Kulturnega doma v Veliki Loki. 
V predlogu proračuna za leto 2016 je zagotovljenih 20.000,00 EUR. 

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

Investicija je vključena v NRP. 

18075 - Zagotavljanje prostorov za knjižnico  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru proračunske postavke se bodo financirali projekti za zagotavljanje prostorov za knjižnico in za 
izvedb drugih projektov na področju kulture in izvedba projekta preureditve prostorov stavbe na Golievem 
trgu 1 za prostore nove knjižnice.  

V letu 2015 so načrtovana sredstva za investicijsko in projektno načrtovanje v višini 30.000,00 EUR, v letu 
2016 pa so načrtovana sredstva za prenovo stavbe v višini 109.066,00 EUR.  

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

Investicijski program za Zagotavljanje prostorov za knjižnico.  

18077 - Obeležitev kongresa AFŽ  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Na postavki so v letu 2015 sredstva v višini 2.500,00 EUR za sofinanciranje spominske slovesnosti v 
počastitev kongresu AFŽ v Dobrniču.  
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1804 - Podpora posebnim skupinam  

Opis glavnega programa  

Sredstva v okviru glavnega programa so namenjena za sofinanciranje programov ali projektov, ki niso zajeti 
v programih drugih razpisov občine Trebnje. 

18049001 - Programi veteranskih organizacij  

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 letu 2015 in v letu 2016 namenjeno po 1.000,00 EUR.  

18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim  

Opis podprograma  

Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti romskih društev, ki delujejo v občini Trebnje. 

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 
40/12-ZUJF), 
- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14). 

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

- spodbujati društva Romov za delovanje v lokalnem prostoru 
- spodbujati ustvarjalnost romske populacije 
- večanje kvalitete življenja romske populacije, 
- zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva. 
Kazalci: 
- delež vključenih oseb v programe dela društva 

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

- delež vključenih oseb v programe dela društva 
- večanje kvalitete življenja  romske populacije, 
- zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva. 

18038 - Sofinanciranje organizacij romske skupnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Društva Romov s svojimi programi lahko pripomorejo k zmanjševanju socialne izključenosti Romov.  
Na postavki so za leto 2015 zagotovljena sredstva za delovanje in projekte romske skupnosti v višini 
3.600,00 EUR in sredstva v višini 1.500,00 EUR za spodbujanje izobraževanja pripadnikov romske 
skupnosti. V letu 2016 so zagotovljena sredstva za projekte romske skupnosti v višini 3.600,00 EUR. 

 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin  

Opis podprograma  

Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti upokojenskih društev, ki delujejo v občini Trebnje, in drugih 
posebnih skupin, ki niso zajeti v programih drugih razpisov občine Trebnje.  

Zakonske in druge pravne podlage  

Zakon o lokalni samoupravi,  
Statut Občine Trebnje, 
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Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v 
Občini Trebnje (UL RS, št. 58/2007, 16/2008, 33/2010); 

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 do 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 do 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. 

18040 - Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva se razdelijo na osnovi podanega javnega poziva in so namenjena za sofinanciranje programov 
drugih posebnih skupin, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Trebnje. Za javni poziv je v letu 
2015 in 2016 namenjeno po 1.000,00 EUR.  

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, 
se dodelijo sredstva društvom upokojencev, ki imajo sedež v Občini Trebnje  

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 letu 2015 v 
višini 3.600,00 EUR in 3.600,00 EUR za leto 2016.  

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti  

Opis glavnega programa  

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje 
in razvoj športnih dejavnosti ter načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov. Tudi 
v Nacionalnem programu športa 2014-2023 ima lokalna skupnost pomembno vlogo pri utrjevanju in 
razvijanju športa. Podatki kažejo, da je šport v Sloveniji v zadnjih desetih letih beležil vsestransko rast in 
kakovostni razvoj, enako velja za lokalne skupnosti. Sredstva za izpeljavo letnih programov na lokalni ravni 
zagotavljajo lokalne skupnosti, ključni športni programi pa ostajajo športna vzgoja otrok in mladine, 
kakovostni šport, vrhunski šport, športna rekreacija, šport invalidov, razvojne in strokovne nalog ter gradnja 
športnih objektov in skrb za  njihovo vzdrževanje. 

Občina Trebnje sledi javnemu interesu tudi na področju mladinske dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

- 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;  
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- 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 2015 se v proračunu občine namenja več sredstev za investicije v športu in manj za izvajanje 
programov društev. Kljub temu 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), 
- 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 
18053 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
18066 - Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa 
18071 – Izgradnja zatravljenega igrišča v Trebnjem 
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, kjer se pozornost usmeri 
na usposabljanje športnih delavcev za vsa tista področja, kjer usposobljenih strokovnih delavcev 
primanjkuje.  
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 lokalni samoupravi, 
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98),  
- Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10), 
- Pravilnik za podelitev priznanja Športnik leta v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 86/01 in 94/02), 
- 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  

Cilji:  
- 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; 
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- spodbujati društva in ostale izvajalce k izboljševanju oziroma dvigovanju kakovosti programov za 
športno rekreacijo; 
- 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: 
- 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  

- 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: 
- 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  

Izhodišče je obseg izvajanja dejavnosti na področju športa in Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju 
športih programov v Občini Trebnje. Glede na to, da profesionalna pomoč izvajalcem športnih programov 
ni bila realizirana več let, se v proračunu Občine Trebnje za leto 2015 in 2016 planirajo sredstva za 
materialne stroške Športne zveze Trebnje in za delovanje športnih društev.  

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

V letu 2015 in 2016 se planirajo sredstva v višini 2.000,00 EUR za delovanje občinske športne zveze, ki 
opravlja strokovne in razvojne naloge v športu za svoje člane - društva. Sofinancirajo se  materialni stroški 
v zvezi z najemom prostora (najemnina, elektrika, voda,..), kjer ima zveza sedež in sredstva za materialne 
stroške delovanja športnih društev.  

18043 - Nagrade za športnike in športne delavce  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Osnova za proračunsko postavko je Pravilnik za podelitev priznanja Športnik leta v Občini Trebnje, na 
podlagi katerega se vsako leto športnikom občine na prireditvi, ki jo organizira Športna zveza Trebnje, 
podelijo prestižni naslovi športnika leta za posamezne discipline in skupno. V letu 2015 in 2016 je planirano 
4.500,00 EUR sredstev. 

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

Realizacija v letu 2014.  
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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.  

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 se načrtuje 900,00 EUR za športne prireditve v letu 2015 in v 
letu 2016. 

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.  

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 za leto 2015 in za leto 2016 se 
načrtuje 600,00 EUR za strokovno izobraževanje v športu.  

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.  

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 in znižanjem 
sredstev za programe, prijavljene na razpis. V proračunu za leto 2015 in 2016 se načrtuje letno 41.000,00 
EUR sredstev.  

Iz proračunske postavke se financira programe interesne športne vzgoje predšolskih in šolskih otrok: 
interesna športna vzgoja predšolskih otrok, šoloobveznih otrok, mladine in študentov ter športna vzgoja 
otrok in mladine s posebnimi potrebami v višini 15.000,00 EUR in izvedbo strokovnih programov, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v višini 26.000,00 EUR (športna vzgoja otrok in mladine 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport). 

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).  

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 
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primerjavi s številom programov društev, ki se prijavljajo na razpis in znižanjem sredstev prijavljenim na 
razpis. Načrtujejo se sredstva letno sredstva za leto 2015 in 2016 v višini 5.000,00 EUR.  

18048 - Vrhunski šport  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za sofinanciranje programov vrhunskega športa v 
društvih, to so priprave in tekmovanja kategoriziranih športnikov (po merilih OKS imajo status 
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda).  

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 programov. Sredstva so 
načrtovana v letu 2015 v višini 30.000 EUR, in sicer 20.000,00 EUR za izvajanje programa društev in 
12.000 EUR za druge operativne odhodke, in sicer 10.000,00 za namen pokritja stroškov uporabe športne 
dvorane za vadbo Rokometnega kluba Trimo Trebnje in 2.000,00 EUR za namen pokritja stroškov uporabe 
športne dvorane za vadbo Nogometnega kluba Trebnje. V letu 2016 v višini 20.000,00 EUR.  

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.  

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 
programe, obseg in delež sofinanciranja na razpisu izbranih programov, obseg programov v primerjavi s 
številom sofinanciranih programov športne rekreacije v preteklem letu in znižanju sredstev za programe 
razpisov se načrtujejo sredstva v višini 5.000,00 EUR tako za leto 2015 kot za 2016.  

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.  

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 se načrtujejo v višini 1.000,00 EUR 
za leto 2015 in 2016.  

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.  

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 je 
glede na višino sofinanciranih projektov v preteklem letu znižana na 4.000,00 EUR za leto 2015 in 2016.  

18066 - Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Planirajo se sredstva za načrtovanje rekreacijske poti ob Temenici in za druge projekte na področju športa.  

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

Iz proračunske postavke se bo financiralo načrtovanje rekreacijske poti na območju pobrežja reke 
Temenice in načrtovanje drugih projektov s področja športa. Načrtovana so sredstva v višini 25.000,00 
EUR za leto 2015 in 10.000,00 EUR za leto 2016.  
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18076 - Obnova športnega igrišča v Trebnjem  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Planirajo se sredstva za obnovo športnega igrišča pri CIK-u v Trebnjem, ki je namenjeno rekreaciji občanov, 
izvajanju vzgojno izobraževalnega procesa OŠ Trebnje in Vrtca Mavrica Trebnje.   

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

Sredstva so planirana na podlagi DIIP-a in sicer v letu 2015 v višini 106.200,00 EUR za obnovo atletske 
steze od tega 30.000,00 EUR kot transfer OŠ Trebnje za izvedbo pripravljalnih del in 76.200,00 EUR za 
polaganje tartana na stezi in druga zaključna dela.  

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 (Ur. l. RS, št. 42/10), 
- Zakon o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št. 70/00 in 42/10), 
- Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11). 
- Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov (Ur. l. 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  

- 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  

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

 Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni 
S proračunom Občine Trebnje za leto 2015 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 projektov po postopku javnega razpisa. 

S proračunom Občine Trebnje za leto 2015 se na postavki za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z 
mladimi, zagotovijo sredstva v višini 10.000,00 EUR za leto 2016.  

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

Izhodišča: število mladinskih organizacij v občini, število programov in projektov, ki so jih izvedli v preteklem 
letu.  
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18056 - Stroški delovanja in projektov TREMS-a  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva za sofinanciranje TREMS-a bodo s pogodbo TREMS-u kot krovni organizaciji v mladinskem 
sektorju. Sredstva so namenjena delno za stroške delovanja, delno pa za mladinske projekte. S 
proračunom Občine Trebnje za leto 2015 se na postavki zagotovijo sredstva v višini 6.000,00 EUR enako 
za leto 2016.  

 

19 - IZOBRAŽEVANJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Izobraževanje obsega izredno široko področje proračunske porabe, za katerega mora občina zagotavljati 
materialne in ostale pogoje za delovanje javnih zavodov. 
Primarno in sekundarno izobraževanje 
V skladu z 82. členom Zakona o financiranju 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 28. členom Zakona o vrtcih (Ur .l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) je občina dolžna 
za otroško varstvo zagotavljati sredstva: 
- za razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine ne glede na to, v kateri vrtec 
so vključeni; v ceni programov so zajeti stroški za plače 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 je tako dolžna sofinancirati programe in dejavnosti naslednjih vzgojno varstvenih zavodov: 
Vrtec 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 (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 vrtcih (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 100/05) 
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 
- ZUJF in (63/13)) 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
52/10 - odl. US in 58/11 - ZUOPP-1) 
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list SRS, št. 17/71, Uradni list RS, št. 12/91-I in 19/00) 
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo) 
- Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo) 
- Zakon o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 
in 40/12 - ZUJF) 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih 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.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2007718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20081460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20092871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20054349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20063535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20075073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20113727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2007101
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102829
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20112714
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=1991471
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2000851
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20064673
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20072
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
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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.  

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

Slediti ciljem in usmeritvam pristojnega ministrstva in tako še povečati delež vključenih otrok v organizirano 
obliko varstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

19001 - Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev) 
19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine 
19003 - Dodatni programi v vrtcih (zimovanje, letovanje, Bolnišnični oddelek) 
19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 
19042 - Romski center- vrtec 

19029001 - Vrtci  

Opis podprograma  

Občina Trebnje je ustanoviteljica dveh izvajalcev vzgojno - varstvenega programa, in sicer:  
- samostojnega zavoda Vrtca Mavrica Trebnje, v okviru katerega deluje 29 oddelkov dnevnega programa 
in en oddelek krajšega programa za otroke Romov v naselju Vejar, katerega obiskuje povprečno dnevno 9 
predšolskih otrok,  
- vzgojno - varstvene enote, ki deluje pri Osnovni šoli Veliki Gaber in izvaja javno službo predšolske vzgoje 
v 5 oddelkih dnevnega programa in enem dislociranem oddelku na Selih pri Šumberku 
Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, 
je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo 
stalno prebivališče v občini 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 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 vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo),  
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
52/10-odl.US in 58/11-ZUOPP-1) 
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 
62/10-ZUPJS), 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03, 77/05, 120/05), 
- 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 in 47/13), 
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, 
št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09-popr., 102/09, 105/10, 92/12 in 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  

Dolgoročnejši oziroma najsplošnejši cilji z vidika otroka so tako zagotavljati predvsem: 
- odprt in fleksibilen program za otroke, 
- pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu, 
- bolj uravnoteženo ponudbo različnih področij in dejavnosti v vrtcih, ki hkrati ne onemogočajo 
poglobljenosti na določenem področju, 
- večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire, 
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- oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik, 
- upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine, 
- reorganizacija časa v vrtcu, 
- reorganizacija prostora in opreme v vrtcu, 
- večja avtonomnost in strokovna odgovornost strokovnih delavcev vrtca, 
- povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, 
- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši, 
- dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu. 
Osnova za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje vzgojnega dela je spoznanje, da otrok razume svet 
celostno in da se razvija v aktivni povezavi s svojim okoljem. 

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

- slediti ciljem in usmeritvam pristojnega ministrstva in tako še povečati delež vključenih otrok v 
organizirano obliko varstva, 
- omogočiti še večjo dostopnost vrtcev, 
Vsekakor pa igra pri dosegi navedenih ciljev pomembno vlogo država oziroma pristojno ministrstvo, ki 
pripravlja in sprejema celotno zakonodajo na tem področju.  

Kazalci: 
- 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 in 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.  

19001 - Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in 
plačili staršev)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru proračunske postavke so skupno planirana sredstva v višini 1.686.100 EUR za leto 2015 in 
1.686.500 EUR za leto 2016 iz katerih se financira: 

a) plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev (štirimestni konto 4119) v skupni višini 
1.512.000,00 EUR od tega: Vrtec Mavrica Trebnje 1.267.000,00 EUR in Vrtec Sončnica Veliki Gaber 
245.000,00 EUR v letu 2015 in v letu 2016; 

b) s "Tekočimi transferi v javne zavode (štirimestni konto 4133) v višini 171.000 EUR (Vrtec Mavrica 
Trebnje 157.000,00 EUR in Vrtec Sončnica Veliki Gaber 14.000,00 EUR) in 171.400,00 EUR za leto 2016 
(Trebnje 157.400 EUR zaradi napredovanj in Veliki Gaber 14.000 EUR) so planirana sredstva za 
pokrivanje stroškov predšolskega varstva, ki niso všteti v ceno programov. Podlaga za planiranje 
tovrstnih stroškov je Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo konkreten plan za leto 2015 in 2016 pa je pripravljen v skladu z izhodišči, ki so jih v svojih 
finančnih planih predstavili posamezni vrtci. Iz tega naslova se bodo pokrivali stroški z naslednjo vsebino: 
- pokrivanje razlike med veljavno ceno programa in ceno, ki je izračunana v skladu z navedeno 
metodologijo; 
- 8. člen metodologije: sredstva za delo sindikalnih zaupnikov, stroški sodnih postopkov, bolniška 
odsotnost zaposlenih do 30 dni; 
- 10. člen metodologije: izpad dohodka zaradi izpisa otrok v poletnih mesecih oziroma pokrivanje razlike 
med dejanskim številom otrok v posamezni vrsti oddelka in med določenim najvišjim normativom za to 
isto vrsto oddelka; 
- 11. člen metodologije: pokrivanje dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 
redne oddelke vrtca; 
- izpad dohodka zaradi dodatnih olajšav pri obračunu staršem v primeru daljše odsotnosti otroka 
(odsotnost na podlagi zdravniškega potrdila, neprekinjena enomesečna odsotnost v poletnih mesecih,..) 

c) iz postavke se zagotavljajo tudi sredstva najemnine za romski vrtec v naselju Vejar v višini 3.100,00 
EUR za leto 2015 in 2016. 

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, ki imajo v 
naši občini stalno prebivališče in obiskujejo vrtce izven občine Trebnje.  
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Za ta namen je planiranih 91.000,00 EUR v letu 2015 in 2016.  

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. Programe vrtci posebej 
izvedejo v obsegu in na način, ki ga dogovorijo v letni pogodbi z lokalno skupnostjo in obsegajo sredstva 
za vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok. Sem spada program Cicibanovih uric, ki je namenjen 
otrokom iz oddaljenih in demografsko ogroženih območij ter ostali programi, kot npr. prireditve ob Tednu 
otroka, novoletni živ-žav,...  

V okviru te proračunske postavke se planirajo tudi sredstva za sofinanciranje vzgojiteljice v bolnišničnem 
oddelku Palček Splošne bolnišnice Novo mesto, za kar občine v regiji podpišejo pogodbo z Vrtcem Ciciban 
Novo mesto, ki je nosilec programa v Splošni bolnišnici Novo mesto.  

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

Dodatni programi: 
V letih 2015 in 2016 se bodo planirana sredstva v višini 15.772 EUR porabila za že tradicionalne 
programe, ki jih vrtci izvajajo že več let (cicibanove urice, teden otroka, veseli december, lutkovni 
abonma, bivanje v naravi, eko vrtec idr.) 
- za Vrtec Mavrica Trebnje 11.772 EUR (Cicibanove urice, Teden otroka, novoletni živ-žav, lutkovni 
abonma, bivanje v naravi)  
- za Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber 2.000 EUR (Teden otroka, veseli december, bivanje v naravi) 
- za bolnišnični oddelek 2.000 EUR.  

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru proračunske postavke so v letu 2015 planirana sredstva v višini 27.200 EUR in sicer:  
- na kontu načrti in druga projektna dokumentacija se načrtuje 5.000,00 EUR za pripravo projektne 

naloge za energetsko in proti vlažno sanacijo stavbe na Golievem trgu 4; 
- za transfere v javne zavode se načrtujejo sredstva v višini 22.200,00 EUR in sicer: za Vrtec Mavrica 

Trebnje 20.000,00 EUR za ureditev enega oddelka vrtca v Šentlovrencu in za nujna vzdrževalna dela, 
za vrtec Sončnica Veliki Gaber za nakup sušilnega stroja v višini 2.200,00 EUR. 

V letu 2016 so planirana sredstva v višini 3.000 EUR za investicijske transfere javnim zavodom za nujna 
vzdrževalna dela v vrtcih. 

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

Občina ustanoviteljica javnih vzgojno varstvenih zavodov bo v letih 2015 in 2016 zagotovila sredstva le za 
najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela na podlagi usklajevanj in na podlagi investicijskih planov javnih 
zavodov in na podlagi sklepa občinskega sveta tudi za ureditev dodatnih oddelkov vrtca.  

19042 - Romski center- vrtec  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Za potrebe izvajanja predšolske vzgoje je bil v letu 2009 odprt poldnevni oddelek vrtca otrok Romov v 
naselju Vejar.  

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

Ocenjena vrednost izdelave projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje, znaša skupaj s projektno 
dokumentacijo 10.000,00 EUR. Sredstva so planirana v letu 2015. V letu 2016 so planirana sredstva v višini 
2.000,00 EUR za morebitne stroške priprave potrebne dokumentacije.  
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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. 
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  

- Zakon o lokalni samoupravi,  
- Statut Občine Trebnje, 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ.  

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

Cilj je obdariti predšolske otroke po krajevnih skupnostih v občini Trebnje in dekaniji Trebnje ter popestriti 
praznični čas z izvedbo kulturnega programa namenjenega otrokom.  

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

Cilj je obdariti predšolske otroke po krajevnih skupnostih v občini Trebnje in dekaniji Trebnje ter popestriti 
praznični čas z izvedbo kulturnega programa namenjenega otrokom.  

19005 - Sofinanciranje varuha predšolskih otrok  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Zagotavljajo se sredstva za plačilo subvencije za otroke, ki so vključeni v varstvo pri registriranem varuhu 
predšolskih otrok. Za ta namen je planiranih 8.000,00 EUR v letu 2015 in 2016. 

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

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. Število vključenih otrok pri 
varuhu predšolskih otrok, ki so na čakalni listi vrtcev občine Trebnje, se vsako leto povečuje. Višina 
planiranih sredstev je izračunana na podlagi lanske realizacije in pogodbe, ki jo ima občina sklenjeno z 
varuhom predšolskih otrok.  

 

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.  

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 31.000 EUR za leto 2015 
in za leto 2016.  

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);  
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- 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, 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 predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok 
s posebnimi potrebami in glasbenega šolstva.  

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

- 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; 
- 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. 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 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 vzpodbujanje dodatnega izobraževanja 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 proračunske 
zmožnosti  občine Trebnje. 

Zakonske in druge pravne podlage  

Osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne šole, ureja Zakon o osnovni šoli, pogoje za 
opravljanje ter način izvajanja in financiranja osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega 
izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter izobraževanje odraslih, pa ureja 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Dejavnost vzgoje in izobraževanja je Zakon o lokalni samoupravi definiral kot eno temeljnih nalog lokalne 
skupnosti, opredeljena pa je tudi v Statutu občine Trebnje. 
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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: 
- omogočiti čim bolj odprt pristop do raznih mednarodnih projektov, v katerih bodo želele sodelovati šole 
iz naše občine. 
Kazalci: 
- 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 186.600,00 EUR v letu 2015 in 2016 v višini 188.635,00 EUR za: 
- namene varovanja zgradb in prostorov v višini 7.000,00 EUR v letu 2015 in 2016.  
- storitve, ki jih OŠ Dragotin Kette nudi učencem iz občine Trebnje v višini 3.700,00 EUR in za kritje 
stroškov za storitve, ki jih POŠ Mirna  nudi učencem iz občine Trebnje v višini 5.900,00 EUR v letu 2015 
in 2016.  
- tekoče transferje v javne zavode so sredstva načrtovana v višini 170.000,00 EUR za leto 2015 - OŠ 
Trebnje 124.000,00 EUR in OŠ Veliki Gaber 46.000,00 EUR in za leto 2016 v višini 170.300,00; za OŠ 
Trebnje 124.000,00 EUR in za OŠ Veliki Gaber 46.300,00 EUR. 

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 Trebnje, 
- finančni plan zavoda ter indeks rasti proračunskega planiranja. 

19008 - Dodatni programi v osnovnih šolah  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Vključujejo sredstva v skupni višini 33.592,00 EUR za leto 2015 in 33.959,00 EUR za leto 2016; za sprejem 
odličnjakov in najboljših učencev ter učiteljev ob zaključku šolskega leta v višini 2.000,00 EUR  za leto 2015 
in 2016 in za sofinanciranje dodatno dogovorjenih programov in sicer:  
V letu 2015: 
- Osnovna šola Trebnje 24.492 EUR 
- Osnovna šola Veliki Gaber 7.100 EUR  
V letu 2016: 
- Osnovna šola Trebnje 24.959 EUR  
- Osnovna šola Veliki Gaber 7.000 EUR  

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

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 20.078,00 EUR v letu 2015 in 2016 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 14.730,00 EUR, Veliki Gaber pa 5.348,00 EUR. 
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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/uro 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. 

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

Načrtovana so sredstva v letu 2015 v višini 137.370,00 EUR in sicer  
- 40.000,00 EUR za načrtovanje investicij - prenove OŠ Veliki Gaber z novim vrtcem 30.000 EUR in 
za preoblikovanje podružnične šole Dol. Nemška vas v devetletko 10.000,00 EUR in  
- 87.370,00 EUR za opremo in vzdrževalna dela v OŠ Trebnje v višini 80.270,00 EUR (nakup opreme 
z kuhinjo, mobilno računalniško učilnico, nakup glasbil in manjša vzdrževalna dela) in 7.100,00 za OŠ 
Veliki Gaber (nakup opreme za kuhinjo, športno vzgojo in knjižnico). 
 

Načrtovana so sredstva v letu 2016 v višini 260.000,00 EUR: 150.000,00 za ureditev šolskega igrišča pri 
PŠ Dobrnič, 20.000,00 EUR za načrtovanje in dokumentacijo za pripravo prizidka k OŠ Veliki Gaber, 
10.000,00 EUR za načrtovanje in pripravo dokumentacije za devetletko v Dolenji Nemški vasi in 80.000,00 
EUR za investicijske transfere OŠ.  

19017 - Energetska sanacija šol  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Planirana so sredstva za energetsko sanacijo telovadnice pri OŠ Trebnje za dela izvedena v letu 2014, za 
plačilo zadnjih končnih situacij.  

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

Načrtovana so sredstva v višini 45.000,00 EUR v letu 2015.  

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 2015 
zagotovljenih 5.300,00 EUR, enako za 2016. 

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 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 glasbenih šolah (Uradni list SRS, št. 17/71, Uradni list RS, št. 12/91-I in 19/00) 
- 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 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2007718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20081460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20092871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=1991471
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2000851
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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,  
- 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 2015 se planirajo sredstva v višini 21.000,00 EUR, 
enako v letu 2016. Nakazujejo se v obliki mesečnih dotacij.  

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 2014. 

19014 – Dodatni programi v glasbenih šolah 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Na postavki se v letu 2015 zagotovi 7.000,00 EUR in v letu 2016 3.000,00 EUR, namenjenih financiranju 
glasbenih recitalov, koncertov, izdaji publikacij in nosilcev zvoka, ki jih izvede Glasbena šola Trebnje ob 
praznovanju jubileja 40 let delovanja. 

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

Višina sredstev na postavki se planira v skladu s proračunskimi možnostmi in v skladu z letnim načrtom 
dodatnih programov, ki ga je pripravil javni zavod.  

19015 - Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Načrtujejo se sredstva v letu 2015 in 2016 v višini 20.000,00 EUR za potrebe investicij in investicijskega 
vzdrževanja glasbene šole in za nakup opreme ter glasbil.  

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 2015.  

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  

- Povečati nivo izobraženosti in neformalnih znanj občanov.                                                       
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- 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  

- Čimbolj 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.    
- Kljub javnofinančnim omejitvam zagotavljati nivo izobraževanja odraslih in drugih oblik izobraževanja. 

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 (Ur.l. RS, št. 110/2006-uradno prečiščeno besedilo), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Ur. l. RS, št. 109/13), 
- Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Ur. l. 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. 

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

- čimbolj 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 6.000,00 EUR se v letu 2015 in 2016namenijo 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).  

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

Izhodišča: finančni načrt javnega zavoda, realizacija v preteklem letu.  
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19038 - Sofinanciranje izobraževanja odraslih - univerza za tretje 
življenjsko obdobje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva v višini 7.900,00 EUR se v letu 2015 in 2016 namenijo za pokrivanje stroškov priprave in izvedbe 
letnega programa, plačilo avtorskih honorarjev in potnih stroškov predavateljev ter za obveščanje 
udeležencev o delovanju UTŽO.  

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

Izhodišča: Finančni načrt javnega zavoda, realizacija v preteklem letu.  

19059002 - Druge oblike izobraževanja  

Opis podprograma  

Podprogram vključuje druge oblike izobraževanja.  

19039 - Sofinanciranje mednarodnih študijskih tekmovanj  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Na postavki planiramo 4.000,00 EUR v letu 2015 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.  

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 2015 in 2016 planiramo 
sredstva v višini 4.500,00 EUR za kritje stroške nastanitve in prehrane mladih udeležencev tabora.  

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 po 56. členu Zakona o osnovni šoli in 82. členu Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, pri subvencioniranju šolske prehrane pa gre za dodatno 
dogovorjeni program, ki omogoča malico ali kosilo še večjemu številu upravičencev iz socialno šibkejših 
okolij.  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

- stremeti k čimbolj racionalni organizaciji šolskih prevozov.  

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

- 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.  

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 po 56. členu Zakona o osnovni šoli in 82. členu Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, pri subvencioniranju šolske prehrane pa gre za dodatno 
dogovorjeni program, ki omogoča malico ali kosilo še večjemu številu upravičencev iz socialno šibkejših 
okolij.  
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Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 70/05, 60/06, 81/06, 102/07, 107/10, 87/11), 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 20/11). 

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

- 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  

- 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 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. Za naslednje šolsko leto, so v proračunu 
zagotovljena sredstva v višini 700.000,00 EUR. 

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. V letu 2015 so planirajo tudi sredstva v višini 10.000,00 EUR za izvedbo projekta 
"sledenje", ki bo izdelan za racionalizacijo in znižanje stroškov šolskih prevozov.  

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.  

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 2015 v višini 32.708,00 EUR, enako v letu 2016. 

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

Učence, upravičence do te pomoči predlagajo šole ob soglasju staršev upravičencev in ob pozitivnem 
mnenju Centra za socialno delo Trebnje.  

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.  

V okviru podprograma se preko štipendij za prevzemnike kmetijskega gospodarstva spodbuja mlade k 
prevzemu kmetij, s čimer se spodbuja in ohranja podeželje. 

Zakonske in druge pravne podlage  

- Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 112/08, 63/09, 64/11) 
- Pravilnik na področju kmetijstva v Občini Trebnje (v pripravi) 

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, vzpodbuditi 
vračanje dijakov in diplomantov v domače okolje ter zviševati izobrazbeno raven prebivalstva naše občine.  
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

- 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. 

19033 - Štipendije na področju kmetijstva  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru proračunske postavke se sredstva za leto 2015 na podlagi javnega razpisa dodelijo dijakom iz 
območja občine Trebnje, ki se šolajo v srednješolskih kmetijskih programih. Sredstva v okviru postavke so 
planirana v višini 5.790,00 EUR. Enako se planira v letu 2016.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Sredstva v okviru postavke bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.  

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 - 19034 se za vsako šolsko oziroma študijsko leto 
na podlagi javnega razpisa izvršuje štipendiranje dijakov in študentov občine Trebnje. Za šolsko leto 
2014/2015 je dodeljenih 12 štipendij, in sicer 5 za dijake v višini 130 EUR mesečno ter 5 za študente v 
višini 160 EUR mesečno in 2 štipendiji za dijake in študente, ki delujejo na izven šolskih področjih (ena za 
dijaka in ena za študenta).  

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

Ob predpostavki, da se število razpisanih štipendij oblikuje v primerjavi z lanskim letom in da znaša višina 
štipendije za dijaka 130 EUR mesečno, za študenta pa 160 EUR je potrebno skupaj z izvedbo javnega 
razpisa za šolsko leto 2015/2016 planirati sredstva v višini 29.000,00 EUR za leto 2015 in 2016.  

 

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 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: 
- 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, 
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- 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 2015 in 2016 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 (UL 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.  

20022 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Zneski v letu 2015 znašajo za prvorojenca 156,00 EUR, drugorojenca 208,00 EUR in za tretje rojenca ali 
več 312,00 EUR. Načrtujejo se sredstva v višini 30.000,00 EUR letno za leto 2015 in 2016.  

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.  
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2004 - Izvajanje programov socialnega varstva  

Opis glavnega programa  

Naloge občine na področju socialnega varstva so opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 23/07 - popr., 41/07 - popr.,114/06 - ZUTPG, 57/12) in Zakonu 
o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11-ZDIU12, 40/12-ZUJF, 14/13) 
- neuradno prečiščeno besedilo 2, 99/13, 14/13) in na osnovi dopolnitve in spremembe Zakona o Rdečem 
križu Slovenije (UL RS, št. 7/93, 79/10), ki nalaga lokalnim skupnostim sofinanciranje delovanja organizacij 
Rdečega križa.  

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja dopolnilni progam 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 pomoč i,) 
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 starimi, 
- 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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

20049001 Centri za socialno delo  
20049002 Socialno varstvo invalidov  
20049003 Socialno varstvo starih  
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih  
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  

20049001 - Centri za socialno delo  

Opis podprograma  

Podprogram, opredeljen kot dopolnilni program, ki je pomemben za občino, obsega storitev zagotavljanja 
socialne varnosti, in sicer oskrba in varstvo v drugih družinah za tiste osebe, ki izpolnjujejo pogoje za to in 
v kolikor je ta oblika ugodnejša glede na druge oblike varstva. Stroški oskrbe odraslih oseb v tujih družinah 
se financirajo delno iz lastnih sredstev varovancev, delno pa iz občinskega proračuna.  

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 23/07 popr., 41/07 - 
popr.,114/2006 - ZUTPG, 57/12) 
- Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11-ZDIU12, 40/12-
ZUJF, 14/13) - neuradno prečiščeno besedilo 2, 99/13, 14/13) 
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (UL RS, št. 45/10).  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=77822
http://www.uradni-list.si/1/content?id=79073
http://www.uradni-list.si/1/content?id=80185
http://www.uradni-list.si/1/content?id=76217
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2404
http://www.uradni-list.si/1/content?id=99232
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103822
http://www.uradni-list.si/1/content?id=107010#!/Zakon-o-dodatnih-interventnih-ukrepih-za-leto-2012-%28ZDIU12%29
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108751#!/Zakon-za-uravnotezenje-javnih-financ-%28ZUJF%29
http://www.uradni-list.si/1/content?id=111880#!/Zakon-o-spremembi-Zakona-o-socialno-varstvenih-prejemkih-%28ZSVarPre-B%29
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zakonodaja/zsvarpre_npb2_dz.pdf
http://www.uradni-list.si/1/content?id=115200
http://www.uradni-list.si/1/content?id=77822
http://www.uradni-list.si/1/content?id=79073
http://www.uradni-list.si/1/content?id=80185
http://www.uradni-list.si/1/content?id=80185
http://www.uradni-list.si/1/content?id=76217
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2404
http://www.uradni-list.si/1/content?id=99232
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103822
http://www.uradni-list.si/1/content?id=107010#!/Zakon-o-dodatnih-interventnih-ukrepih-za-leto-2012-%28ZDIU12%29
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108751#!/Zakon-za-uravnotezenje-javnih-financ-%28ZUJF%29
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108751#!/Zakon-za-uravnotezenje-javnih-financ-%28ZUJF%29
http://www.uradni-list.si/1/content?id=111880#!/Zakon-o-spremembi-Zakona-o-socialno-varstvenih-prejemkih-%28ZSVarPre-B%29
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zakonodaja/zsvarpre_npb2_dz.pdf
http://www.uradni-list.si/1/content?id=115200
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Podprogram omogoča osebam, ki same niso sposobne samostojnega življenja, bivanje in oskrbo v drugi 
družini, ki se izvaja v celodnevni obliki (24 ur).  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so v odmiku institucionalnega varstva tem 
osebam. Ta oblika je v primerjavi z institucionalnim varstvom do uporabnikov veliko bolj prijazna, hkrati pa 
je tudi ugodnejša kot institucionalno varstvo. 

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

Podprogram bo, tako kot v preteklih letih, omogočil eni osebi, ki sama ni sposobna samostojnega življenja, 
bivanje in oskrbo v drugi družini, ki se izvaja v celodnevni obliki (24 ur).  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so v odmiku institucionalnega varstva tem 
osebam. Ta oblika je v primerjavi z institucionalnim varstvom do uporabnikov veliko bolj prijazna, hkrati pa 
je tudi ugodnejša kot institucionalno varstvo. 

20004 - Dopolnilni program v centrih za socialno delo - preventivni 
programi (za rejnike)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Občina zagotavlja sredstva za podprogram, ki ga Center za socialno delo Trebnje izvaja kot dopolnilni 
program zagotavljanja socialne varnosti, v skladu z vsebinskim in finančnim načrtom Centra za socialno 
delo Trebnje. Podprogram vključuje sredstva za financiranje storitve oskrbe v drugi družini za tiste osebe, 
ki nimajo lastnih sredstev. Občina Trebnje ima sklenjeno tripartitno pogodbo z izvajalcem in CSD Trebnje. 
Sredstva se nakazujejo CSD Trebnje, na podlagi mesečnih zahtevkov, ki zajemajo stroške za plačilo oz. 
doplačilo dogovorjene oskrbnine in povrnitev stroškov računovodskega dela CSD Trebnje v zvezi z 
nakazovanjem oskrbnine odraslim osebam.  

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

Za leto 2015 in 2016 so zagotovljena sredstva za izvedbo programa oskrbe v drugi družini v višini 7.000,00 
EUR, ob predpostavki, da se število uporabnikov ne bo povečalo. 

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 (UL RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 57/12).  

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. a 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.  

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 2015 in 2016 načrtuje 26.000,00 
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 ali zanju nimajo možnosti. 
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, pa krije razliko do polne višine občina, za tiste, ki nimajo nikakršnih 
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 (UL RS, št. 3/2007-UPB2, 23/2007-popr., 41/2007 popr., 57/12), 
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (UL RS, št. 110/04, 
124/04, 114/06-ZUTPG), 
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS št. 45/10, 28/11, 104/11-NPB, 
111/13), 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 
- Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu (Uradni list RS, št. 21/2000), 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 40/12-
ZUJF), 
- Statut Občine Trebnje (UL RS, št. 29/14, 65/14).  

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. 
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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. 
Zaradi teritorialne razvejanosti občine Trebnje, je potrebno dogovoriti dodaten program povračila 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.  

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

Cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so razvidni iz prejšnje točke.  

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. Občina na podlagi pravnomočnih odločb CSD, potrjuje in plačuje račune, ki jih izstavijo 
zavodi za odrasle in domovi za starejše.  

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

V proračunu občine se za leto 2015 in 2016 načrtuje 260.000,00 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.  

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

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%.  

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 za leto 2015 in 2016. Osnova za planiranje je finančni 
načrt izvajalca - DSO Trebnje, ki je upošteval sedaj veljavno subvencijo, ki je višja od tiste, ki jo predpisuje 
zakon. Subvencija občine Trebnje znaša 60%.  

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.  

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

V proračunu občine so za leto 2015 in 2016 so planirana  sredstva v višini 31.000,00 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 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, še posebej v času gospodarske recesije in stečajih podjetij oziroma 
pred njimi, ko podjetja ne izplačujejo plač. 

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (UL RS, št. 34/84, 26/90), 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 40/12-
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ZUJF), 
- Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje (UL RS, št. 80/1998), 
- Statut Občine Trebnje (UL RS, št. 29/14, 65/14), 
- Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje (UL RS, št. 44/2007, 33/10, 
57/12, 44/14). 

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

Dolgoročni cilj podprogramov je predvsem pomoč posamezniku ali družini pri premagovanju revščine in 
socialne izključenosti.  

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

Cilj podprogramov je predvsem pomoč posamezniku ali družini pri premagovanju revščine in socialne 
izključenosti, pri plačilu pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev pa zagotoviti dostojen pokop umrlega za 
osebe, ki nimajo dedičev ali če le ti niso sposobni poravnati 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.  

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

Planirano je, da bo občina subvencionirala najemnino šestim upravičencem v skupni višini 9.000,00 EUR 
za leto 2015 in 2016.  

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 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.  

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

Glede na ocenjeno število plačil pokopov občanov s strani Občine se predvideva, da se le-to v letu 2015 in 
2016 ne bo bistveno povečalo planirana sredstva so v višini 3.000,00 EUR.  

20018 - Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru te proračunske postavke so zajeta sredstva za sofinanciranje bivalnih razmer za Rome v letu 2015 
v višini 1.000,00 EUR za ureditev igrišča ob dnevnem centru v Vejarju in v letu 2016 v višini 500,00 EUR 
za zunanjo ureditev dnevnega centra. 

V okviru te proračunske postavke se v letu 2015 zagotavljajo sredstva v višini 2.000,00 EUR kot transfer 
javnemu podjetju, da se zemljišče v naselju Vejar primerno uredi za nadaljnje oblikovanje in urejanje vrtov. 

20028 - Sklad za izredne socialne denarne pomoči  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

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.  

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 za leto 2015 in 2016 so v višini 32.000,00 EUR.  
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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. 
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 v Vejarju.  

Podprogram vključuje tudi sredstva za delovanje Rdečega križa, s katerim občine po spremembah Zakona 
o Rdečem križu sklenejo neposredne pogodbe za njihovo delovanje.  

Zakonske in druge pravne podlage  

-  Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 40/12-
ZUJF), 
- Statut Občine Trebnje (UL RS, št. 29/14, 65/14), 
- Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v 
Občini Trebnje (UL RS, št. 22/2006, 16/2008, 33/10), 
- Zakon o Rdečem Križu Slovenije (UL RS, 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, 
- 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  

S tem se bo sledilo 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.   
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

Sredstva so planirana v višini 49.000,00 EUR za leto 2015 in 2016.  

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.  

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 1.000,00 EUR za leto 2015 
in 2016.  

20032 - Sofinanciranje programa Kher šu beši  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Tudi v letu 2015 in 2016 bo Center za socialno delo izvajal program v romskem naselju Vejar Kheršubeši, 
ki je namenjen šoloobveznim otrokom in mladostnikom in uporabnikom nudi učno pomoč, učenje socialnih 
veščin in prostočasne dejavnosti.  

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 2015 in 2016 v višini 4.800,00 
EUR.  

20033 - Delovanje Rdečega križa  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Na proračunski postavki so za leto 2015 in 2016 zagotovljena sredstva v višini 15.000,00 EUR za: plače in 
druge izdatke zaposlenih, za materialne stroške in za programe socialne dejavnosti. 

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

Plan OO RK Trebnje in realizacija preteklega leta.  

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga  

Opis glavnega programa  

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje  

Opis podprograma  

Podprogram zajema zneske glavnic za odplačilo dolgoročnih kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih 
kreditov ter obresti od kratkoročnih kreditov. 
Dejavnosti: 
- Izvedba transakcije zadolževanja za potrebe financiranja izvrševanja občinskega proračuna. 
- Izvedba transakcij upravljanja z dolgom občinskega proračuna. 

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

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

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. 

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

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

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

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

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

 za poplačilo obveznosti iz naslova zadolžitve v letu 2014 (lastni delež pri investicijah 2014)  
v skupni višini 106.900 EUR v letu 2015 ter 96.850 EUR v letu 2016. 

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

Izračun predlogov pravic porabe temelji na ažuriranih amortizacijskih načrtih najetih kreditov.  
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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.  

 

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: zagotovitev sredstev v okviru proračunskega sklada, spremljanje in nadzor nad izvajanjem in 
realizacijo sprejetih sklepov.  

Zakonske in druge pravne podlage  

Pravna podlaga je v Zakonu 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: 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, % realizacije programa. 
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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 zagotavljajo v letu 2015 v višini 55.000 
EUR (zaradi velikih izplačil iz sklada proračunske rezerve v letu 2014 je potrebno zagotoviti zakonsko 
višino) in v letu 2016 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 cilji: 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 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. in 101/13)  

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

Specifični dolgoročni cilj: zagotavljanje nemotenega, učinkovitega in preglednega izvrševanja občinskega 
proračuna.  

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

Specifični cilj: zagotavljanje nemotenega, učinkovitega in preglednega izvrševanja občinskega proračuna. 

Kazalniki: število izvedenih razporeditev pravic porabe med proračunskim letom. 

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 
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zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Za te namene so v letu 2015 
načrtovana sredstva  v višini 50.915,03 EUR in v letu 2016 v višini 57.909,29 EUR, ki so predvidena za čim 
boljše zagotavljanje nemotenega izvrševanja proračuna, tudi v primeru nepredvidenih obveznosti, 
povezanih z načrtovanjem odhodkov. 

 

C - Račun financiranja  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga  

Opis glavnega programa  

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

Dolgoročni cilji glavnega programa  

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje  

Opis podprograma  

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

Zakonske in druge pravne podlage  

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. in 101/13)  
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 123/06 – ZFO-1 in 57/08 
– ZFO-1A)  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

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

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

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

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

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

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

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

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

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

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

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

v skupni višini 474.025 EUR v letu 2015 ter 504.441,21 EUR v letu 2016. 

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

Izračun predlogov pravic porabe temelji na ažuriranih amortizacijskih načrtih najetih kreditov.  
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

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

OB130-09-0002 - Nakup pisarniškega pohištva  

Namen in cilj  

V letih 2015 in 2016 so predvidena sredstva za nakup pisarniškega pohištva v višini 2.400,00 EUR vsako 
leto.  

OB130-09-0003 - Nakup pisarniške opreme  

Namen in cilj  

Z nakupom drobne pisarniške opreme in zamenjavo dotrajane in amortizirane opreme se zagotavlja pogoje 
za delo delavcev občinske uprave. Predviden je tudi dokup potrebnih omar za shranjevanje dokumentacije 
oz. arhiva.  

OB130-09-0005 - Nakup računalniške in programske opreme  

Namen in cilj  

Zaradi izrabljenosti ene več funkcijske naprave in nenehnih okvar, je potrebno nabaviti eno tako napravo, 
ki hkrati služi tudi kot mrežni tiskalnik, s čimer bomo pripevali k znižanju stroškov tiskanja. Ravno tako se v 
letih 2015 in 2016 načrtuje postopna menjava delovnih postaj zaposlenih, ki delujejo na sistemu (WIN 7), 
nekatere pa nadgraditi (starost, izrabljenost) ter zamenjati monitorje, tipkovnice ter miške, kjer je to 
potrebno. Za nemoteno delovanje serverja in programske opreme PISO se bo glede na potrebe izvedlo 
dokup potrebne programske in strojne opremo. Za potrebe vzpostavitve WI-FI povezave v II. nadstropju 
upravne stavbe se načrtuje vzpostavitev delovanja v mali sejni sobi. Za vse navedene namene se v letu 
2015 in v letu 2016 namenja 24.000,00 EUR. V letu 2015 so sredstva zagotovljena tudi za nakup novih 
računalnikov za občinske svetnike.  

OB130-09-0007 - Invest. in investic. vzdrž. upravnih prostorov  

Namen in cilj  

Sredstva so v letu 2015 in 2016 v višini 5.000,00 EUR namenjena za manjša investicijsko vzdrževalna dela 
upravnih prostorov in okolice upravne stavbe občine. Ob poslovni stavbi občinske uprave je potrebna 
sanacija jaškov obeh lociranih cistern kurilnega olja, sanacija dvorišča in jaškov med poslovno stavbo in 
sosednjo občinsko stavbo.  

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

OB130-09-0008 - Opremljanje enot in služb civil. zaščite  

Namen in cilj  

V lanskem letu je bila izvedena obnova in preureditev prikolice, ki so jo uporabljali gasilci za delo z 
nevarnimi snovmi, v prikolico za potrebe zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Potrebno 
bo nabaviti še manjkajočo opremo za prikolico za množične nesreče, in sicer vrečo z vakuumskimi 
opornicami, zajemalna nosila za oporo za glavo in oksimeter z naprstnikom za odrasle in otroke. Za nakup 
potrebne opreme je v letu 2015 načrtovanih 7.000,00 EUR sredstev. Za nakup opreme enot in služb civilne 
zaščite je v letu 2016 načrtovanih 7.000,00 EUR sredstev, ki se bodo porabila glede na plan štaba civilne 
zaščite.  
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

OB130-09-0010 - Sofin.invest.in invest. vzdrž. gasilskih domov  

Namen in cilj  

Za sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme) in investicijsko 
vzdrževanje gasilskih domov je načrtovanih 140.000,00 EUR sredstev v obeh proračunskih letih. 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. Za nadaljevanje gradnje gasilskega doma PGD Lukovek je v letu 2015 
namenjeno v višini 20.000,00 EUR in za nabava vozila PGD Dobrnič v višini 10.000,00 EUR. Sredstva v 
višini 110.00,00 EUR so namenjena sofinanciranju novogradnje ali adaptacije gasilskih domov, nabave 
vozil in druge opreme po programu GZ Trebnje.  

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 in sofinanciranje kmečke tržnice.  

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.  

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 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 2015 so zagotovljena le za 
prenesene obveznosti iz leta 2014.  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

OB130-10-0005 - Ureditev cestne infrast. v obč.Trebnje  

Namen in cilj  

Cilj investicije je izvedba dostopne poti iz bivše regionalne ceste (parc. št. 369/25 k.o. 1422-Trebnje) do 
treh individualnih hiš, h kateri se je Občina Trebnje ob izgradnji vrtca Mavrica v Trebnjem pogodbeno 
zavezala in bi morala biti realizirana že v letu 2011. Z izvedbo bo izpolnjena pogodbena obveznost ter 
zagotovljen ustrezno urejen cestni priključek. Projekt priključka je izdelan, k izgradnji je zaradi izpolnitve 
pogodbenih obveznosti potrebno pristopiti čim prej.  

OB130-13-0003 - Investicijsko vzdrževanje cest  

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. V proračunu so ostala 
neporabljena sredstva iz preteklega proračunskega obdobja, ki se prenašajo v tekoče proračunsko leto 
(zadržanje 15% končne obračunske situacije). Namenska sredstva v letu 2015 so zagotovljena le za 
prenesene obveznosti iz leta 2014.  

OB130-15-0001 - Investicijsko vzdrž. lokalnih cest - 2015 in 2016  

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. Del sredstev je predviden iz 
naslova sofinanciranja investicij skladno s 23. členom Zakona o financiranju občin. 
Za investicijsko vzdrževanje so predvideni naslednji odseki: LC425021 Vrhtrebnje – Repče, LC425001 
Trebnje-Blato-Križ-D.v., LC425801 Železno-Volčje jame, LC 425031 Trebnje – Repče - II. faza in LC426011 
Bič - V. Gaber -  III. faza, gradbeni nadzor ter projektiranje. Del sredstev v letu 2015 je zagotovljenih za 
prenesene obveznosti iz leta 2014. 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest  

OB130-09-0020 - Izg. pločnikov, kolesar. stez in JR na dev.1-8  

Namen in cilj  

Cilj izgradnje pločnikov ob regionalnih cestah je z izgradnjo cestnih objektov zagotoviti prometno varnost 
pešcev, izboljšati življenjske pogoje in družbeni standard prebivalstva ter pogoje za skladnejši razvoj 
posameznih lokalnih področij in razvoj turizma. Investicija je bila izvedena z izgradnjo AC odseka Pluska-
Ponikve v skladu z LN o navezavi H1 na Mirensko dolino. Dela so bila skladno s sporazumom, sklenjenim 
med občino in DRSC, dokončana v oktobru 2012. Dokončno plačilo je predvideno v letu 2015.  

OB130-13-0004 - Inv.vzdrž.in gradnja drž. cest-RC s pločnikom  

Namen in cilj  

Cilj investicije je izboljšana prometna ureditev v naselju Dobrnič ob R3-650/1159. Z izgradnjo pločnika mimo 
šole v Dobrniču se bo bistveno izboljšala prometna varnost šoloobveznih otrok ter ostalih peščev. Investicija 
se izvede na osnovi izdelanega in recenziranega projekta s sredstvi občine.  
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OB130-15-0002 - Ureditev nepregledne krivine - Knežja vas  

Namen in cilj  

Cilj investicije je izboljšana prometna ureditev v naselju Knežja vas ob R3-650/1159. Z razširitvijo ovinka v 
centru naselja Knežja vas bo izboljšana pretočnost prometa predvsem pa večja varnost vseh udeležencev 
v prometu, še posebej pešcev. V izdelavi je izvedbeni načrt, ki bo podlaga za izgradnjo.  

OB130-15-0003 - Projektna dokument.- posegi ob držav. cestah  

Namen in cilj  

Cilj investicije je izdelava vse projektne in ostale dokumentacije, ki bo potrebna predvsem za izvedbo 
navezav lokalnih cest na odseke državne ceste - bivšo H1 ter ostale posege ob državnih cestah (hodniki 
za pešce, kolesarske poti, mostovi). Z načrtovanjem novih povezav ter ostalih investicij bodo ustvarjene 
podlage za izvedbo ukrepov, ki bodo po izgradnji izboljšali prometno varnost udeležencev v prometu ter 
omogočili bistveno boljšo prometno povezavo naselij s primarnim cestnim omrežjem; posledično se bodo 
izboljšali življenjski pogoji in družbeni standard prebivalstva ter tako omogočali skladnejši razvoj 
posameznih lokalnih področij in razvoj turizma.  

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške 
infrastrukture  

OB130-15-0026 - Ureditev še neurejenih križanj železnice in cest  

Namen in cilj  

V sodelovanju z Slovenskimi železnicami se bo pripravila dokumentacije za ureditev še neurejenih križanja 
železnice in občinskih cest na območju Občine Trebnje. Na podlagi dokumentacije bomo v nadaljevanju s 
soinvestitorjem, Slovenskimi železnicami določili finančno konstrukcijo in termin izvedbe. V letu 2016 se za 
ta namen zagotavlja 10.000,00 EUR.  

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 sredstva v višini 
15.000,00 EUR na letni ravni.  

OB130-09-0029 - Deponija Globoko- CERO  

Namen in cilj  

Deponija Globoko bo v nadaljevanju verjetno CERO, kjer bo urejeno ravnanje s komunalnimi odpadki, in 
sicer za potrebe več občin. Projekt obsega celovito ravnanje z odpadki (ločevanje na izvoru, prebiralnico, 
sortirnico, manjšo kompostarno) vključno z izgradnjo infrastrukture in poslovne stavbe. Projekt se nadaljuje, 
za njegovo izgradnjo pa je predvideno koriščenje okoljske dajatve, za kar so predvidena sredstva:  

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo  

OB130-09-0032 – Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Blato 

Namen in cilj  

Namen investicije je načrtovanje kanalizacijskega sistema za urediti odvajanje 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. 
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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. Investicija se bo izvajala po fazah. 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 in za potrebe 
prebivalstva. Cilj je, da se prebivalcem hitro rastočega naselja Ponikve zagotovi izvajanje javne 
gospodarske službe odvodnjavanja odpadnih voda, saj greznični sistem za takšno strnjeno naselje ni več 
primeren. Z izgradnjo kanalizacije Ponikve se povečuje standard in bivalno okolje prebivalcev ter zmanjšuje 
možnost onesnaževanja okolja.  

OB130-13-0001 - Kanalizacija Dol. Nemška vas - II. Faza  

Namen in cilj  

Namen investicije je izboljšati razmere glede odvajanja komunalnih voda iz naselja in za potrebe 
prebivalstva. Cilj je, da se prebivalcem naselja Ponikve zagotovi izvajanje javne gospodarske službe 
odvodnjavanja odpadnih voda, saj greznični sistem za takšno strnjeno naselje ni več primeren. Z izgradnjo 
kanalizacije Ponikve se povečuje standard in bivalno okolje prebivalcev ter zmanjšuje možnost 
onesnaževanja okolja. Izvaja se II. faza kanalizacijskega sistema v smeri Ponikev, gradnja je predvidena 
od Črp-1 do Črp-2 ter v nadaljevanju sočasno z izgradnjo pločnika proti Ponikvam.  

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.  

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  

Po izvedenem in potrjenem OPO za Občino Trebnje se ugotavlja, da zadeva -dolina Temenice ni prioriteta 
glede zagotavljanja urejanja območij s kanalizacijskimi sistemi, saj naselja ne dosegajo obvezujočih 
parametrov, prav tako investicija ne izkazuje ekonomske upravičenosti. Glede na to, da je v letošnjem letu 
predvidena sprememba in dopolnitev državnega OPO, je smiselno pripraviti le študijo, v smislu kaj pa je 
ekonomsko upravičeno in do koder je sistem smiselno širiti ob rekonstrukciji SKČN.  
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16039001 - Oskrba z vodo  

OB130-09-0052 - Raziskovalna vrtina Bratnica  

Namen in cilj  

Namen investicije je zagotoviti dodatni vodni vir za vodovodno omrežje Trebnje, ki je poleg tega tudi na 
območju občine Trebnje. Obstoječi vodni vir v Radanji vasi je zaradi velike vsebnosti apnenca, in dodatnih 
stroškov vpihovanja CO2 potrebno postopno nadomeščati. Z vrtinama se pričakuje možnost mešanja z 
obstoječim sistemom, v nadaljevanju-glede na količine pa delno oziroma v celoti nadomestili sedanjo vrtino. 
V investiciji je zajeto črpališče povezovalni cevovod do VH Medvedjek ter druga dela na primarnem 
omrežju, pridobljeno je dovoljenje za gradnjo.  

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 (Belšinja vas, IDZ Lisec).  

OB130-12-0006 - Prevezava na javni vodov.-Jezero  

Namen in cilj  

V naselju se uporablja vaški vodovodni sistem, ki je tako glede gradnje, kot tudi samega vodovodnega vira 
neustrezen (analiza z ZZV Nm). Namen je zagotoviti prebivalcem ustrezno oskrbo s pitno vodo, v prvi fazi 
s prevezavo na javni sistem, v nadaljevanju pa z novim sekundarnim omrežjem. Cilj je omogočiti boljše 
življenjske pogoje prebivalstvu in izpolnitev zakonsko postavljenih določb o ukinitvi neustreznih vaških virov 
do leta 2015.  

OB130-13-0005 - Raziskovalne vrtine - Krtina  

Namen in cilj  

Ob gradnji AC je ugotovljeno, da je v gozdu med Krtino in Veliko Loko velika verjetnost zajema večjih količin 
ustrezne pitne vode. Obstoječe vodne vire bo z uspešnimi vrtinami mogoče dopolniti, morda skupaj z 
Bratnico celo v celoti nadomestiti. Namen je zagotoviti prebivalcem ustrezno oskrbo s pitno vodo. Cilj je 
omogočiti boljše življenjske pogoje prebivalstvu in racionalizirati stroške transportnih vodov.  

OB130-13-0007 - Prevezava na javni vodovod - Lukovek  

Namen in cilj  

V naselju se uporablja vaški vodovodni sistem, ki je tako glede gradnje, kot tudi samega vodovodnega vira 
neustrezen (analiza z ZZV Nm). Namen je zagotoviti prebivalcem ustrezno oskrbo s pitno vodo, v prvi fazi 
s prevezavo na javni sistem, v nadaljevanju pa z novim sekundarnim omrežjem. Cilj je omogočiti boljše 
življenjske pogoje prebivalstvu in izpolnitev zakonsko postavljenih določb o ukinitvi neustreznih vaških virov 
do leta 2015.  

OB130-13-0008 - Prevezava na javni vodovod - Dolenja Dobrava  

Namen in cilj  

V naselju se uporablja vaški vodovodni sistem, ki je tako glede gradnje, kot tudi samega vodovodnega vira 
neustrezen (analiza z ZZV Nm). Namen je zagotoviti prebivalcem ustrezno oskrbo s pitno vodo. Cilj je 
omogočiti boljše življenjske pogoje prebivalstvu in izpolnitev zakonsko postavljenih določb o ukinitvi 
neustreznih vaških virov do leta 2015.  

OB130-13-0009 - Prevezava na javni vodovod - Primštal-Dol  

Namen in cilj  

V naselju se uporablja vaški vodovodni sistem, ki je tako glede gradnje, kot tudi samega vodovodnega vira 
neustrezen (analiza z ZZV Nm). Namen je zagotoviti prebivalcem ustrezno oskrbo s pitno vodo. Cilj je 
omogočiti boljše življenjske pogoje prebivalstvu in izpolnitev zakonsko postavljenih določb o ukinitvi 



Stran 129 od 133 

neustreznih vaških virov. Izgrajen je že odcep Primštal-Zvijavnica, medtem ko se izvedba do Dola načrtuje 
v prihodnjem obdobju.  

OB130-13-0010 - Obnova sekundarnega omrežja Mali videm  

Namen in cilj  

Gre za obstoječi sekundarni cevovod, ki je dotrajan in ne zagotavlja varne in količinsko zadostne oskrbe 
prebivalstva. Predvidena obnova je načrtovana tako, da se obnovi cevovod (zamenja) in zgradi nova 
hidropostaja, ki bo omogočala ustrezno kapaciteto in tlak.  

OB130-13-0019 - Zamenjava cevovoda - Dolina Temenice  

Namen in cilj  

Namen investicije je uporabnikom vodovoda Trebnje zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo. Cilj je 
zmanjšati izgube, ki nastajajo zaradi dotrajanih azbestnih in PVC cevi tako, da se le te zamenjajo. Ker gre 
predvsem za investicijsko vzdrževalna dela bi morala biti le ta izvedena s sredstvi amortizacije, ki pa jih je 
bistveno premalo, zato se investicija financira pretežno iz proračuna in pridobljenih drugih virov-
sofinanciranje s sredstvi EU (že dobljenih v 2014).  

OB130-14-0001 - Vodov. sistem Zabrdje-Praprotnica  

Namen in cilj  

Namen investicije je prebivalcem zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo. Občina Mirna je uspešno 
kandidirala na nepovratna sredstva ESRR, regionalni razvojni sklad. Investicija je pričeta in se nadaljuje v 
letu 2015, kjer se bodo dela izvajala tudi na območju občine Trebnje.  

Stanje projekta  

Projekt v vrednosti 1.487.851,65 EUR je sofinanciran iz sredstev ESRR v višini 866.500 EUR, kar poteka 
preko nosilne Občine Mirna, le-ta prispeva 416.305,61 EUR.  

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.  

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

OB130-13-0014 - Gradnja mrliške vežice Sela pri Šumberku  

Namen in cilj  

KS Sela Šumberk kot zadnja v občini še nima poslovilnega objekta od preminulih. Z investicijo v gradnjo 
mrliške vežice ob pokopališču v Selih pri Šumberku se ta problem krajanov dolgoročno rešuje. V letu 2014 
so bili izdelani PGD projekti in DIIP dokument, v letu 2015 se predvideva izvedba postopka izbire izvajalca 
in začetek del, v letu 2016 pa se načrtuje zaključek gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje  

OB130-09-0060 - Inv.in inv. vzdr. neprof. najem. stanovanj  

Namen in cilj  

Namen investicijskega vzdrževanja je, ohranjati stanovanja s ciljem vzdrževati in izboljšati pogoje bivanja 
v stanovanjskih enotah. V letu 2015 je načrtovana obnova ene kopalnice v neprofitnem stanovanju na Mali 
Loki in v letu 2016 nujna manjša vzdrževalna dela.  



Stran 130 od 133 

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.  

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.  

OB130-15-0016 - Preoblikovanje PŠ Dol. Nem. vas v devetletko  

Namen in cilj  

V šolskem okolišu Dolenje Nemške vasi se število prebivalcev in s tem posledično število otrok vsako leto 
povečuje in krajani že vrsto let podajajo pobude, da bi bila v kraju devetletka in ne samo podružnična šola. 
Potrebno je preveriti strokovne podlage in demografijo ter začeti z načrtovanjem projekta. 

OB130-15-0020 - Nakup zemljišča za dograditev gasil. doma V. Loka  

Namen in cilj  

Obstoječi prostori, kjer deluje PGD Velika Loka, ne zadoščajo za nemoteno izvajanje nalog gasilnega 
društva, ki deluje v javnem interesu. Potrebna je dograditev objekta. V ta namen je obvezen odkup 
zemljišča, ki je v lasti Slovenskih železnic.  

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.  

OB130-15-0023 - Ureditev vaškega središča Svetinja  

Namen in cilj  

Nakup primernega zemljišča okvirne površine 4.000 m2, ki se v postopku spremembe OPPN-ja namensko 
spremeni za namene gradnje večnamenskega doma z igriščem.  
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OB130-15-0024 - Pridobitev zemljišča-širitev 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.  

OB130-15-0025 - Ureditev mestnega jedra Trebnje  

Namen in cilj  

Pridobitev zemljišč v centru mesta zaradi izvedbe projektov v skladu z Arhitekturno zasnovo mestnega 
jedra, oktober 2009, ki je bila potrjena na Občinskem svetu.  

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov  

OB130-11-0008 - Invest. (nakup opreme) in inv. vzdrž. zdrav. domov  

Namen in cilj  

Sredstva so namenjena za sofinanciranje defibrilatorjev v sklopu projekta Milijon srčnih točk, ki ga vodi 
Zdravstveni dom Trebnje in zagotavlja široko mrežo pokritja območja občine. Nakup bo preko javnega 
razpisa realiziral Zdravstveni dom Trebnje na podlagi sklenjene pogodbe, ki izvajalca obvezuje tudi k 
izvedbi usposabljanja za uporabnike naprav. 

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. V letu 2015 
in 2016 se za ta namen planira 10.300 EUR. Cilj finančne podpore omenjenim projektom je ohranjanje 
kulturne dediščine z investicijskimi vlaganji.  

V tem NRP je od leta 2014 vključeno tudi inv. vzdrževanje Jurjeve domačije na p.p.11004, konto: 420501 
Obnove.  

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 2015 so planirana sredstva v višini 2.450 
EUR za nakup IKT opreme za potrebe izposojališča Veliki Gaber in nakup multifunkcijske naprave za 
potrebe celotne knjižnice. V letu 2016 planiramo 1.400 EUR za nakup knjižnih polic in stolov. 

18039005 - Drugi programi v kulturi  

OB130-12-0003 - Zagotavljanje prostorov za knjižnico  

Namen in cilj  

Nakup prostorov stavbe na Golievem trgu 1, Trebnje za potrebe knjižnice, adaptacija objekta ter nabava in 
montaža opreme za knjižnico. V letu 2015 se uredi projektna dokumentacija za začetek prenove stavbe in 
v letu 2016 se načrtuje začetek rekonstrukcije in energetske prenove stavbe. 

V letu 2015 je na stavbi Goliev trg 1 potrebno sanirati streho, ki zamaka, za kar so planirana sredstva v 
višini 4.076 EUR.  
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Stanje projekta  

Občina potrebuje prostore za organizacijo knjižnične dejavnosti v skladu z normativi in standardi na 
področju knjižnične dejavnosti. 

OB130-15-0027 - Sofinanciranje kulturnega doma v KS Velika Loka 

Namen in cilj  

Sredstva se zagotavljajo kot sofinanciranje investicije pri dokončanju obnove Kulturnega doma v Veliki Loki. 
V predlogu proračuna za leto 2016 je zagotovljenih 20.000,00 EUR. 

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. V letu 2015 in 2016 
planiramo sredstva v višini 4.000 EUR. 

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. V letu 2015 so planirana sredstva v višini 25.000 EUR. 

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 2015 se planira obnova atletske steze, za kar so predvidena sredstva v višini 76.200 EUR in nameni 
30.000 EUR za investicijske transfere javnim zavodom. 

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 2015 se načrtuje za Vrtec Mavrica Trebnje zagotovitev sredstev 
za nujna vzdrževalna dela in za ureditev oddelka v Šentlovrencu in za vrtec Sončnico Veliki gaber se 
zagotovijo sredstva za nakup sušilnega stroja. V letu 2016 za načrtuje zagotovitev sredstev za oba vrtca 
za najnujnejša vzdrževalna dela. 

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.   

OB130-12-0002 - Prenova in vzdrž. poslovne stavbe-Goliev trg 4  

Namen in cilj  

Ureditev poslovne stavbe Goliev trg 4 za potrebe vrtca - sanacija temeljev.  

Na pobudo staršev otrok, ki so na čakalnem seznamu za sprejem v vrtec, se uredijo prostori v stavbi Goliev 
trg 4, Trebnje za dva oddelka vrtca. Cilj je zagotoviti prostor za čim več otrok, ki se vpisujejo v vrtce v občini 
Trebnje.  
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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 letih 2015 in 2016 se sredstva porabijo za opremo in 
vzdrževalna dela v OŠ Trebnje (nakup opreme z kuhinjo, mobilno računalniško učilnico, nakup glasbil in 
manjša vzdrževalna dela) in za OŠ Veliki Gaber (nakup opreme za kuhinjo, športno vzgojo in knjižnico).  

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. Za obiskovalce igrišča in bližnjih objektov se uredijo tudi parkirišča, 
od tega sta dve parkirni mesti namenjeni invalidom. Začetek izgradnje se planira v letu 2016. 

OB130-12-0015 - Prizidek k Osnovni šoli Veliki Gaber  

Namen in cilj  

Pri OŠ Veliki Gaber se bo zgradil nov 6 oddelčni vrtec in uredila se bo prenova in energetska adaptacija 
prostorov šole s poudarkom na pridobitev ustreznih prostorov kuhinje, telovadnice in učilnic. V letu 2014 je 
bila izdelana IDZ, v letu 2015 in 2016 se načrtuje priprava investicijske in projektne dokumentacije. 

OB130-13-0017 - Energetska sanacija OŠ Trebnje  

Namen in cilj  

Energetska sanacija telovadnice v OŠ Trebnje je bila izvedene v letu 2014, zaradi zmanjšanja porabe 
energentov in stroškov vzdrževanja in uporabe telovadnice. 

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 v višini 15.000 EUR za leti 
2015 in 2016.  

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih  

OB130-14-0004 - Dnevni center za Rome  

Namen in cilj  

V romskem naselju Vejar je postavljena kontejnerska zloženka za izvajanje socialnih programov, ki jih 
izvaja CSD Trebnje. Potrebno je izvesti še ureditev okolice dnevnega centra (igrišče, predprostor, vrtovi in 
drugo).  

 

 

Pripravila: 

Občinska uprava       Alojzij Kastelic 

                ŽUPAN, l.r. 

 


