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POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTOV SPREJETIH V PRORAČUNU 2008  
 
 

1. z delovnega področja Službe za splošne zadeve 
(skrbnik projektov: Dušan Mežnaršič) 

 
Naziv projekta: Dodatna izvedba kanalizacije v romskem naselju Hudeje 
Vrednost projekta: amandma na rebalans proračuna za leto 2008 – 38.000 EUR 
Trenutna faza projekta: projekt v celoti končan – izvedeni primarni vodi, potrebno, da 
Romi plačajo komunalni prispevek, zatem bo izveden individualni priključek 
Skladno s terminskim planom: da 
Predviden zaključek:končano maja 2008 
Časovno odstopanje od plana: dodatna dela v dogovoru z romsko skupnostjo, Komunala in 
Izvajalcem del Komunalne gradnje Grosuplje  
Finančno odstopanje od plana: ni bilo 
 
 
Naziv projekta: Parcelacija romskega naselja Hudeje 
Vrednost projekta: 24.600   EUR 
Trenutna faza projekta: projekt končan, potrebni delni popravki  
Skladno s terminskim planom: da 
Predviden zaključek:končano  
Časovno odstopanje od plana: ne  
Finančno odstopanje od plana: ne 
 
 
Naziv projekta: Elektrifikacija v romskem naselju Hudeje 
Vrednost projekta: 150.500  EUR 
Trenutna faza projekta: podpisana pogodba z izvajalcem in nadzornikom 
Skladno s terminskim planom: da 
Predviden zaključek:konec maja 2009 
Časovno odstopanje od plana: da, zaradi odobrenih sredstev Službe vlade za LS za leto 
2009 in Elektra Ljubljane, ki je predvidel sredstva za izgradnjo transformatorja za leto 2009  
Finančno odstopanje od plana: bistveno nižja ponudba od planiranih sredstev 
 
 
Naziv projekta: Novi prostori za Glasbeno šolo Trebnje v stavbi Goliev trg 4 
Vrednost projekta: 50.000 EUR 
Trenutna faza projekta: projekt v celoti končan  
Skladno s terminskim planom: da 
Predviden zaključek:končano oktobra 2008 
Časovno odstopanje od plana: ne  
Finančno odstopanje od plana: da. Glede na odobrena sredstva Občinskega sveta in 
potrebnimi deli, je bilo potrebno s prerazporeditvijo dodatnih sredstev  v višini 12.000 EUR  
 
 
Naziv projekta: Ureditev treh novih pisarn za potrebe občinske uprave, nabava pohištva, 
povezava na internet, telefonske linije in novi elektro kabli 
Vrednost projekta:  7.200 EUR 
Trenutna faza projekta: projekt v celoti končan  
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Skladno s terminskim planom: da 
Predviden zaključek:končano junija 2008 
Časovno odstopanje od plana: ne  
Finančno odstopanje od plana: cenejše od planiranih sredstev 
 
 
 
Naziv projekta: Povezava računalnikov v upravljanju Občinskih svetnikov z električno 
mrežo in  spletno stranjo  
Vrednost projekta: 1.480 EUR 
Trenutna faza projekta: projekt v celoti končan  
Skladno s terminskim planom: da 
Predviden zaključek:končano maja 2008 
Časovno odstopanje od plana: ne  
Finančno odstopanje od plana: ni bilo 
 
 
 

2. z delovnega področja oddelka za okolje in prostor 
 
 
Naziv projekta:   MODERNIZACIJA  CESTNE  INFRASTRUKTURE  
 
Skrbnik projekta: Tone Kastelic 
Vrednost projekta, potrjena v proračunu 2008:   1.282.952  € 
Trenutna faza projekta:   
Realizirane so : 
- vse prenesene pogodbene obveznosti iz leta 2007, 
- obveznosti iz sklenjene pogodbe za leto 2008  in k njej sklenjenih aneksov št 1 in 2 (skupna 

vrednost 422.670,41 €) v višini  250.971,60 €, 
- ostale obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma med občino in  DRSC (sofinanciranje 

rekonstrukcije LC Zagorica – Žužemberk). 
Skladnost s terminskim planom: ne,  sklenjen aneks za podaljšanje roka izvedbe v leto 2009. 
Predviden zaključek:   V skladu s sklenjenim aneksom št. 2 je podaljšan rok izvedbe na 30. 5. 
2009. 
Časovno odstopanje od plana: da 
Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste Trebnje-Grmada-Dobrnič je 
zaradi realno  pričakovanega začetka izvajanja del šele po izgradnji avtoceste, prenesena v 
leto 2009. 
Finančno odstopanje od plana: da 
V postopku javnega razpisa predvidena dela modernizacije cest so bila načrtovana na podlagi 
NRP-ja  v višini 467.000 €, pogodbeno pa je bila dosežena   vrednost 395.250 €, hkrati pa je 
bil sklenjen aneks št. 1 za dodatna dela v višini 27.413,95 €. 
 

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009:  
V skladu s sklenjenim aneksom št. 2 k pogodbi iz leta 2008 se bodo v letu 2009 nadaljevala 
dela na dveh odsekih lokalnih cest (V.Dole - S.Šumberk – Zagradec in Trnje - Dol. vas pri 
Čatežu) v skupni vrednosti 83.198,81 €. 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 

proračuna 2009  /  izločitvi projekta   glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
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razlogov: Večina projektov, ki so bili v letu 2008 predvideni za realizacijo v letu 2009, je 
izpadlo iz plana, ker tega ne dopušča prihodkovna stran proračuna. 
 
 
 
Naziv projekta: ZSC Globoko 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič  
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: višina odobrenih taks (ni bilo odločbe MOP) 
Trenutna faza projekta:16.10.2008 podpisana pog. s Komunalo Trebnje (koriščenje taks) 
Skladnost s terminskim planom: ne 
Predviden zaključek: prva polovica 2009 
Časovno odstopanje od plana: gradnja se izvaja fazno glede na odobrena sredstva taks 

Finančno odstopanje od plana: podatki niso znani, saj zadeva stoji skoraj 2 leti 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: upoštevano v predlogu proračuna 2009 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 

proračuna 2009  /  izločitvi projekta   glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: projekta ni bilo mogoče realizirati, ker s strani države ni bilo odločbe in sicer kar 
za 2 leti, oziroma za leti 2007 in 2008, o odobritvi koriščenja taks 
 
 
 
 
Naziv projekta: CERO-1  
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 11.700,00€ (projektna dokumentacija) 
Trenutna faza projekta: izvedeno (študija OZR) 
Skladnost s terminskim planom: da  
Predviden zaključek: zaključeno 
Časovno odstopanje od plana: NE 

Finančno odstopanje od plana: NE 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: poleg že navedenih taks so predvidena tudi sredstva 
za t.i. neupravičene-lastne stroške, ki jih kohezija ne priznava 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 

proračuna 2009  /  izločitvi projekta   glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: nov projekt, čaka se proračun 2009 
 
 
 
Naziv projekta: ČN Mirna 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: na podlagi sklepa OS ni sredstev 
Trenutna faza projekta: zahtevek s strani upravljalca glede na določila koncesijske pogodbe 

 
Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: predlog proračuna 2009 predvideva sredstva  
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Naziv projekta: SČN Mirna-Šentrupert 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 783.000,00 € 
Trenutna faza projekta: se ne izvaja 

 
Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračunu 2009 so predvidena sredstva  
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 

proračuna 2009  /  izločitvi projekta   glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: Izdelana je nova študija s strani Občine Šentrupert, ki vključuje tudi odpadne vode 
iz Občine Mokronog-Trebelno. Pobudnik in nosilec: Občina Šentrupert, ki je v postopku 
pridobivanja sredstev iz naslova kohezije 
 
 
 
Naziv projekta: KANALIZACIJSKI SISTEM VELIKI GABER 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 1.050.781,00 € 
Trenutna faza projekta: podpisana pogodba z izvajalcem, uvedba v posel in pripravljalna 
dela. Konec leta 2008 in začetku leta 2009 je že izvedena kanalizacija Mali Gaber in začetek 
tlačnega voda Stranje-ČN. 
Skladnost s terminskim planom: ne 
Predviden zaključek: 30.9.2009 
Časovno odstopanje od plana: 3 mesece, zaenkrat ne vpliva na končni rok izvedbe 

Finančno odstopanje od plana: ni realizacije v 2008 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračuna 2009 so predvidena sredstva 
glede na ponudbo in 30% dodatnih in več del aneksa (usklajeno s SVRL) 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 

proračuna 2009  /  izločitvi projekta   glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: Projektu je glede na ponudbo zmanjšana vrednost, vendar so pri primopredaji 
ugotovljena odstopanja in pomanjkljivosti zato se predvideva sklenitev aneksa v dopustni 
višini do 30%. (sprememba tipa ČN, dodatne količine V. kategorije, potreba da se izvede 
kanalizacija vključno s tipskimi priključnimi jaški, sicer izvajalec in proizvajalec ne more 
garantirati ustrezno delovanje ČN).   
 
 
 
Naziv projekta: ČN Blato 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 20.000,00 € 
Trenutna faza projekta: sklenjena je pogodba s Komunalo Trebnje, naročena projektna 
dokumentacija, pridobivajo se zemljišča, gr. dovoljenja še ni  
Skladnost s terminskim planom: ne 
Predviden zaključek: ni znan 
Finančno odstopanje od plana: realizacija 6.422,80 € 
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Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračunu 2009 so predvidena sredstva 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 

proračuna 2009  /  izločitvi projekta   glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: izvedba trenutno ni mogoča 
 
 
 
Naziv projekta: Kanalizacija Roje-Mirna 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 156.000,00 € 
Trenutna faza projekta: zaključen primarni del 
Skladnost s terminskim planom: da  
Predviden zaključek: zaključen 
Časovno odstopanje od plana: ne 

Finančno odstopanje od plana: realizacija 121.732,01 €, zaradi višinskih razlik in 
nezgrajene ceste ni bilo mogoče izvesti priključkov. 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: Sredstva za priključke so predvidena v predlogu 
proračuna 2009 v sklopu LN Roje-Mirna 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 

proračuna 2009  /  izločitvi projekta   glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: projekt kanalizacija Mirna je zaključen, sredstva za priključke so predvidena v 
predlogu proračuna 2009 v sklopu lN Roje-Mirna, ko bo zgrajena tudi ostala infrastruktura. 
 
 
Naziv projekta: Kanalizacija Dolenja Nemška vas 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 214.000,00 €  
Trenutna faza projekta: podpisana je pogodba s Komunalo Trebnje, izveden razpis in izbran 
izvajalec, pričetek del takoj ko bodo to dopuščale vremenske razmere  
Skladnost s terminskim planom: nimamo podatka 
Predviden zaključek: nimamo podatka 
Časovno odstopanje od plana:  
Finančno odstopanje od plana: realizacija 5.174,93 € sprememba projektne dokumentacije 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračunu 2009 so predvidena sredstva 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 

proračuna 2009  /  izločitvi projekta   glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: predvidena sredstva se povečujejo na račun skupnega kanala preko R III 651 za 
potrebe IPC Trebnje in znašajo skupaj 359.100,00 € 
 
 
 
Naziv projekta: Kanalizacija Stari trg -Praproče 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 165.000,00 € 
Trenutna faza projekta: projekt je zaključen 
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Skladnost s terminskim planom: da  
Finančno odstopanje od plana: realizacija 150.026,19 € 
 
 
 
Naziv projekta: Štefan-Velika Loka 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 5.000,00 € 
Trenutna faza projekta: projektiranje zaključeno 

Skladnost s terminskim planom: da  
Predviden zaključek:  
Časovno odstopanje od plana:  
Finančno odstopanje od plana: realizacija 4.992,58 €  
 
Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračuna za leto 2009 ni predvidenih 
sredstev 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 

proračuna 2009  /  izločitvi projekta   glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: glede na zaplete s pridobivanjem dokazil o pravici graditi ni realnih možnosti 
nadaljevanja s samo izgradnjo v letu 2009 
 
 
 
 
Naziv projekta: Kanalizacija Studenec 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: investicija je bila predvidena v 2009 
Trenutna faza projekta: projektna dokumentacija, ki jo bo potrebno modificirati glede na 
spremembe ZGO 

 
Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: ni predvidenih sredstev v predlogu proračuna za 
2009 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 

proračuna 2009  /  izločitvi projekta   glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: ni sprememb, glede na razpoložljiva sredstva in že opredeljene obveznosti se 
investicija zamika v prihodnje obdobje 
 
 
 
Naziv projekta: Kanalizacija Čatež 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 50.000,00 € 
Trenutna faza projekta: podpisana je pogodba s Komunalo Trebnje, nadaljnje aktivnosti niso 
znane 

Finančno odstopanje od plana: ni realizacije 
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Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračuna za leto 2009 so predvidena 
sredstva v skupni višini 157.500,00 € 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 

proračuna 2009  /  izločitvi projekta   glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: gre za povečanje sredstev glede na leto 2008 v višini 107.500,00 € 
 
 
 
Naziv projekta: Vodovod Gradišče 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 100.000,00 € 
Trenutna faza projekta: podpisana je pogodba s Komunalo Trebnje, zaključena je izgradnja 
JV kraka (16.466,16 €), izvedena vrtina Zabrdje in naročena projektna dokumentacija za 
vodovodni sistem Zabrdje-Koren z delno začasno rešitvijo za koriščenje vode iz vrtine 
Praprotnica 

Skladnost s terminskim planom: ga trenutno ni 
Finančno odstopanje od plana: realizirano 82.496,00 € + (16.466,16 €)=98.962,16 € 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračuna za leto 2009 so predvidena 
sredstva v višini 50.000,00 € za projektno dokumentacijo 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 

proračuna 2009  /  izločitvi projekta   glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: predlagana sredstva so v višini glede na razpoložljiva sredstva in že opredeljene 
obveznosti se investicija zamika v prihodnje obdobje-fazna gradnja 
 
 
 
Naziv projekta: Vodovod Jezero-Meglenik (Rodine-Primštal) 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 42.300,00  € 
Trenutna faza projekta: projekt je zaključen 

Skladnost s terminskim planom: da  
Predviden zaključek: zaključeno 
Finančno odstopanje od plana: realizacija 42.300,00  € 
 
 
Naziv projekta: Vodovod Bratnica 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 242.750,00  € 
Trenutna faza projekta: pogodba s Komunalo Trebnje, v letu 2008 je poglobljena vrtina in 
ponovljen črpalni preizkus ter naročena študija povezovalnega cevovoda (celota), predvidena 
fazna gradnja glede na razpoložljiva sredstva 

Skladnost s terminskim planom: ga trenutno ni 
Predviden zaključek: ni znan 
Časovno odstopanje od plana: ni znano 

Finančno odstopanje od plana: realizacija 67.061,48  € 
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Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračuna za leto 2009 so predvidena 
sredstva v višini 160.000,00 € 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 

proračuna 2009  /  izločitvi projekta   glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: sredstva so nekoliko zmanjšana glede na ostanek iz leta 2008 in proračunske 
zmožnosti v letu 2009 
 
 
 
Naziv projekta: Primarno omrežje Trebnje-rekonstrukcija 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 546.184,00  € 
Trenutna faza projekta: projekt se je izvajal fazno in je predvidena faza  zaključena 

Skladnost s terminskim planom: poročilo podala  Komunala Trebnje 
Predviden zaključek: zaključeno 
Časovno odstopanje od plana:  
Finančno odstopanje od plana: realizacija v letu 2008 je 391.182,45 €, investicija za celotno 
fazo je realizirana v celotni pogodbeni vrednosti 536.388,11 € 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: pogodbena faza je zaključena, v predlogu 
proračuna za leto 2009 so predvidena sredstva za izgradnjo VH PEKEL  
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 

proračuna 2009  /  izločitvi projekta   glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: zaradi sprejetih amandmajev OS (kredit Komunale) in že obstoječih pogodbenih 
obveznosti, spreminjajočih sklepov ni bilo mogoče realizirati, prav tako pa ne bi bilo korektno 
brez ustreznega sklepa OS prerazporejanje sredstev, glede na nezmožnost zadolževanja 
Komunale.  
 
 
 
Naziv projekta: Vodovod Ševnica - Škrjanče 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 55.000,00  € 
Trenutna faza projekta: projekt je zaključen 

Skladnost s terminskim planom: da  
Predviden zaključek: zaključeno 
Časovno odstopanje od plana:  
Finančno odstopanje od plana: realizacija v celoti 
 
 
 
Naziv projekta: Vodovod LISEC 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 30.000,00  € 
Trenutna faza projekta: projekt je v fazi študije 

Skladnost s terminskim planom:  ni podatkov 
Predviden zaključek:  
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Časovno odstopanje od plana:  
Finančno odstopanje od plana: realizacija 4.033,69 € (nakazilo Občini Žužemberk) 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračuna za leto 2009 so predvidena 
sredstva v enaki višini 30.000,00 € 
 
 
Naziv projekta: Vodovod Sajenice-Migolica 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 40.000,00  € 
Trenutna faza projekta: predvidena je fazna gradnja, izvedena je vrtina Sajenice, naročena 
projektna dokumentacija 

Skladnost s terminskim planom: ga trenutno ni 
Predviden zaključek: navedeni fazi zaključeni 
Časovno odstopanje od plana:  
Finančno odstopanje od plana: realizacija navedenih faz v celoti 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračuna za leto 2009 so predvidena 
sredstva v enaki višini 40.000,00 € 
 

 

 

Naziv projekta: Vodovod Črni potok 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 15.000,00  € 
Trenutna faza projekta: projekt je zaključen 

Skladnost s terminskim planom: da  
Predviden zaključek: zaključeno 
Časovno odstopanje od plana:  
Finančno odstopanje od plana: realizacija v celoti 
 
 
Naziv projekta: Vodovod Medvedjek 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 32.000,00  € 
Trenutna faza projekta: podpisana je pogodba s Komunalo Trebnje, naročena projektna 
dokumentacija 

Skladnost s terminskim planom: da 
Finančno odstopanje od plana: realizacija v višini 8.623,22 € 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračuna za leto 2009 so predvidena 
sredstva v višini neporabljenih v letu 2008 
 
 
Naziv projekta: Vaški sistemi - prevezava naselja Studenci 
 
Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič 
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Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 76.000,00  € 
Trenutna faza projekta: podpisana je pogodba s Komunalo Trebnje, naročena projektna 
dokumentacija, v pripravi je pogodba z Občino Mirna Peč ki predvideva sofinanciranje 
samega sistema v višini odmerjenega komunalnega prispevka za posameznika 

Skladnost s terminskim planom: da  
Predviden zaključek: 
Časovno odstopanje od plana:  
Finančno odstopanje od plana: realizacija v višini 5.880,00  € 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračuna za leto 2009 so predvidena 
sredstva v višini 20.000,00 € 
 
 
 

3. z delovnega področja oddelka za gospodarstvo 
 
 
Naziv projekta:  Heritage trails net 
 
Skrbnik projekta: Rado Javornik 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 384.090 EUR(2008) in 164.610 EUR(2009) 
Trenutna faza projekta: izveden prvi del projekta, skladno s pogodbo. 
Skladnost s terminskim planom: da  
Predviden zaključek:  konec marca 2009 
Časovno odstopanje od plana: ni odstopanj 
Finančno odstopanje od plana: ni odstopanj 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v 2009:  
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 

proračuna 2009  /  izločitvi projekta   glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: Ni sprememb 
 
 
 
 
Naziv projekta: Nivojski železniški prehod Mirna 
 
Skrbnik projekta: Rado Javornik 

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: z rebalansom potrjena vrednost znaša 

1.224.553 EUR. 
Trenutna faza projekta: dela so v celoti izvedena 

Skladnost s terminskim planom: da  
Predviden zaključek: oktober 2008 
Časovno odstopanje od plana: ne 

Finančno odstopanje od plana: Za gradnjo prehoda bo porabljenih 101.731 EUR  manj 
sredstev od načrtovanih z rebalansom. Zadnja situacija izvajalca Iskra sistemi d.d. še ni 
plačana .  
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 

proračuna 2009  /  izločitvi projekta   glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 

razlogov:Projekt je zaključen. 
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                          4. z delovnega področja oddelka za družbene dejavnosti  
 
 
1. Naziv projekta: Podružnična šola Dolenja Nemška vas 
 
Skrbnik projekta: Darinka Trdina 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 83.106,00 € 
Trenutna faza projekta: Podpisana pogodba z izvajalcem zbranim na 

javnem naročilu (začetek del po pogodbi 
januarja 2009) 

Skladnost s terminskim planom:  da  
Predviden zaključek: 2010 
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana: / 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
Sredstva v višini 1.275.839 EUR so planirana za izgradnjo podružnične šole Dolenja Nemška 
vas. Predviden začetek gradnje januar 2009 in predviden zaključek jeseni 2009. Na podlagi 
sklepa MŠŠ se v letu 2009 sredstva zagotovijo s strani Ministrstva za šolstvo in šport v višini 
350.000 EUR in s strani občinskega proračuna 925.839 EUR; 
Za načrte in drugo projektno dokumentacijo se planirajo sredstva v višini 67.601 za 
komunalni prispevek in drugo projektno dokumentacijo po IN. 
 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: 
____/_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Naziv projekta: Športna dvorana v Dolenji Nemški vasi 
 
Skrbnik projekta: Darinka Trdina 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 13.050,00 € +225.000 € (za nakup zemljišč) 
Trenutna faza projekta: Pridobivanje  zemljišča 
Skladnost s terminskim planom:  da  
Predviden zaključek: po letu 2013 
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana: / 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
Planirana so sredstva za nakup stavbnega zemljišča v  vrednosti 180.000,00 €. Preostanek 
financiranja projekta se prenese v naslednja leta. Dodajamo NRP.  
 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: 
___/________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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3. Naziv projekta: Investicijski transferi javnim zavodom – GLASBENA ŠOLA 
TREBNJE 
 
Skrbnik projekta: Darinka Trdina 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 12.936,00 € 
Trenutna faza projekta: / 
Skladnost s terminskim planom:  da  
Predviden zaključek: 2012 
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana: / 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
Načrtujejo se sredstva v višini 16.833 EUR za potrebe investicij in investicijskega 
vzdrževanja glasbene šole za nakup opreme in glasbil. 
 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: 
__/_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Naziv projekta: Adaptacija in dozidava zdravstvenega doma Trebnje 
 
Skrbnik projekta: Darinka Trdina 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 721.728,00 € 
Trenutna faza projekta: Dela potekajo po programu 
Skladnost s terminskim planom:  da  
Predviden zaključek: 2010 
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana: / 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
V skladu z investicijskim programom se za investicijo Zdravstvenega doma Trebnje 
zagotovijo sredstva v proračunu Občine Trebnje v letu 2009 v višini 108.385 EUR. S strani 
Ministrstva za zdravje so planirana sredstva v višini 123.027 EUR, v letu 2009 v višini 90.060 
EUR in v letu 2010 v višini 32.967 EUR, občina Šentrupert zagotovi v letu 2009 svoj delež v 
višini 13.645,67 EUR in občina Mokronog Trebelno v višini 17.103,15 EUR. 
 
 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
5. Naziv projekta: Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa 
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Skrbnik projekta: Darinka Trdina 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 8.500,00 € 
Trenutna faza projekta:  
Skladnost s terminskim planom:  da 
Predviden zaključek:  
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana:  
 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
V letu 2009 je za namen izdelave idejne zasnove rekreacijskega parka ob reki Temenici 
namenjenih 12.000,00 EUR. 
 
 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: 
/___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
6. Naziv projekta: Adaptacija in dograditev športne dvorane pri OŠ Trebnje 
 
Skrbnik projekta: Darinka Trdina 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 26.500,00 € 
Trenutna faza projekta: Izdelana projektna dokumentacija 
Skladnost s terminskim planom:  da 
Predviden zaključek: 2009 
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana: / 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
Sredstva v višini 228.017 se v letu 2009 zagotovijo za adaptacijo in rekonstrukcijo 
garderobnih prostorov pri OŠ Trebnje. Za izvedbo projekta je izdelana projektna 
dokumentacija, v mesecu maju 2009 se opravi izbira izvajalca, predvideno izvajanje del bo v 
poletnih mesecih junij-september 2009. Občina Trebnje je za sofinanciranje projekta 
kandidirala na razpis Fundacije za šport v višini 68.258 EUR. 
 
 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: 
/___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
7. Naziv projekta: Investicijski transferi javnim zavodom – osnovnim šolam 
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Skrbnik projekta: Darinka Trdina 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 361.032,00 € 
Trenutna faza projekta: / 
Skladnost s terminskim planom:  da 
Predviden zaključek: 2011 
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana: / 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
Načrtujejo se sredstva v višini 370.300 EUR za potrebe investicijskega vzdrževanja v šolah: 
OŠ Trebnje 318.300 EUR (sanacija sanitarij, zamenjava oken, nakup opreme za učilnice, 
nakup fotokopirnih strojev in opreme za PŠ), OŠ Mirna 40.000 EUR (ureditev zavarovanja 
grelnih teles in zaščita vrat – inšpekcijska odločba, nakup računalniške opreme, osvetlitev 
telovadnice, nakup kosilnice in omare za OŠPP) in OŠ Veliki Gaber 12.000 EUR (zamenjava 
ograje na igrišču in nabava mehčalca vode). 
 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: 
/___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
8. Naziv projekta: Investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in objektov, ki so 
namenjeni za izvajanje kulturnih dejavnosti 
 
Skrbnik projekta: Irena Žužek 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 86.836,00 € 
Trenutna faza projekta: Vse investicije v kulturne domove v letu 2008 

so bile realizirane po planu in so zaključene 
Skladnost s terminskim planom:  da 
Predviden zaključek: Projekti izbrani na javnem razpisu so za leto 

2008 zaključeni. 
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana: / 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
Zaradi spremenjenega načina financiranja krajevnih skupnosti, je v letu 2009 planiranih le 
3.168,00 €, ki se bodo razdelila na javnem razpisu. 
 
 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: 
/___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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9. Naziv projekta: Adaptacija in dozidava PŠ Dobrnič 
 
Skrbnik projekta: Darinka Trdina 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 40.384,00 € 
Trenutna faza projekta:  
Skladnost s terminskim planom:  ne 
Predviden zaključek: 2011 
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana: / 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
V letu 2009 se za izgradnjo PŠ Dobrnič v občinskem proračunu zagotovijo sredstva za  
projektno dokumentacijo (PZI ) in za objavo javnega razpisa. Sredstva za začetek izgradnje pa 
se zagotovijo v občinskem proračunu v letu 2010.  
 
 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: 
/___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
11. Naziv projekta: Investicijsko vzdrževanje – javni športni objekti 
 
Skrbnik projekta: Darinka Trdina 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 82.162,00 € 
Trenutna faza projekta: Vse investicije v javne športne objekte v letu 

2008 so bile realizirane po planu in so 
zaključene 

Skladnost s terminskim planom:  da 
Predviden zaključek: Projekti izbrani na javnem razpisu so za leto 

2008 zaključeni. 
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana: Dodanih 30.000,00 € na pobudo svetnikov, ki 

so se razdelila na 2. javnem razpisu za šport.  
 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
Planirajo se sredstva do višine 53.000,00 EUR za obnovo in vzdrževanje javnih športnih 
objektov in  za ostale pokrite oz. nepokrite javne športne objekte, ki bodo prijavljeni na javni 
razpis.  
 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: 
/___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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12. Naziv projekta: Načrti in druga projektna dokumentacija – GLASBENA ŠOLA 
TREBNJE 
 
Skrbnik projekta: Darinka Trdina 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 3.000,00 € 
Trenutna faza projekta: / 
Skladnost s terminskim planom:  da/ ne 
Predviden zaključek: 2009 
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana: / 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
Sredstva v višini 10.000 EUR so planirana za projektno dokumentacijo pri preureditvi 
prostorov za namene dejavnosti glasbene šole. 
 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: 
/___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
12. Naziv projekta: Prenova in posodobitev športnega igrišča pri OŠ Mirna 
 
Skrbnik projekta: Darinka Trdina 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 0 € 
Trenutna faza projekta: Prijava na razpis Fundacije za šport (ni še 

rezultatov razpisa) 
Skladnost s terminskim planom:  da 
Predviden zaključek: 2010 
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana: / 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
V letu 2009 so sredstva v višini 94.790 EUR namenjena za prenovo športnega igrišča pri OŠ 
Mirna. Občina je  za ta projekt kandidirala na razpis Fundacije za šport v letu 2009  v višini 
28.440 EUR.   
 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: 
/___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
13. Naziv projekta: Investicijski transferi javnim zavodom - CIK 



 17

 
Skrbnik projekta: Irena Žužek 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 29.522,00 € 
Trenutna faza projekta: Po planu zavoda 
Skladnost s terminskim planom:  da 
Predviden zaključek: 2011 
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana: / 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
Na podlagi finančnega načrta javnega zavoda CIK Trebnje se na kontu »investicijski 
transferi« zagotovijo sredstva v višini 33.000 EUR za nujna investicijska dela (protipožarna 
vrata, instalacijska dela, menjava oken v 1. nadstropju, okna in vhodna vrata v telovadnico, 
žlebovi na vzhodni strani objekta, tehnični sistem zaščite objekta, parket in talne obloge v 
učilnicah vrtca-Delfinčki, zamenjava PVC talne obloge v jedilnici in vhodu-vrtec). 
 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: 
/___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
14. Naziv projekta: Investicijski transferi javnim zavodom - vrtci 
 
Skrbnik projekta: Darinka Trdina 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 102.682,00 € 
Trenutna faza projekta: Investicijsko vzdrževanje se izvaja po letnih 

planih posameznih vrtcev 
Skladnost s terminskim planom:  da 
Predviden zaključek: Investicijsko vzdrževanje se izvaja po letnih 

planih posameznih vrtcev 
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana: / 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
Za potrebe investicijskega vzdrževanja v javnih vrtcih občine Trebnje so planirana sredstva v 
višini 345.100 EUR. Med posameznimi zavodi so razdeljena za naslednji namen: Sredstva v  
višini 300.000 EUR se namenijo za novogradnjo vrtca (plačilo prve najemnine). V letu 2009 
je predviden začetek postopka izgradnje novega vrtca (cca 14 oddelkov) na parceli pri DSO 
Trebnje. Postopek pridobitve prostorov novega vrtca bi potekal s podelitvijo stavbne pravice 
(izvedba javnega razpisa) in 15 letnim najemom oz. odkupom. Zaključek izgradnje je 
predviden jeseni 2010. V letu 2010 se za vrtec Mirna planirajo sredstva v višini 30.700 EUR 
(zamenjava talnih oblok v oddelkih, ureditev dostopa do podstrehe, nakup pomivalnega stroja 
in delna obnova vodovodnih instalacij) in vrtcu Veliki Gaber 14.400 EUR (ureditev oddelkov 
in opreme). 
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Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: 
/___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
15. Naziv projekta: Prizidek k DSO Trebnje 
 
Skrbnik projekta: Darinka Trdina 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 1.376.435,00 € 
Trenutna faza projekta: Zaključena gradbena dela 
Skladnost s terminskim planom:  da 
Predviden zaključek: 2009 
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana: / 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
Gradbena dela na prizidku k DSO Trebnje so bila zaključena v jeseni 2008, decembra 2008 se 
je začela selitev prvih stanovalcev. Po sklenjeni pogodbi se iz proračuna v letu 2009 
zagotovijo še sredstva v višini 41.730 EUR.  
 
 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: 
/___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
16. Naziv projekta: Investicijski transferi javnim zavodom – KNJIŽNICA PAVLA 
GOLIE TREBNJE 
 
Skrbnik projekta: Irena Žužek 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 20.948,00 € 
Trenutna faza projekta:  
Skladnost s terminskim planom:  da/ ne 
Predviden zaključek:  
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana: / 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
Investicijski transferi se javnemu zavodu v letu 2009 zagotovijo za projekt »druga faza 
vpeljevanja varovalnega sistema RFID«, »nakup laserskega barvnega tiskalnika A3« in 
»nakup multifunkcijske naprave«, ki jih bo Ministrstvo za kulturo predvidoma sofinanciralo v 
60 % deležu. Skupni znesek, namenjen investicijam in investicijskemu vzdrževanju v letu 
2009, znaša 73.600 EUR. 
 
 
 



 19

 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: 
/___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
17. Naziv projekta: UREDITEV DOSTOPNIH IN PARKIRNIH POVRŠIN PRI KPGT 
– krajevna knjižnica Mirna 
 
Skrbnik projekta: Irena Žužek 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 12.000 € 
Trenutna faza projekta: Uvrstitev v letni načrt 2009 
Skladnost s terminskim planom:   ne 
Predviden zaključek: 2011 
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana: / 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
V letu 2009 se planirajo sredstva za odkup potrebnega zemljišča za namen ureditve dostopa in 
parkirišča v višini 30.000 €. 
 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: 
/___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
18. Naziv projekta: Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov v Občini Trebnje 
 
Skrbnik projekta: Irena Žužek 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 47.321,00 € 
Trenutna faza projekta: Projekti v letu 2008 so zaključeni, dela 

opravljena po planu. Sredstva so bila 
razdeljena na javnem razpisu. 

Skladnost s terminskim planom:  da 
Predviden zaključek: Že zaključeno za leto 2008. 
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana: / 
 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
Planiranih 43.307,00 € bo razdeljenih prijaviteljem na javni razpis. 
 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: 
/___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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19. Naziv projekta: Načrti in druga projektna dokumentacija za knjižnično in kulturno 
dejavnost 
 
Skrbnik projekta: Irena Žužek 
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 22.546,00 € 
Trenutna faza projekta: Projekti v letu 2008 so zaključeni, dela 

opravljena po planu. Sredstva so bila 
razdeljena na javnem razpisu. 

Skladnost s terminskim planom:  da 
Predviden zaključek: Že zaključeno za leto 2008. 
Časovno odstopanje od plana: / 
Finančno odstopanje od plana: Glede na sklep odbora za družbene dejavnosti 

sprejet na 12. seji, dne 05.02.2008, se prvotno 
planirana sredstva v višini 8.346 EUR 
povečujejo za 30.000 EUR, in sicer za 
pridobitev ustrezne dokumentacije za 
izgradnjo nove kulturne dvorane in knjižnice. 

 
Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:  
2009 ni planiranih sredstev, ker občinski prostorski načrt še ni sprejet. 
 
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu 
proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo 
razlogov: / 
 
       Občinska uprava 
 
 
Trebnje, 15.1.2009 


