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OBRAZLOŽITEV ZAKLJU�NEGA RA�UNA 
PRORA�UNA OB�INE TREBNJE ZA LETO 2005 

 
 
UVOD: 
 
Dolo�be o sestavljanju in predlaganju letnih poro�il drugih uporabnikov enotnega kontnega 
na�rta (državni in ob�inski prora�uni, državni in ob�inski organi in organizacije, ožji deli 
lokalnih skupnosti,…) vsebujejo: 
��Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 

110/02 - ZDT), 
��Navodilo o pripravi zaklju�nega ra�una državnega in ob�inskega prora�una ter 

metodologije za pripravo poro�ila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov prora�una (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06), 

��Zakon o ra�unovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 - ZJF), 
��Pravilnik o sestavljanju letnih poro�il za prora�un, prora�unske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04), 
��Metodološko navodilo za predložitev letnih poro�il pravnih oseb javnega prava (Uradni 

list RS, št. 112/05). 
 
Letno poro�ilo drugega uporabnika enotnega kontnega na�rta je v skladu z 21. �lenom 
Zakona o ra�unovodstvu sestavljeno iz: 
��ra�unovodskega poro�ila, ki je sestavljeno iz ra�unovodskih izkazov:  

��bilance stanja, 
��izkaza prihodkov in odhodkov in  
��pojasnil k izkazom (obvezna priloga k bilanci stanja ter izkazu prihodkov in 

odhodkov)  
in 

��poslovnega poro�ila (Vsebino poslovnega poro�ila o problemih in dosežkih pri poslovanju 
v prou�evanem obdobju dolo�i uporabnik enotnega kontnega na�rta in mora biti 
prilagojena podro�ju, na katerem neposredni oz. posredni uporabnik deluje. Poslovno 
poro�ilo vsebuje tudi poro�ilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega oz. 
posrednega uporabnika prora�una.) 

 
Obrazložitev zaklju�nega ra�una prora�una ob�ine Trebnje za leto 2005 vsebuje pet 
sklopov,  in sicer: 

1. Obrazložitev splošnega dela, ki  vsebuje izhodiš�a za pripravo prora�una, poro�ilo o 
prihodkih in odhodkih, odstopanjih od plana, presežku prihodkov oz. odhodkov, o 
spremembah med veljavnim in sprejetim prora�unom, o porabi sredstev prora�unske 
rezerve in prora�unske rezervacije, 

2. Obrazložitev posebnega dela zaklju�nega ra�una, ki vsebuje finan�no poro�ilo po 
posameznih namenih – funkcionalni klasifikaciji in poro�ilo o doseženih ciljih in 
rezultatih, 

3. Obrazložitev izvajanja na�rta razvojnih programov,  ki  vsebuje podatke o izvedbi 
projektov iz na�rta razvojnih programov v prora�unskem letu 2005, 

4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja, ki  vsebuje podatke o stanjih sredstev na 
ra�unih, terjatvah, o spremembah na osnovnih sredstvih, sredstvih danih v upravljanje 
in o terjatvah in obveznostih iz preteklega leta, 
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5. Obrazložitev upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega ra�una, ki 
vsebuje: obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja likvidnosti sistema 
enotnega zakladniškega ra�una ter obrazložitev denarnih tokov upravljanja likvidnosti 
sistema enotnega zakladniškega ra�una in obrazložitev sprememb stanja tolarskih in 
deviznih sredstev na zakladniškem podra�unu.  

 
 
I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA: 
 
Prora�un za leto 2005 je bil pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah. Pri pripravi 
prora�una so bile upoštevane predpostavke gospodarskega razvoja oz. usmeritev ekonomske 
in javnofinan�ne politike. Predlog prora�una je bil pripravljen na podanih izhodiš�ih 
Ministrstva za finance z upoštevanjem najnovejših ocen pri�akovanih javnofinan�nih 
prihodkov in odhodkov na ravni države. 
Pri pripravi ob�inskega prora�una in finan�nih na�rtih neposrednih in posrednih uporabnikov 
ob�ine so bili uporabljeni naslednji predpisi: 

��Zakon o javnih financah s podzakonskimi predpisi, 
��Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega prora�una, 
��Navodilo o pripravi finan�nih na�rtov posrednih uporabnikov državnega in ob�inskih 

prora�unov, 
��Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinan�nih izdatkov. 

Skladno s predvidenimi cilji makroekonomske politike in globalnimi kvantitativnimi okviri 
razvoja, na katerih se je pripravil državni prora�un, je bilo potrebno, da so vsi prora�unski 
uporabniki pri planiranju odhodkov ob�inskega prora�una izhajali iz skrajno restriktivnih 
izhodiš�, ki naj bi zagotovila uresni�evanje globalne politike javnega financiranja v letu 2005. 

 
Pri pripravi letnega poro�ila pa je poleg navedenih pravnih podlag bilo potrebno upoštevati še 
nekatere podzakonske predpise Zakona o ra�unovodstvu: 

��Pravilnik o enotnem kontnem na�rtu za prora�un, prora�unske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 
117/04, 141/04 in 117/05), 

��Pravilnik o na�inu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoro�nih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05), 

��Pravilnik o raz�lenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (Uradni list RS, št. 134/03). 

 
Odlok o prora�unu Ob�ine Trebnje za leto 2005 (Uradni list RS, št. 21/05)  je bil sprejet na 
16. redni seji Ob�inskega sveta Ob�ine Trebnje, dne 28. 02. 2005, v skupni višini 
4.364.056.608 SIT, kar predstavlja javnofinan�ne prihodke in odhodke, tako ob�inskega 
prora�una, kot finan�nih na�rtov neposrednih prora�unskih uporabnikov – krajevnih 
skupnosti.  
Tekom leta je prišlo do sprememb, tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov, in zato so 
bile Ob�inskemu svetu predložene spremembe in dopolnitve Odloka o prora�unu Ob�ine 
Trebnje za leto 2005 (Uradni list RS, št. 106/05 in 108/05-popr.). 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prora�unu ob�ine Trebnje za leto 2005 – 
rebalans prora�una - je bil sprejet na 20. redni seji ob�inskega sveta, dne 22. 11. 2005 v 
skupni višini 4.068.576.027 SIT, kar prav tako predstavlja javnofinan�ne prihodke in 
odhodke, tako ob�inskega prora�una, kot finan�nih na�rtov neposrednih prora�unskih 
uporabnikov – krajevnih skupnosti. 
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Na podlagi 38. �lena Zakona o javnih financah in 7. �lena Odloka o prora�unu ob�ine Trebnje 
za leto 2005 so bile s sklepi župana opravljene dolo�ene prerazporeditve sredstev med 
posameznimi prora�unskimi postavkami v okviru posameznih podprogramov v bilanci 
prihodkov in odhodkov. Posledica tega je, da veljavni prora�un na posameznih prora�unskih 
postavkah odstopa od sprejetega prora�una. 
 

1. Prerazporeditve, katere so že bile  upoštevane v rebalansu  
 

0421 402999042100 Ob�inski projekti                             - 1.000.000,00 SIT 
0421 410217042103 Subvencioniranje osemenjevanja                + 1.000.000,00 SIT 
0620 420400062000  Priprava zemljiš�                   - 3.016.000,00 SIT 
0620 420804062000  Študije, dok., invest. nadzor                    +3.016.000,00 SIT 
0820 431000082000   Inv. transf. nepr. org.-var.kult.d.         - 8.800.000,00 SIT 
0820 431000082001  Inv. transf. nepr. org  - inv.      + 3.275.000,00 SIT 
0820 431400082000  Inv. tr. pos. in zaseb.          + 4.925.000,00 SIT 
0820 432300082002  Inv. transf. javnim zavodom              + 600.000,00 SIT 
0820 432100082000  Inv. transf. javnim skladom          - 300.000,00 SIT 
0820 432001082000  Inv. transf. KS          + 300.000,00 SIT 
0111 402500011100  Teko�e vzdržev. poslovnih objektov     - 1.000.000,00 SIT 
0111 420500011100  Inv. vzdr. in izboljšave      + 1.000.000,00 SIT 
0451 420402045104  Žel. prehod Mirna      - 19.800.000,00 SIT 
0451 402599045100  RVC in zimska služba    + 19.800.000,00 SIT 
0451 402599045102  Vzdr. cest preh. �ez železnico         - 500.000,00 SIT 
0451 420402045102  RC plo�nik Štefan          + 500.000,00 SIT 
0911 411921091102  Predšolsko varstvo-VVZ Trebnje      - 9.000.000,00 SIT 
0911 4133    Predšolsko varstvo-VVZ Trebnje     + 9.000.000,00 SIT 
 
V nadaljevanju pa so bili sprejeti še naslednji sklepi župana o prerazporeditvah, ki so 
dodatno narekovali spremembo veljavnega plana za leto 2005:  

 
2. Prerazporeditve,  katere je bilo potrebno upoštevati po rebalansu  

 
0630 431100063000  ITJP – vodooskrba – sofin. investicij     -7.000.000,00 SIT 
0630 420804063000  Študije, dokumentacije      +7.000.000,00 SIT 
0520 431100052000  ITJP – odvod. odpadnih voda – sof. inv.     -3.000.000,00 SIT 
0520 420804052000  Študije, dokumentacije      +3.000.000,00 SIT 
0820 432001082000  Investicijski transferi KS          -300.000,00 SIT 
0820 431000082001  Invest. transf. neprofitnim organiz. – invest.      +300.000,00 SIT 
0111 402904011100  Nadomestila �lanom OVK          -160.000,00 SIT 
0111 402999011103  Drugi stroški tehni�nih opravil – OVK       +160.000,00 SIT 
0911 411921091105  Predš. varstvo – VVE pri OŠ Šentrupert        -200.000,00 SIT 
0911 4133    Predš. varstvo – VVE pri OŠ Šentrupert       +200.000,00 SIT 
 
 
 
Skupna višina prora�una se zaradi opravljenih prerazporeditev na podlagi sklepov župana ne 
spreminja in ostaja v sprejeti višini. 
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Realizacija prora�unskih prihodkov in odhodkov 
 
PRIHODKI 
 
Prihodki ob�inskega prora�una so bili v letu 2005 realizirani v višini 2.981.189.732,77 SIT 
ali za 3,49%  manj, kot je bilo na�rtovano z rebalansom prora�una.  
V bilanci prihodkov in odhodkov je bila realizacija prihodkov 2.981.189.732,77 SIT ali 
96,51%.  
V ra�unu finan�nih terjatev in naložb ni bilo na�rtovanih prihodkov, zato tudi realizacije ni 
bilo.  
V ra�unu financiranja predvideni najem posojila ni bil realiziran, saj ni bilo potrebe, kajti 
realizacija odhodkov je bila nižja od na�rtovane. 
 
Iz realizacije izhaja, da so bili dav�ni prihodki v globalu za 0,72% višji od planiranih. 
Realizacija prihodkov iz naslova dohodnine je bila za 0,61% nad na�rtovano. Davek od 
premoženja stavb je bil za 11,32% višji od planiranega, za 2,15% je bila višja tudi realizacija 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš�. Davki na dediš�ine in darila so bili realizirani 
nekoliko nižje od planiranih, pa tudi  davek na promet nepremi�nin je bil za 2,57% nižji, kot 
je bilo na�rtovano. Ve�je odstopanje je pri realizaciji davka na dobi�ek od iger na sre�o, saj je 
ta davek realiziran le 41,28%. V sklopu drugih davkov na uporabo blaga in storitev je ve�ja 
realizacija turisti�ne takse, kar pa predstavlja minimalna sredstva. Za 5,39% nad planom je 
bila realizirana okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,  
požarna taksa je bila višja od plana za 25,70% (vendar je po novem izkazana med 
transfernimi prihodki iz državnega prora�una za investicije), realizacija priklju�ne takse je 
plan presegla za 29,06%, medtem ko je bila ob�inska taksa za obremenjevanje okolja z 
odpadki realizirana za 5,68% nad planom. Odstopanje navzdol je pri pristojbini za 
vzdrževanje gozdnih cest, katere realizacija je za 31,69% nižja od na�rtovane, pa tudi 
realizacija okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bila za  
4,81% pod planom.  
Pri realizaciji nedav�nih prihodkov je ve�je odstopanje, saj je realizacija za 24,83% višja od 
na�rtovane. Realizacija prihodkov od obresti je za 40,12% višja od na�rtovane, na kar je 
vplival reden priliv iz državnega prora�una, dogovorjeni ugodni roki za pla�ilo investicijskih 
odhodkov in predvsem nižja realizacija odhodkov in posledi�no plasiranje likvidnostnih 
sredstev pri treh poslovnih bankah, odvisno od najugodnejše višine obrestne mere.  
Prihodki od premoženja - najemnine so realizirani nad planom za 23,02%, na kar vpliva 
pove�anje stanarin ter ve�ji prihodki iz naslova najemnin uporabnikom ob�inske stavbe. 
Drugi prihodki od premoženja – odškodnine so bili realizirani precej nad na�rtovanim, in 
sicer presegajo plan kar za 226,82%. Takšno odstopanje je posledica spremembe Pravilnika o 
obremenjevanju nepremi�nega premoženja v lasti Ob�ine Trebnje in s tem pove�anja ter 
spremembe na�ina dolo�anja odškodnine, ki so jo dolžni pla�ati investitorji – služnostni 
upravi�enci, in navsezadnje tudi dinamike obsega prejetih vlog zadnje mesece leta 2005. 
Odstopanje je tudi pri realizaciji upravnih taks, saj so bile realizirane za 9,09% nad planom. 
Ve�je je odstopanje pri nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo prostora, saj je realizacija 
teh prihodkov za 62,75% višja od na�rtovane, kar pomeni, da je bilo v letu 2005 legaliziranih 
ve�je število nelegalnih gradenj.  
Prihodki od prodaje storitev – povra�ila stroškov so v odnosu na plan realizirani nekoliko 
višje, in sicer za 2,42%.  
Prihodki od komunalnih prispevkov kar precej presegajo plan, in sicer za 42,98%, predvsem 
na ra�un pla�il posameznih ve�jih investitorjev. 
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Prihodki iz naslova samoprispevka – KS Trebelno so realizirani precej nižje od na�rtovanih, 
in sicer realizacija dosega le 39,90% plana; en razlog je v spremembi Odloka, ki je znižal 
višino odmere že za drugi obrok v letu 2005, kar pri rebalansu plana še ni bilo upoštevano, 
drugi razlog pa je v precej slabem pla�evanju zavezancev.  
Drugi teko�i prihodki so realizirani v višini 89,05% planiranih; odstopanje je posledica  
nezmožnosti natan�nega planiranja popla�il dolga iz naslova domske oskrbe. 
Kapitalski prihodki so v globalu za 5,22% višji od planiranih. Odstopanje predstavljajo višji 
prihodki od stanovanjskih objektov in stanovanj, ki so bili realizirani za 9,93% nad planom. 
Ve�ji vpliv ima finan�no višje izkazana realizacija prihodkov od prodaje kmetijskih zemljiš� 
in gozdov (vklju�no z menjavo), ki presega plan za 48,11%, med tem, ko realizacija 
prihodkov od prodaje stavbnih zemljiš� presega plan za 4,42%.  
 
Transferni prihodki so za 15,17% nižje realizirani, kot je bilo na�rtovano. 
Sredstva finan�ne izravnave so v odnosu na plan realizirana 100%, ker je bil plan ob 
rebalansu usklajen z novim izra�unom Ministrstva za finance in je bil upoštevan tudi pora�un 
prepla�ila iz leta 2004. Dokon�ni izra�un pripadajo�ih zneskov finan�ne izravnave ob�in za 
leto 2005, prejet v mesecu februarju 2006, kaže na prepla�ilo finan�ne izravnave iz leta 2005 
v višini 2.895 tiso� SIT, ki bo pora�unano v letu 2006. Dejstvo je, da so bili lastni prihodki 
primerne porabe v letu 2005 realizirani nad planom, kar pomeni manj finan�ne izravnave. 
Krajevne skupnosti svojih obveznosti za sofinanciranje cestne infrastrukture niso poravnale v 
celoti, zato je realizacija teh prihodkov za 13,99% pod planom. 
Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja je svojo 
obveznost iz naslova nepovratnih sredstev za sofinanciranje odkupa zemljiš� za ureditev in 
zaokrožitev romskega naselja na Hudejah realiziral v celoti, prav tako Agencija za regionalni 
razvoj, glede nakazila nepovratnih sredstev za odkup prostorov za potrebe galerije. Sredstva 
Fundacije za šport za sofinanciranje obresti od kredita, najetega v letu 2004 za popla�ilo 
obveznosti za investicijo šole Mirna, so bila realizirana v višini odpla�anih obresti, kar pa 
predstavlja 90,83% na�rtovanih sredstev. 
Ve�ji izpad transfernih prihodkov je pri realizaciji prihodkov od Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano za gozdne ceste, kajti sredstva ministrstvo zagotavlja na podlagi 
zahtevkov s priloženimi dokazili o pla�anih obveznosti iz naslova sanacije gozdnih cest. 
Sredstva iz državnega prora�una iz predpristopnih pomo�i EU so bila realizirana v skladu s 
planom; med tem, ko so bila sredstva iz državnega prora�una iz sredstev prora�una Evropske 
unije za strukturno politiko (za projekt izgradnje komunalne in cestne infrastrukture v Obrtni 
coni) realizirana le v višini 25,02% planiranih, in sicer zaradi podaljšanja pogodbenih rokov 
za dokon�anje del in posledi�nega prenosa pla�il v prora�unsko leto 2006.  
 
ODHODKI 
 
Izdatki ob�inskega prora�una so bili v letu 2005 realizirani v višini 2.705.425.127,43 SIT.  
Odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so bili realizirani v višini 2.696.439.960,68 SIT ali 
74,43% in izdatki v ra�unu financiranja v višini 8.985.166,75 SIT ali 89,85%. 
 
Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki znaša 284.749.772,09 SIT (oz. 275.764.605,34 
SIT, zmanjšan za izdatke v ra�unu financiranja) in se prenaša v dobro splošnega sklada. 
 
Za teko�e odhodke je bilo porabljenih 577.597.636,74 SIT oziroma 82,85% planiranih, kar v 
strukturi pomeni 19,24% celotnih odhodkov.  
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Teko�i transferi so bili realizirani v višini 1.074.079.451,34 SIT oziroma 90,13% planiranih, 
kar v strukturi pomeni 32,89% celotnih odhodkov. Subvencijam je bilo namenih 2,02% 
transferov, medtem ko transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo 56,25% vseh 
teko�ih transferov (najve� transferov je namenjenih za regresiranje prevozov v šolo, 
regresiranje oskrbe v vrtcih, in pla�il institucionalnega varstva – oskrbnin v domovih), 
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so predstavljali 12,83% teko�ih transferov, 
drugi teko�i doma�i transferi pa 28,9% transfernih izdatkov. 
Za teko�e transfere in teko�e odhodke je bilo v letu 2005 skupaj porabljenih 61,25% vseh 
realiziranih odhodkov. 
 
Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 600.294.478,56 SIT oziroma 59,48% 
na�rtovanih, kar v strukturi pomeni 27,86% celotnih odhodkov.  
 
Investicijski transferi so bili realizirani v višini 444.468.394,04 SIT oziroma 61,32% 
na�rtovanih, kar v strukturi predstavlja 20,01% celotnih odhodkov.  
 
Realizacija investicijskih vlaganj (investicijski odhodki in investicijski transferi) predstavlja 
38,75% vseh realiziranih odhodkov v letu 2005. 
 
Realizacija prora�unske rezerve v letu 2005 
 
 

 PRIHODKI ZNESEK (SIT) 
1. Obra�unana sredstva rezerv v letu 2005 43.906.168,56 
2. Obresti od vezanih sredstev 452.238,82 
 SKUPAJ PRIHODKI 44.358.407,38 
   
 ODHODKI ZNESEK (SIT) 

1. Izdatki za prevoz vode 540.065,00 
2. Pomo� ob požaru – Punger�ar Jože 500.000,00 
3. Pomo� ob požaru – Trunkelj Mihaela 500.000,00 
4. Sanacija posledic neurja – KS Trebelno 150.000,00 
 SKUPAJ ODHODKI 1.690.065,00 
   
 PRESEŽEK PRIHODKOV V LETU 2005 42.668.342,38 
 SREDSTVA NA RA�UNU na dan 31.12.2005 5.750.973,65 
 SKUPAJ STANJE PRORA�UN.REZERVE 48.419.316,03 

 
 
V letu 2005 so bila v skladu z 10. �lenom Odloka o prora�unu ob�ine Trebnje za leto 2005 
oblikovana sredstva prora�unske rezerve v višini 1,5% prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov ob�inskega prora�una. Znesek tako oblikovanih sredstev prora�unske rezerve je 
znašal 43.906.168,56 SIT. Likvidna sredstva prora�unske rezerve so bila skozi vse leto 
plasirana pri poslovni banki, obresti iz naslova vezanih depozitov pa predstavljajo 452.238,82 
SIT prihodkov. Skupni prihodki prora�unske rezerve so tako v letu 2005 znašali 
44.358.407,38 SIT.  
Sredstva so bila porabljena v skladu z Odlokom o prora�unu Ob�ine Trebnje za leto 2005 in v 
skladu z Zakonom o javnih financah. Za sofinanciranje prevozov vode (50% udeležbe) je bilo 
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porabljenih 540.065,00 SIT. Kot pomo� pri obnovi zaradi požarov je bilo nakazanih 
1.000.000,00 SIT ter kot pomo� pri odpravljanju posledic neurja 150.000,00 SIT.  
Skupni odhodki prora�unske rezerve so tako v letu 2005 znašali 1.690.065,00 SIT.  
 
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2005 znaša 42.668.342,38 SIT in se prenaša v sklad 
prora�unske rezerve za leto 2006. 
 
Splošna prora�unska rezervacija se je v letu 2005 koristila slede�e: 
• Prerazporeditve, katere so že bile upoštevane v rebalansu  
0160 409000016000  Splošna prora�unska rezervacija                        - 1.436,66 SIT 
0510 402999051001  Drugi odhodki-provizija od taks                       + 1.436,66 SIT 
0160 409000016000  Splošna prora�unska rezervacija      - 1.000.000,00 SIT 
0111 402999011101  Drugi odhodki – župan      + 1.000.000,00 SIT 
0160 409000016000  Splošna prora�unska rezervacija      - 1.000.000,00 SIT 
0820 402699082000  Najemnine in zakupnine      + 1.000.000,00 SIT 
0160 409000016000  Splošna prora�unska rezervacija         - 250.000,00 SIT 
0912 402999091200  Drugi operativni odhodki         + 250.000,00 SIT 
0160 409000016000  Splošna prora�unska rezervacija       -5.450.000,00 SIT 
0111 402904011101  Nad. �lanom volilnih odborov     + 5.450.000,00 SIT 
• Prerazporeditve,  katere je bilo potrebno upoštevati po rebalansu  
0160 409000016000  Splošna prora�unska rezervacija         -174.096,00 SIT 
0474 402999047400  Drugi odh.,analize, projekti         +174.096,00 SIT 
0160 409000016000  Splošna prora�unska rezervacija      -1.000.000,00 SIT 
0111 402999011101  Drugi odhodki – župan      +1.000.000,00 SIT 
0160 409000016000  Splošna prora�unska rezervacija      -2.575.000,00 SIT 
0111 402000011101  Pisarniški material in storitve – OVK    +2.010.000,00 SIT 
0111 402999011103  Drugi stroški tehni�nih opravil – OVK       +565.000,00 SIT 
0160 409000016000  Splošna prora�unska rezervacija         -850.000,00 SIT 
0912 413003091200  Transf.drugim ob�.- OŠ Dragotin Kette       +850.000,00 SIT 
0160 409000016000  Splošna prora�unska rezervacija         -675.609,62 SIT 
1070 411909107000  Regresiranje oskrbnin v domovih        +675.609,62 SIT 
0160 409000016000  Splošna prora�unska rezervacija      -1.812.437,61 SIT 
0490 413004049003  NUSZ – fizi�ne osebe – KS Mirna        +226.451,78 SIT 
0490 413004049010  NUSZ – fizi�ne osebe – KS Trebnje        +1.585.985,83 SIT 
 
 
Vsi sklepi o prerazporeditvi prora�unskih sredstev, kakor tudi sklepi o razporeditvi sredstev 
splošne prora�unske rezervacije v finan�ni na�rt neposrednega uporabnika, se nahajajo v 
prilogi te obrazložitve.  
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II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - PORO�ILO O DOSEŽENIH 
CILJIH IN REZULTATIH: 
 
 

I. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno podro�je 
neposrednega uporabnika  

 
01 JAVNA UPRAVA 
 
Osnovni zakon za delovanje lokalnih skupnosti je Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 72/93, 6/94 - odlo�ba US, 45/94 - odlo�ba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odlo�ba US, 
63/95 - obvezna razlaga, 73/95 - odlo�ba US, 9/96 - odlo�ba US, 39/96 – odlo�ba US, 44/96 – 
odlo�ba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odlo�ba US, 74/98, 12/99 – odlo�ba US, 16/99 – 
odlo�ba US, 59/99 – odlo�ba US, 70/00, 100/00 – odlo�ba US, 51/02 in 72/05), ki v 2. �lenu 
dolo�a, da ob�ina 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 ob�ine ob�inski svet, župan in nadzorni odbor. 
Upravne naloge ob�ine izvaja ob�inska uprava.  
Temeljna na�ela organizacije in delovanja ob�ine in njenih organov, njihove pristojnosti in 
naloge, na�in njihovega financiranja ter druga vprašanja skupnega pomena v ob�ini ureja 
Statut ob�ine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05). Organizacijo in na�in dela 
ob�inskega sveta opredeljuje Poslovnik ob�inskega sveta (Uradni list RS, št. 26/97). 
Zakon o financiranju ob�in (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odlo�ba US, 56/98, 59/99 – 
odlo�ba US, 61/99 – odlo�ba US, 79/99, 89/99 – odlo�ba US in 90/05) predstavlja podlago za 
financiranje lokalnih skupnosti in delovanje njenih organov; ureja financiranje nalog, ki jih v 
skladu z ustavo in zakonom opravljajo ob�ine.   
Ureditev pla� in delovnih razmerij ob�inskih funkcionarjev ureja Pravilnik o pla�ah ob�inskih 
funkcionarjev in nagradah �lanov delovnih teles ob�inskega sveta ter �lanov drugih ob�inskih 
organov ter o povra�ilih stroškov (Uradni list RS, št. 24/99 in 76/02).  
Znotraj finan�nega na�rta ob�inske uprave so bila planirana sredstva prikazana po 
posameznih podro�jih funkcionalne klasifikacije dejavnosti. Sredstva za delovanje ob�inske 
uprave so bila zagotovljena znotraj podpodro�ja Dejavnost izvršilnih in zakonodajnih 
organov, kjer so bila zagotovljena sredstva za pla�e, prispevke in davke zaposlenih v ob�inski 
upravi, sredstva za materialne izdatke ter sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela 
ob�inske stavbe. Podro�ja delovanja ob�inske uprave opredeljuje Odlok o organizaciji in 
delovnem podro�ju ob�inske uprave Ob�ine Trebnje. 
Na podro�ju pla�ne politike so se v zadnjem obdobju uveljavili številni novi predpisi; 
najpomembnejšo novost predstavlja Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – 
uradno pre�iš�eno besedilo, 62/05 – odlo�ba US, 75/05 – odlo�ba US in 113/05), ki ureja 
skupna na�ela sistema javnih uslužbencev. Skupne temelje sistema pla� funkcionarjev in 
javnih uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo dolo�anje, obra�unavanje in 
izpla�evanje ter pravila za dolo�anje obsega sredstev za pla�e pa opredeljuje Zakon o sistemu 
pla� v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno pre�iš�eno besedilo), ki pa se še ne 
uporablja v celoti. Do za�etka uporabe tega zakona se pla�e javnih uslužbencev in 
funkcionarjev izpla�ujejo po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona – Zakon o 
delavcih v državnih organih, Zakon o razmerjih pla� v javnih zavodih, državnih organih in v 
organih lokalnih skupnosti ter Zakon o funkcionarjih v državnih organih.  



C:\irena\Zaklju�ni ra�un - 2005\Obrazložitev ZR Ob�ine Trebnje za leto 2005.doc                                                                                 9 

Zaposlovanje v ob�inski upravi se izvaja v skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest 
v ob�inski upravi Ob�ine Trebnje, sprejetim kadrovskim na�rtom in veljavno delovno pravno 
zakonodajo.  
Za delovanje ob�inske uprave je pomembna zlasti Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list 
RS, št. 20/05 in 106/05) in na njeni podlagi izdan Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem 
poslovanju (Uradni list RS, št. 75/05).  
Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev dolo�a Zakon o ra�unovodstvu in na podlagi 
le-tega Pravilnik o popisu sredstev in njihovih virov, ki ga je dne 30.12.1999 sprejel župan 
ob�ine Trebnje. Za prodajo ob�inskega premoženja je pomemben Zakon o javnih financah in 
Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in ob�in 
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03). Za poslovanje s strankami je pomemben Zakon o dostopu 
do informacij javnega zna�aja (Ur. list RS, št. 24/03) in na podlagi le-tega Uredba o 
posredovanju informacij javnega zna�aja (Ur. list RS, št. 115/03). V zvezi z nabavo osnovnih 
sredstev ter investicijskimi posegi je podlaga Zakon o javnih naro�ilih (Ur. list RS, št. 36/04 - 
uradno pre�iš�eno besedilo). 
Pri delu ob�inske uprave je potrebno upoštevati Pravilnik o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v ob�inski upravi ob�ine Trebnje, Pravilnik o razporejanju 
delovnega �asa v ob�inski upravi, Pravilnik o delovanju notranjega nadzora v ob�inski upravi, 
Navodilo o podpisovanju pogodb in ostale interne predpise. 
 
V nadaljevanju so predstavljene specifi�ne pravne podlage, ki urejajo posamezna delovna 
podro�ja ob�ine: 
• Financiranje politi�nih strank ter volitev: 

• Zakon o politi�nih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98, 70/00 in 51/02) 
• Sklep o na�inu financiranja politi�nih strank v ob�ini Trebnje (Uradni list RS, št. 

40/03) 
• Zakon o lokalnih volitvah  (Ur. l. RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02, 

100/05 - UPB1 in 121/05) 
• Zakon o samoprispevku (Ur. l. RS, št. 87/01) 

• Podro�je zaš�ite in reševanja:  
• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre�ami (Ur.list RS, št. 64/94 in 

87/01) 
• Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 71/93 in 87/01) 
• Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje CZ ter drugih sil 

(Ur. list RS, št. 18/98, 99/99 in 33/02) 
• Uredba o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaš�ite, reševanja in 

pomo�i (Ur. list RS, št. 46/98) 
• Uredba o vsebini in izdelavi na�rtov zaš�ite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02) 
• Merila in kriteriji za dodeljevanja sredstev društvom, ki se vklju�ujejo v sistem 

zaš�ite in reševanja (12.4.1999) 
• Podro�je protipožarne varnosti:  

• Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05) 
• Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 62/95) 
• Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveš�anja in alarmiranja 

(Ur. list RS, št. 45/97) 
• Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 52/02) 

• Podro�je kmetijstva in gozdarstva:  
• Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00 in 45/04) 
• Program razvoja podeželja za RS za leti 2005 in 2006 (U.l. RS, št. 116/04)   
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• Zakon o kmetijskih zemljiš�ih (Ur. List RS, št. 55/03 - UPB) 
• Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in 67/02) 
• Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/01 in 45/04) 
• Zakon o odpravi posledic naravnih nesre� (Ur. l. RS, št. 57/03 in 98/05) 
• Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici (Ur. l. RS, št. 69/04 - UPB) 
• Zakon o skladu kmetijskih zemljiš� in gozdov RS (Ur.l. RS št. 10/93, popravek 

23/96) 
• Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (U.l. RS, št. 93/05) 
• Zakon o spremljanju državnih pomo�i (U.l. RS, št. 37/04) 
• Pravilnik o sofinanciranju programov na podro�ju kmetijstva v Ob�ini Trebnje 

(Ur.l. RS, št. 35/03 in 38/04) 
• Program razvoja kmetijstva v Ob�ini Trebnje za obdobje od 2001 do 2006 
• Pravilnik o sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04) 
• Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest 

• Podro�je cestnega prometa:  
• Zakon o javnih cestah 
• Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest 
• Uredba o na�inu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja 

državnih cest  
• Pravilnik  o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah  
• Pravilnik o na�inu ozna�evanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in 

objektih na njih 
• Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja 

javnih cest  
• Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje graditev in uporabo avtobusnih 

postajališ� 
• Odredba o obvezni uporabi tehni�ne specifikacije za javne ceste, ki dolo�a naprave 

in ukrepe za umirjanje prometa na cestah 
• Navodilo o pripravljanju, izdajanju tehni�nih specifikacij za javne ceste 
• Zakon o varnosti v cestnem prometu 
• Odlok o kategorizaciji ob�inskih cest v ob�ini Trebnje 
• Odlok o ob�inskih cestah 
• Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti v 

ob�ini Trebnje  
• Podro�je turizma:  

• Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04) 
• Strategija trženja slovenskega turizma 2003 - 2006 
• Projekt razvoja turizma v ob�ini Trebnje, 1992, dopolnjen 1994 
• Strategija trajnostnega razvoja Dolenjske in Bele Krajine (do leta 2006) 
• Strategija razvoja slovenskega turizma 2002 – 2006 (Vlada Republike Slovenije, 

Ministrstvo za gospodarstvo) 
• Regionalni razvojni program za JV Slovenijo  
• Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja turisti�nih poti v ob�ini Trebnje (UL RS, št. 

31/01) 
• Pravilnik o sofinanciranju programov turisti�nih društev v Ob�ini Trebnje (UL RS, 

št. 73/03) 
• Podro�je CRPOV:  

• Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00 in 45/04) 
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• Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja 
podeželja za leti 2005 in 2006 (Ur. l. RS, št. 45/04, 10/05 in 72/05) 

• Program razvoja podeželja za RS za leti 2005 in 2006 (U.l. RS, št. 116/04)   
• Podro�je drobnega gospodarstva:  

• Regionalni razvojni program za JV Slovenijo  
• Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in 

podjetništva v Ob�ini Trebnje (Ur. l. RS, št. 49/02) 
• Podro�je drugih gospodarskih zadev:  

• Statut Ob�ine Trebnje 
• Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš�a 
• Odlok o kategorizaciji ob�inskih cest v ob�ini Trebnje 
• Odlok o ob�inskih cestah  
• Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti v 

ob�ini Trebnje  
• Podro�je zbiranja in ravnanja z odpadki:  

Okvirni oziroma osnovni predpis, ki ureja podro�je odpadkov, je Pravilnik o ravnanju z 
odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03). Tega dopolnjujeta dve h�erinski 
skupini predpisov. V prvo spadajo predpisi, ki obravnavajo posamezne vrste odpadkov 
(npr.: ravnanje z odpadnimi olji, embalažo in odpadno embalažo, baterijami ipd.) in v 
drugo predpisi, ki obravnavajo zahteve po posameznih dovoljenjih in pogoje o 
obratovanju objektov in naprav za ravnanje z odpadki (odlaganje, sežiganje, mehansko in 
biološko obdelavo odpadkov itd. ).  

• Podro�je ravnanja z odpadno vodo: 
• Pravilnik o odvajanju in �iš�enju komunalnih odpadnih in padavinskih voda 

(Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04)  
• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 

kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) 
• Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Ur.l. RS, št. 41/04) 
• Odlok o  organiziranju javnega podjetja Komunala Trebnje (Ur.l. RS št. 18/94, 

64/99) 
• Odlok o gospodarskih javnih službah v Ob�ini Trebnje (Ur. l. RS, št. 72/95, 59/04, 

115/04) 
• Odlok o zimski službi na obmo�ju ob�ine Trebnje (SDL, št. 3/86, Ur.l. RS št. 

12/89, 11/90 in 20/91-I) 
• Podro�je oskrbe z vodo: 

• Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002, 110/02, 2/2004) 
• Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004 in 35/2004), kateri vsebinsko 

povzema direktivo 98/83/ES) 
• Uredba o kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, št. 11/2002) 
• Pravilnik o kriterijih za dolo�itev vodovarstvenega obmo�ja (Uradni list RS, št. 

62/2004) 
• Podro�je zdravstva: 

• Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 76/2004) 
• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (uradno 

pre�iš�eno besedilo) (Uradni list RS, št. 20/04) 
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-H) (Uradni list RS, št. 76-3383/2005) 
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• Pravilnik o pogojih in na�inu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur.l. RS, št. 
56/1993) 

• Pravilnik o obrazcih in listinah za uresni�evanje obveznega zdravstvenega 
zavarovanja (Uradni list RS, št. 101/99) 

• Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 78/2003) 
• Odlok o ustanovitvi zdravstvenega doma Trebnje (Skupš�inski Dolenjski list št. 

9/91) 
• Podro�je športa: 

• Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98)  
• Nacionalni program športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00) 
• Pravilnik o na�inu vrednotenja športnih programov v ob�ini Trebnje (Uradni list 

RS, št. 54/99) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o na�inu 
vrednotenja športnih programov v ob�ini Trebnje (Uradni list RS, št. 86/01) 

• Podro�je kulture: 
• Zakon o uresni�evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) 
• Zakon o varstvu kulturne dediš�ine (Uradni list RS, št. 7/99) 
• Zakon o knjižni�arstvu (Uradni list RS, št. 87/01) 
• Nacionalni program za kulturo (Uradni list RS, št. 28/04) 
• Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 97/03) 
• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje (Ur.l. RS, št. 

127/03) 
• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje 

(Uradni list RS, št. 41/97) 
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Centra 

za izobraževanje in kulturo Trebnje (Uradni list RS, št. 58/04) 
• Podro�je socialnega varstva: 

• Zakon o socialnem varstvu – uradno pre�iš�eno besedilo (UL RS, 36/2004) 
• Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS, št.52/95, 

2/98, 19/99, 28/99, 127/03 in 125/04) 
• Nacionalni program socialnega varstva 
• Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v ob�ini Trebnje (UL RS, 

št. 44/2005) 
• Uredba o merilih za dolo�anje oprostitev pri pla�ilih socialno varstvenih storitev 
• Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomo�i na domu (UL RS, št. 

21/2000) 
• Zakon o rejniški dejavnosti (UL RS, št. 110/02) 
• Sklepi vlade z dne 1. 6. 1999, ki se nanašajo na zagotavljanje sredstev Romom 

• Podro�je predšolske vzgoje: 
• Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03, 72/05) 
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI; Ur. l. RS, št.    

115/03, 65/05) 
• Podro�je osnovnošolskega izobraževanja: 

• Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 53/05) 
• Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 29/00) 
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI; Ur. l. RS, št. 

115/03, 65/05) 
• Podro�je stanovanjske dejavnosti: 

• Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03) 
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• Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter 
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 
131/03) 

• Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04) 
• Podro�je urejanja prostora: 

• Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03-ZZk-
1) 

• podpisane in ratificirane mednarodne konvencije 
• sprejeti mednarodni dogovori o sodelovanju 
• Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/2004) 
• Zakon o graditvi objektov ZGO-1 UPB1; uradno pre�iš�eno besedilo (Uradni list 

RS, št. 102/04 in 14/05-popr.) 
• Uredba o posebnih varstvenih obmo�jih Natura 2000 (Uradni list RS, št. 45/04 in 

110/04) 
• Zakon o ohranjanju narave ZON-UPB2; uradno pre�iš�eno besedilo (Uradni list 

RS, št. 96/2004) 
• Pravilnik o projektni in tehni�ni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/2004 in 

54/05)  
• Podro�je javnih del: 

��Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, 
št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 80/97, 69/98 in 67/02) 

��Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 
64/01, 31/03, 135/03 in 80/04)  

��Pravilnik o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov – javna 
dela (Uradni list RS, št. 108/03 in 109/04) 

 
 

II. Dolgoro�ni cilji neposrednega uporabnika  
 
Dolgoro�ni cilji neposrednega uporabnika so razvidni iz na�rta razvojnih programov, ki 
vklju�uje: 
• investicijske odhodke, 
• investicijske transfere in 
• državne pomo�i. 
Ker iz leta v leto ve� obveznosti prehaja na ob�inske prora�une, katerih pokrivanje država 
nalaga ob�inskim prora�unom (hkrati pa sredstev v strukturi primerne porabe za naložene 
obveznosti ne zagotavlja), se postopoma znižujejo sredstva, namenjena investicijskim 
vlaganjem, kajti prioritetno je potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje zakonskih 
obveznosti, dolo�enih s statutom in zakoni - urejanje in opravljanje lokalnih zadev javnega 
pomena. V tem primeru so cilji usmerjeni le v �im bolj kvalitetno zadovoljevanje potreb 
ob�anov ob upoštevanju enakih možnosti in varovanju okolja. 
 
Ob�inska volilna komisija 
 
Ob�inska volilna komisija je kot samostojni organ ob�inskega sveta dolžna izvajati 
zakonodajo, ki ureja celotno podro�je volilnega sistema. Najpomembnejši cilj OVK je 
izvedba pravilnih postopkov v skladu z veljavno zakonodajo za izvedbo lokalnih volitev, 
morebitnih postopkov na pobudo krajanov, krajevnih skupnosti, civilne iniciative ali 
Ob�inskega sveta.  
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Ob�ani lahko odlo�ajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov ob�ine, 
razen prora�una in zaklju�nega ra�una ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom 
predpisujejo ob�inski davki in druge dajatve. Ob�ani lahko z referendumom potrdijo ali 
zavrnejo sprejeti splošni akt ob�ine ali njegove posamezne dolo�be. Ob�ani lahko odlo�ajo na 
referendumu o samoprispevku in tudi o drugih vprašanjih, �e to dolo�a zakon. 
 
Ob�inska uprava  
 
0111 Dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov 
Izdatki za pisarniški in splošni material ter storitve se pove�ujejo, saj je potrebno vse ve� 
fotokopij gradiva: prora�un, rebalansi prora�una, razvojni programi, razne strategije in 
podobno. Zaradi tega je potrebnih ve� popravil fotokopirnih strojev, ve�ji so stroški poštnih 
storitev.  
Nakup ra�unalnikov je bil realiziran, nabavljen je bil nov fotokopirni stroj, pri ra�unalniških 
programih pa plan ni bil v popolnosti realiziran, saj ni bil nabavljeni planiran program, ker ni 
bilo ustreznega izvajalca. 
Dolgoro�no je planirana še nadaljnja modernizacija ob�inske uprave s sodobnimi programi, 
potrebna pa bo zamenjava oz. pove�anje kapacitete strežnika (server).     
Investicijska in vzdrževalna dela so bila v celoti realizirana. Dolgoro�no pa bo potrebno 
izvesti sanacijo stavbe Goliev trg 4, ki bo namenjena glasbeni šoli ter posameznim društvom. 
 
0220 Civilna zaš�ita 
Realizacija odhodkov je enaka planiranim sredstvom. Odstopanja so le pri sredstvih za pomo� 
društvom, ki se vklju�ujejo v zaš�ito in reševanje, ker eno društvo ni podalo poro�ila o 
svojem delu.   
Dolgoro�no je potrebno še v naprej opremljati PGD, ki se neposredno z enotami vklju�ujejo v 
zaš�ito in reševanje s sodobno opremo, tako za tehni�no reševanje, kot reševanje v primeru 
razlitja nevarnih snovi. 
 
0320 Protipožarna varnost 
Realizacija odhodkov je enaka planiranim sredstvom. Z rebalansom prora�una so bila 
sredstva pove�ana, predvsem za pomo� pri gradnji dveh novih gasilskih domov ter nabavi 
novih vozil in osebne opreme. 
Na podlagi Uredbe vlade ter sprejetih Meril glede opreme PGD, je potrebno v nadalje še 
pove�evati sredstva za požarno varnost, da se bodo društva opremila v skladu z merili do leta 
2009, kot je dolo�eno v Uredbi vlade. 
 
0421 Kmetijstvo 

• zagotovitev primernega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo 
• izboljšati u�inkovitost in konkuren�nost v kmetijstvu 
• spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva 
• ohranjanje kulturnega izgleda krajine. 

 
0422 Gozdarstvo 
Gozdna infrastruktura se mora na�rtovati, graditi in vzdrževati tako, da se ob upoštevanju 
tehni�nih, gospodarskih in ekoloških pogojev gozdna tla, rastlinstvo in živalstvo �im manj 
prizadenejo. Ob gradnji in vzdrževanju gozdnih cest je ob osnovnem namenu potrebno 
upoštevati tudi obstoj in razvoj kmetij, poskrbeti pa je potrebno tudi za turisti�ne in 
rekreativne potrebe. 
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0451 Cestni promet 
- u�inkovito in uspešno vzdrževanje ob�inskih cest, ki bo omogo�ilo �imbolj nemoteno 

in varno odvijanje prometa,  
- u�inkovito in uspešno varstvo ob�inskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste 

pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogo�a izvajanje 
gospodarske dejavnosti, 

- omogo�ati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter u�inkovito in 
gospodarno povezavo na celotnem podro�ju ob�ine z upoštevanjem zna�ilnosti 
posameznih podro�ij. 

 
0473 Turizem 
�� ustvarjanje pozitivnega in pristnega turisti�nega okolja (naravnega, kulturnega in 

sociološkega), 
�� medsebojno sodelovanje in povezovanje ponudbe, 
�� trajnostno in odgovorno koriš�enje ponujenih naravnih danosti, 
�� dolgoro�no zadovoljstvo turistov in obiskovalcev.  

 
0474 Druge gospodarske dejavnosti – ve�namenski razvojni projekti 

��skladen notranji razvoj ob�ine, 
��ve�ja strokovna usposobljenost zaposlenih v podjetjih, 
��izboljšanje konkuren�nih sposobnosti podjetja, 
��vzpodbujanje podjetništva med mladimi. 

 
0490 Druge dejavnosti s podro�ja gospodarskih zadev 
Zbrana sredstva iz naslova NUSZ in davka od premoženja se v celoti odvedejo krajevnim 
skupnostim za skupaj dogovorjene in sprejete programe. Del teh sredstev – NUSZ od fizi�nih 
oseb se namenja za vzdrževanje komunalno-cestne infrastrukture in pokrivanje stroškov 
drugih teko�ih odhodkov v posamezni krajevni skupnosti, del sredstev – NUSZ od pravnih 
oseb in sredstva iz naslova davka od premoženja pa se namenja v investicijska vlaganja 
(novogradnje in rekonstrukcije). Tako zagotovljena sredstva prispevajo k boljši urejenosti in 
razvoju krajev znotraj posamezne KS, krajanom zagotavljajo prijetnejše bivalne pogoje, 
ostalim uporabnikom pa spodbude  za hitrejši razvoj. 
 
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki   
Osnovni cilj je zmanjševanje nastajanja in prepre�evanje nastajanja odpadkov, upravljanje z 
viri in integralna gospodarska politika. Kazalec za doseganje nenehnega izboljševanja na 
podro�ju ravnanja z odpadki je uvedba ustreznega ravnanja z odpadki na obmo�ju ob�ine.  
 
0520 Ravnanje z odpadno vodo  
Osnovni cilj je zagotavljanje ustreznega odvajanja in �iš�enja komunalnih odpadnih voda. 
Glede obveznosti izgradnje �istilnih naprav s pripadajo�im kanalizacijskim omrežjem mora 
ob�ina upoštevati roke, ki so opredeljeni z Operativnim programom odvajanja in �iš�enja 
komunalne odpadne vode, sprejetim na Vladi v letu 2004:   

- obveznosti izgradnje �istilnih naprav s pripadajo�im kanalizacijskim omrežjem za 
obmo�ja poselitve 15.000 – 100.000 PE do leta 2010                                                          

- obveznosti izgradnje �istilnih naprav s pripadajo�im kanalizacijskim omrežjem za  
obmo�ja poselitve 2.000 – 15.000 PE     do leta 2015                                                                   

- obveznosti izgradnje �istilnih naprav s pripadajo�im kanalizacijskim omrežjem za  
obmo�ja poselitve > 10.000 PE ………. do leta 2018.                                                                              
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0610 Stanovanjska dejavnost 
Primarni cilj je ohranjati število stanovanjskih enot v primernem standardu za bivanje. 
 
0620 Dejavnosti na podro�ju prostorskega na�rtovanja in razvoja  
Dolgoro�ni cilji izvajanja zakonodaje na podro�ju urejanja prostora je doseganje želenega 
stanja v prostoru, ki omogo�a konkuren�nost ob�ine, kvalitetno bivanje in zagotavljanje 
vklju�enosti ob�ine v prostorski razvoj državnega in evropskega prostora.   
 
0630 Oskrba z vodo  
Dolgoro�ni cilj je zagotavljanje kvalitetne in neopore�ne pitne vode za oskrbo celotnega 
stalnega prebivalstva ob�ine (pitna voda v vsakem gospodinjstvu) ter iskanje novih 
potencialnih virov pitne vode. 
 
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 
Dolgoro�ni cilj ob�ine je v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavljati izvajanje mrliško 
pregledne službe na svojem obmo�ju, za umrle s stalnim bivališ�em v ob�ini.  
 
0760 Druge dejavnosti na podro�ju zdravstva 
Dolgoro�ni cilj je v skladu z zakonom  zagotavljati pogoje za uresni�evanje zdravstvenega 
varstva na svojem obmo�ju, in sicer dolo�ati mrežo javne zdravstvene službe, ki obsega 
osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost.  
 
Kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja ob�ina sredstva za investicije in za 
druge obveznosti, dolo�ene z zakonom in aktom o ustanovitvi. Ob�ina podeljuje izvajalcem 
zdravstvenih storitev na primarni ravni tudi koncesije. 
 
0810 Dejavnosti na podro�ju športa in rekreacije 
Dolgoro�ni cilji na podro�ju športa so: 
- razvijanje športa kot dela splošne kulture družbe,  
- sooblikovanje posameznika, kar pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepitvi 
zdravja, spodbujanju ustvarjalnosti,  bogatitvi kakovosti življenja, preventivno delovanje, 
- prepre�evanje in zdravljenje raznih vrst in oblik stanj in odvisnosti, zlasti med mladimi, 
- kakovostno preživljanje prostega �asa, 
- razvijanje športa kot javnega dobra.  
 
Lokalna skupnost uresni�uje javni interes v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev 
za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter na�rtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih 
športnih objektov. 
 
0820 Kulturne dejavnosti 
Dolgoro�ni cilji lokalne skupnosti so: 

- zagotavljanje kulturnih dobrin kot javnih dobrin v obliki podpore posami�nim 
kulturnim projektom in programom, 

- na�rtovanje, gradnja in vzdrževanje javne kulturne infrastrukture, 
-    varstvo kulturne dediš�ine, 
- izvajanje javne službe na podro�ju knjižni�ne dejavnosti, 
- izvajanje galerijske dejavnosti. 

 
Javni interes za kulturo je dolo�en z zakoni, nacionalnim in lokalnim programom za kulturo. 
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0840 Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj.. 
Dolgoro�ni cilji so: 
- izboljšanje kakovosti življenja, 
- zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, 
- razvoj strokovnih socialnih mrež pomo�i, 
- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, 
- oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk. 
 
Cilji delovanja na podro�ju mladinske dejavnosti pa so razvijanje interesnih podro�ij mladih, 
vplivanje na njihovo življenje in delo, zadovoljevanje njihovih potreb.  
 
0911 Predšolska vzgoja 
Dolgoro�ne cilje predšolske vzgoje dolo�a zakon, in sicer: 

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje razli�nosti in sodelovanje v 

skupinah, 
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja �ustev in spodbujanje �ustvenega doživljanja in 

izražanja, 
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja, 
- spodbujanje jezikovnega razvoja za u�inkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje 

pa tudi branja in pisanja, 
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, 
- posredovanje znanj z razli�nih podro�ij znanosti in iz vsakodnevnega življenja, 
- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja, razvijanje samostojnosti pri higienskih 

navadah in pri skrbi za zdravje. 
 
0912 Osnovnošolsko izobraževanje 
Cilji sistema vzgoje in izobraževanja v ob�ini Trebnje so enaki ciljem na nivoju države, kar 
pomeni: zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, razvijanje pismenosti ter 
sposobnosti za razumevanje oziroma optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, 
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved ter telesno in duševno konstitucijo, uveljavljanje in 
zagotavljanje izbire možnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, oblikovanje in 
spodbujanje zdravega na�ina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja ter 
spodbujanje vse življenjskega izobraževanja. 
 
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izklju�enih kategorij 
prebivalstva  
Dolgoro�ni cilji na socialnem podro�ju so: 

- prepre�evanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in skupin 
prebivalstva, 

- zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, družin in skupin prebivalcev na 
podro�ju socialnega standarda in osebnostnega razvoja ter prepre�evanje revš�ine in 
socialne izklju�enosti. 

Romska problematika 
Dolgoro�no je potrebno planirati ve� sredstev za realizacijo projekta ter s tem Romom 
omogo�iti osnovne življenjske potrebe: voda, elektrika, kanalizacija. 
Dolgoro�no je potrebno še v naprej razvijati delovanje društva. 
Javna dela 

- Rast zaposlenosti, 
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- Izboljševanje usposobljenosti in spretnosti za spodbujanje prilagodljivosti zaposlenih 
in podjetij, 

- Ustvarjanje pozitivne klime aktivnega vklju�evanja brezposelnih delavcev v ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja, s ciljem izvajanja le-teh v skladu z individualnimi 
željami, potrebami ter potencialom trga dela. 

 
 

III. Letni cilji neposrednega uporabnika 
 
Letni cilji neposrednega uporabnika so dolo�eni v skladu z zakonodajo, ki ureja pristojnosti 
lokalne skupnosti in so namenjeni predvsem uresni�evanju temeljnih nalog na posameznem 
delovnem podro�ju; del letnih ciljev, zlasti na podro�ju investicij, pa je povzet iz dolgoro�nih 
ciljev.  
 
Ob�inska volilna komisija  
 
V letu  2005 je bil v skladu z veljavno zakonodajo izveden referendum za uvedbo krajevnega 
samoprispevka v Krajevni skupnosti Trebelno.  
Zaradi odstopne izjave županje je v skladu z veljavno zakonodajo  Ob�inska volilna komisija 
sprejela sklep o nadomestnih volitvah župana v ob�ini Trebnje, ki so se izvajale v mesecu 
oktobru 2005. 
 
Ob�inska uprava  
 
0421 Kmetijstvo 

• pove�ati konkuren�nost slovenskega podeželja v okviru države in EU, 
• ohranjanje poseljenosti vasi in obdelanosti kmetijske krajine, 
• izboljšanje kvalitete kmetijskih zemljiš� in primernosti za obdelavo s kmetijsko 

mehanizacijo, 
• ve�ja konkuren�na sposobnost kmetijstva in razvite dopolnilne dejavnosti, 
• razvoj živinorejskih in poljedeljskih usmeritev v ekološki ali vsaj so-naraven na�in 

pridelave hrane, preusmerjene kmetije, 
• ve�ja strokovna usposobljenost kmetov, kme�kih žena, mladine in društev, 
• povezovanje kmetijstva v lokalne in regionalne razvojne možnosti. 

 
0422 Gozdarstvo 
Z rednim vzdrževanjem je potrebno zagotoviti dostopnost ter normalne pogoje za 
eksploatacijo gozdne mase in pogoje dela pri opravljanju dejavnosti gospodarjenja z gozdovi. 
Letno vzdrževanje gozdnih cest na obmo�ju ob�ine Trebnje obsega  99,5 km gozdnih cest v 
zasebnih gozdovih in 24,4 km gozdnih cest v državnih gozdovih.   
 
0451 Cestni promet  
Letni izvedbeni cilji za leto 2005 so bili: 

- redno vzdrževanje 240 km lokalnih cest in 30 km javnih poti, 
- preko 600 izdanih projektnih pogojev, soglasij in dovoljenj za poseg v varovalni pas, 

cestno telo, postavitev neprometne signalizacije in priklju�kov na ob�inske ceste, 
- rekonstrukcije LC: razširitev ceste na relaciji Rodine-Nemška vas, rekonstrukcija v 

obmo�ju Sotle, izboljšanje horizontalnih elementov ceste v obmo�ju Praprotnice, 
izgradnja plo�nika ob LC v Prelogah, rekonstrukcija ceste do Kostanjevice, sanacija 
poškodb pri Ornuški vasi, sanacija kamnitega, lo�nega mostu na LC v Stranjah ter 
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posodobitev  posameznih odsekov javnih poti, v skladu s sprejetimi na�rti posamezne 
KS, 

- preplastitve LC: Vrbovec, Brezovica-Ševnica, Vol�je Njive, Ra�je selo in posameznih 
odsekov JP, po programih KS, 

- rekonstrukcija železniškega prehoda Mirna. 
 
0473 Turizem 

��ve�ji turisti�ni promet, 
��ve�je število strokovno usposobljenih kadrov, 
��izgradnja turisti�ne infrastrukture, 
��kvalitetna izraba naravnih, kulturnozgodovinskih  in gospodarskih možnosti za 

potrebe turizma. 
 
0474 Druge gospodarske dejavnosti 

��pove�anje novih in, v okviru možnosti, varovanje obstoje�ih delovnih mest, 
��pove�anje malih in srednjih podjetij. 

 
0490 Druge dejavnosti s podro�ja gospodarskih zadev 
Zbrana sredstva iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš�a in davka od 
premoženja zagotavljajo teko�e vzdrževanje infrastrukture znotraj posamezne krajevne 
skupnosti, del teh sredstev pa na letni ravni pove�uje deleže investicijskih vložkov za 
na�rtovane investicije teko�ega leta. 
 
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Izvedbeni cilji na podro�ju zbiranja in ravnanja z odpadki so bili: 

- dokon�na sanacija odlagališ�a komunalnih odpadkov na Cvibljah in izvajanje 
okoljskega monitoringa, 

- gradnja zbirnega centra na deponiji Globoko ter 
- gradnja dostopne ceste na odlagalno polje deponije Cviblje. 

 
0520 Ravnanje z odpadno vodo  
Izvedbeni cilji na podro�ju ravnanja z odpadno vodo so bili: 

- rekonstrukcija in dograditev lo�enega kanalizacijskega omrežje Mirna – Roje, 
- rekonstrukcija in dograditev lo�enega kanalizacijskega omrežja Trebnje – Stari trg, 
- dograditev kanalske veje �atež, 
- zaklju�ek investicije na �N Trebnje, 
- pri�etek investicije na �N Mokronog, 
- pri�etek investicije �N Blato, 
- priprava projektne dokumentacije za �istilne naprave in kanalizacijske sisteme: 

Dolenja Nemška vas, Veliki Gaber, Šentrupert in  Studenec.  
 
0610 Stanovanjska dejavnost 

- redno letno investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Ob�ine Trebnje, 
- nakup zemljiš�a pri gradu Trstenik, 
- priprava na gradnjo neprofitnih stanovanj (stanovanjskega bloka ) na Mirni. 

 
0620 Dejavnosti na podro�ju prostorskega na�rtovanja in razvoja 
Na podro�ju prostorskega na�rtovanja je bil glavni izvedbeni cilj pri�akovana implementacija 
nove prostorske zakonodaje, na podlagi katere naj bi se pri�elo s pripravo prostorskih aktov 
ob�ine. Na podro�ju prostorskega razvoja pa sta bila prvenstveno postavljena cilja na 
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podro�ju priprave zemljiš� v dveh obmo�jih zazidalnih kompleksov, na podlagi katerih bi 
sprostili investicijske blokade. 
 
0630 Oskrba z vodo  
V letu 2005 je bila predvidena gradnja slede�ih  sistemov: 

- Zaloka – Vesela gora, 
- Veliki Gaber – visoka cona (III.faza),  
- Brezovica – Straža, 
- Jezero – Meglenik,  
- Cikava – Trebelno,  
- Rekonstrukcija primarnega voda na delu odseka Prapro�e-Velika Loka in Dolenja 

Nemška vas – Ponikve, 
- raziskave novih vodnih virov (Koren (Skrovnica), Bratnica ter Radulja), 
- sofinanciranje vaških sistemov. 

 
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 
Letni cilj ob�ine je zagotavljati izvajanje mrliško pregledne službe na svojem obmo�ju, za 
umrle s stalnim bivališ�em v ob�ini.  
 
0760 Druge dejavnosti na podro�ju zdravstva 
Letni cilj ob�ine so: 

- slediti  izvajanju zdravstvene dejavnosti v zdravstvenem domu, ki se v praksi izkazuje 
kot primer uspešnega vzorca izvajanja zdravstvene dejavnosti in organizacijske 
povezanosti ostalih nosilcev javne zdravstvene službe na primarni ravni, 

- politika investicij sledi racionalni izrabi objektov, dinamika zagotovitve sredstev pa je 
odvisna od prioritenega reda sofinanciranja ministrstva za zdravje, 

- izboljšanje prostorskih pogojev za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti. 
 
0810 Dejavnosti na podro�ju športa in rekreacije 
Letni cilji na podro�ju športa so: 
- pove�ati število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, 
- pove�ati število športno aktivnih ob�anov, 
- popolnjevati mrežo športnih objektov v ob�ini, 
- pove�ati število udeležencev in športnih panog, vklju�enih v sistem izobraževanja, 

usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov v športu, 
- ohraniti dosedanjo raven vrhunskega športa. 
 
0820 Kulturne dejavnosti 
Letni cilji lokalne skupnosti so: 

- pove�ati dostopnost do kulturnih dobrin kot javnih dobrin v obliki podpore 
posami�nim kulturnim projektom in programom, 

- sofinancirati izvajalcem in upravljavcem objektov javne kulturne infrastrukture 
objekte in opremo, 

-     prepre�evati propadanje in ogroženost  kulturne dediš�ine, 
- financirati izvajanje javne službe na podro�ju knjižni�ne dejavnosti in pove�ati 

dostopnost storitev, primeren obseg knjižni�nega gradiva, števila �lanov knjižnice,  
sodelovanje knjižnice z okoljem, 

- z zagotovitvijo prostorskih pogojev zagotavljati izvajanje galerijske dejavnosti in 
ostalih pomembnejših projektov. 
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0840 Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj.. 
Letni cilji na podro�ju socialnega varstva so pove�anje deleža vklju�enih v programe 
socialnega varstva, ve�anje kvalitete življenja  ob�anov in dostopnosti, zmanjšanje socialne 
izklju�enosti, stimuliranje razvoja prostovoljstva v ob�ini. 
 
0911 Predšolska vzgoja 
Letni  cilji na podro�ju predšolske vzgoje so ob sledenju dolgoro�nim ciljem, zagotavljati 
javno službo na podro�ju predšolskega varstva  s financiranjem razlike v  ceni med pla�ilom 
staršev in ekonomsko ceno in ostalih stroškov, ki niso v ceni,  z zagotavljanjem prostorskih 
pogojev za izvajanje javno veljavnih programov, z izvajanjem dodatno dogovorjenih 
programov, ki pomenijo nadgradnjo rednih programov oz vklju�ujejo tudi otroke, ki niso 
vklju�eni v dnevne programe vrtcev. Cilj je tudi skrb za racionalno porabo javnih sredstev in 
sprejem takih odlo�itev, ki bi tako porabo omogo�ale.    
 
0912 Osnovnošolsko izobraževanje 
Cilji sistema vzgoje in izobraževanja v ob�ini Trebnje so enaki ciljem na nivoju države, kar 
pomeni: zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, razvijanje pismenosti ter 
sposobnosti za razumevanje oziroma optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, 
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved ter telesno in duševno konstitucijo, uveljavljanje in 
zagotavljanje izbire možnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, oblikovanje in 
spodbujanje zdravega na�ina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja ter 
spodbujanje vse življenjskega izobraževanja ter izobraževanja na glasbenem podro�ju. 
 
Cilj je tudi omogo�anje pridobitve dodatnih znanj na jezikovnem podro�ju, ra�unalništva, 
razvijanje projektnega dela, bralne kulture. 
 
V skladu z zakonom je temeljni cilj ob�ine zagotavljati materialne in prostorske pogoje za 
izvajanje pouka. 
 
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izklju�enih kategorij 
prebivalstva  
Cilji so: 

- prepre�evanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in skupin 
prebivalstva, 

- zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, družin in skupin prebivalcev na 
podro�ju socialnega standarda in osebnostnega razvoja ter prepre�evanje revš�ine in 
socialne izklju�enosti, 

- zagotavljanje �im daljše oskrbe v doma�em okolju, 
- pove�anje rojstev in pomo� družini ob rojstvu novega �lana. 

 
Javna dela 

- Izboljšanje zaposljivosti brezposelnih oseb, 
- Zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih, 
- Zmanjšanje deleža brezposelnih mladih in žensk, 
- Zmanjšanje deleža starejših brezposelnih, 
- Ustvarjanje pozitivne klime aktivnega vklju�evanja brezposelnih delavcev v ukrepe 

aktivne politike zaposlovanja, s ciljem izvajanja le-teh v skladu z individualnimi 
željami, potrebami ter potencialom trga dela. 
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IV. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz 
programa dela 

 
Uspešnost poslovanja pomeni doseganje zastavljenih ciljev. Doseganje ciljev je v veliki meri 
odvisno od objektivnih dejavnikov in mnogokrat na te dejavnike ni možno vplivati. 
Indikatorji programa dela se ob sprejemanju prora�una dolo�ajo s predpostavko, da je 
prora�un sprejet pred za�etkom prora�unskega leta.  
Glede na to, da je bil prora�un za leto 2005 sprejet konec meseca februarja 2005, je iz ocene 
uspeha ugotovljeno, da zastavljeni cilji v celoti niso bili doseženi. Odstopanja se kažejo 
predvsem na investicijah, katerih izvedba traja dalj �asa. Finan�ni pokazatelji pa tudi ne 
odražajo dejanske slike opravljenih del, saj del obveznosti za že izvedene programe, glede na 
zakonske roke pla�il, bremeni prora�un leta 2006.  
 
Ob�inska volilna komisija 
 
Sredstva za izvedbo krajevnega samoprispevka so bila realizirana v predvideni višini, za 
izvedbo nadomestnih volitev za župana pa je bilo potrebno dodatno zagotoviti finan�na 
sredstva, ki so tudi bila realizirana v višini 92,03%.  
 
Ob�inska uprava  
 
0111 Dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov 
Glede na oceno uspeha se ugotavlja, da so zastavljeni cilji bili doseženi pri vseh postavkah.   
Sredstva za usklajevanje pla�nih nesorazmerij, ki niso bila porabljena v teko�em letu, se kot 
namenska sredstva prenašajo v naslednje leto. 
 
0220 Civilna zaš�ita 
Sredstva so bila porabljena v okviru plana, razen sofinanciranje programa enega društva, ki se 
vklju�uje v zaš�ito in reševanje. 
 
0320 Protipožarna varnost 
Plan je bil v celoti realiziran. 
 
0421 Kmetijstvo 
Planirana sredstva za kmetijstvo so bila na ve�ini postavk realizirana skladno s sprejetim 
Programom nalog na podro�ju kmetijstva v ob�ini Trebnje za leto 2005. Manjšo realizacijo na 
nekaterih postavkah je pripisati dodeljevanju subvencij s strani MKGP, ko se, zaradi 
izklju�evanja, kmetje odlo�ajo za ugodnejše variante.  
Uspešno se izvaja tudi azil za zapuš�ene živali. Potrebna sredstva se vsako leto pove�ujejo, 
ker zapuš�ene živali (predvsem zapuš�eni psi in ma�ke) še vedno niso ozna�ene z mikro�ipi, 
zato koncesionar težko najde lastnika take živali, ki bi bil dolžan zanjo poskrbeti.  
 
0422 Gozdarstvo 
Izvajanje vzdrževanja gozdnih cest je potekalo v sodelovanju s predstavniki Zavoda za 
gozdove RS. Zastavljeni na�rti so bili realizirani v celoti in v skladu s sprejetimi usmeritvami. 
 
0451 Cestni promet 
Zastavljene naloge so bile izvedene skoraj v celoti. Realizacija dosega 95,41% na�rtovane. 
Zastavljeni cilji so bili opredeljeni pravilno, odstopanja od plana pa so posledica zunanjih 
vplivov, delno tudi vremenskih razmer, na katere na�rtovalec ni imel vpliva. 
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0473 Turizem 
Sredstva, namenjena pla�ilu storitev za promocijske naloge v turizmu, so bila realizirana v 
višini 98,40%. 
Ob�ina se je skupaj z ob�inami Dolenjske in Bele krajine udeležila Sejma po�itnic, del 
sredstev se je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja turisti�nih poti v Ob�ini 
Trebnje namenilo vzdrževalcem pohodnih poti. Realizirano je bilo sofinanciranje programov 
turisti�nih društev v Ob�ini Trebnje, in sicer na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje 
programov turisti�nih društev v Ob�ini Trebnje. 
Izvajanje pilotnega projekta »Po poteh dediš�ine Dolenjske in Bele krajine« je potekalo 
skladno z marketinškim na�rtom, katerega osnovni namen je ustvarjanje novih delovnih mest 
na podeželju, vzpodbujanje rezervnih energij in animiranje ljudi skozi turisti�ne vsebine.  
Sredstva so bila namenjena delovanju Turisti�no informacijskega centra. 
Že leta 2003 je ob�ina Trebnje pristopila v enotno ra�unalniško podprt slovenski turisti�ni 
informacijski portal: www.slovenia-tourism.si, za kar je bilo potrebno nameniti del finan�nih 
sredstev.  
Del sredstev je bil s pogodbo namenjen izvajalcu, ki je bil v skladu s 125. �lenom Zakona o 
javnih naro�ilih izbran za zasnovo in tisk monografije o ob�ini Trebnje z naslovom »V 
objemu Temenice in Mirne«. 
Sredstva so bila namenjena tudi izdelavi »Strategije razvoja turizma v ob�ini Trebnje«. 
Za realizacijo tradicionalne prireditve »Iz trebanjskega koša« so bila sredstva v celoti 
realizirana. 
 
0474 Druge gospodarske dejavnosti 
CRPOV  
Uspešno poteka obnova nekdanje šole na Sela Šumberku. Ta se izvaja s pomo�jo in 
prizadevanjem krajanov KS Sela pri Šumberku. Krajani dajejo svoje prispevke v obliki 
prostovoljnega dela in  drugih prispevkov. 
Nadaljuje pa se tudi obnova graš�ine na Veseli Gori, saj so se v letu 2005 izvajala ve�ja 
obnovitvena dela v prostorih za postavitev muzejske zbirke.  
Sredstva za obe investiciji sta poleg ob�ine, prispevali  tudi  krajevni skupnosti. 
Drobno gospodarstvo  
Sofinanciranje stroškov izobraževanj, usposabljanj, animacijskih delavnic podjetnikov ter 
stroškov ve�erne šole podjetništva, katere organizira Podjetniški center Novo mesto, kot 
Regionalna razvojna agencija tudi za obmo�je ob�ine Trebnje, je potekalo skladno s planom 
in pogodbo.  
Spodbujanje inovativne dejavnosti v podjetništvu se je tudi v letu 2005 izkazalo za zelo 
uspešno. 
 
0490 Druge dejavnosti s podro�ja gospodarskih zadev 
Uspeh realizacije zastavljenih ciljev ob�inskega prora�una na tem podro�ju je odvisen od  
prizadevanj in aktivnosti dela v posamezni KS. Glede na realizirane transfere in zaklju�ene 
investicije po posameznih programih v KS na podro�ju cestne in ostale infrastrukture je ocena 
uspeha pozitivna. 
 
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Deponija nenevarnih odpadkov Globoko: od prvotno planiranih 46.900.000,00 SIT za 
nadaljnje urejanje deponijskega prostora je bilo realiziranih le 13,3 mio SIT, oziroma 28%, 
kjer pa je tudi vklju�ena postavitev dodatnih ekoloških otokov na obmo�ju zbiranja 
odpadkov. 
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Sanacija deponijskega prostora Cviblje: planirano je bilo 21.700.000,00 SIT, realizirano 
8.765.277,10 SIT, iz naslova ob�inskih taks ali 40,39%.  
 
0520 Ravnanje z odpadno vodo 
Investicijski transferji, planirani v višini 197.700.000,00 SIT, so bili realizirani v višini 
79.432.579,81 SIT ali 40,18 %,  in sicer: 

• planirani transferji iz naslova ob�inskega prora�una v višini 61.000.000,00 SIT so bili 
realizirani v višini 2.909.607,76 ali 4,77%,  

• planirani trasferji v višini 136.700.000,00 SIT iz naslova okoljskih dajatev so bili 
realizirani v višini 76.522.972,05 SIT ali 55,98%.  

 
0610 Stanovanjska dejavnost 
Uspeh je ocenjen kot zadovoljiv, glede na to, da so bila sredstva porabljena v višini 74,79% 
na�rtovanih. 
 
0620 Dejavnosti na podro�ju prostorskega na�rtovanja in razvoja  
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ni zadovoljiva, saj zastavljenih ciljev glede na 
to, da zakonodaja na podro�ju urejanja prostora še vedno ni dore�ena in je še vedno v 
postopku spreminjanja, v skladu z veljavno zakonodajo pa ni bilo smiselno, niti ekonomsko 
opravi�eno, pri�eti s postopki priprave novih prostorskih aktov. Tako se s pripravo strategije 
prostorskega razvoja ob�ine Trebnje in prostorskega reda v letu 2005 ni pri�elo. 
Na podro�ju priprave zemljiš� je bilo v letu 2005 pri�eto s konkretizacijo obeh projektov. Na 
obmo�ju ZN Stari trg - DSO je bila komunalna oprema dokon�ana, v obmo�ju Obrtne cone pa 
realizirana cca 95% - finan�ne obveznosti pa se v skladu z zakonskimi roki pla�il prenašajo v 
leto 2006. 
 
0630 Oskrba z vodo 
Investicijski transferji za gradnjo vodovodnih omrežij  planirani v višini 125.000.000,00 SIT, 
so bili realizirani v višini 60.535.071,52 SIT ali 47,87%. V celoti so bili zaklju�eni projekti: 
Brezovica – Straža, Veliki Gaber – visoka cona, rekonstrukcija primarnega voda Dolenja 
Nemška vas - Ponikve ter izvedena raziskava na novem potencialnem vodnem viru za 
vodovodni sistem Trebnje (Bratnica). 
 
0810, 0820, 0911, 0912 – Podro�je družbenih dejavnosti 
Zastavljeni cilji so bili  v ve�jem delu realizirani, manjša sredstva so porabljena predvsem iz 
razloga, da pla�ilo obveznosti za opravljene storitve zapade v leto 2006. Nerealizirani so 
ostali investicijski odhodki pri osnovnošolskem izobraževanju za študije in tehni�no 
dokumentacijo, ker v letu 2005 ni bila izbrana varianta za adaptacijo in dograditev osnovne 
šole v Šentrupertu.  
Glede na to, da se ve�ina sredstev dodeljuje na podlagi pogodb in izstavljenih zahtevkov, je 
realizacija odvisna tudi od pogodbenih partnerjev, kdaj in v kakšni višini izstavijo zahtevke 
oziroma izvedejo programe. Za nekatere programe pa so že planirana sredstva ve�ja od 
porabe, predvsem zaradi izvedbe postopka javnih naro�il in razli�nega obdobja prora�unskega 
leta od šolskega leta (npr. prevozi, štipendije.). 
 
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izklju�enih kategorij 
prebivalstva  
Javna dela 
Planirana sredstva za javna dela so bila realizirana le 25,63%, kajti Center za socialno delo 
Trebnje ni našel ustrezne brezposelne osebe.  
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Javna dela »Pomo� starim in dementnim v za�asnem in dnevnem varstvu in razvijanju 
družabništva v Domu starejših ob�anov Trebnje« pa so se izvajala zelo uspešno.  
Reševanje romske problematike  
Pri reševanju romske problematike so bila izvedena dela glede urejanja romskega naselja, 
presežena z izdelavo idejne zasnove naselja in izvedbe posnetka terena v naselju Hudeje. 
 
 

V. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepri�akovanih posledic pri izvajanju 
programa dela 

 
Nepri�akovane posledice pri izvajanju programa dela so po posameznih dejavnostih 
predstavljene v nadaljevanju:   
 
0422 Gozdarstvo 
Pri realizaciji sprejetega programa ni prišlo do odstopanj, ki bi imela posledice na njegovo 
izvajanje. 
 
0451 Cestni promet 
Takšnih dogodkov ni evidentiranih. Manjše težave so se pojavljale v �asu zimskih razmer, pri 
vzdrževanju - zimski službi cest, vendar so bile sprotno odpravljene. Na investicijskem 
podro�ju so nastopale težave pri pridobivanju zemljiš�, potrebnih za na�rtovana investicijska 
vlaganja, zato so pri posameznih projektih terminski zamiki in se nadaljujejo v letu 2006. 
 
0490 Druge dejavnosti s podro�ja gospodarskih zadev 
V za�etku leta so bile zaznane težave pri realizaciji zahtevkov (prenakazil sredstev) s strani 
nekaterih KS. Zaradi zakonskih omejitev pri prora�unskih izdatkih v obdobju za�asnega 
financiranja v za�etku leta 2005 je registriranih nekaj zamud pri transferih, vendar le-te niso 
imele ve�jega negativnega u�inka v posamezni KS. 
 
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Na podro�ju zbiranja in ravnanja z odpadki, glede na urejenost in z vsemi standardi urejeno 
odlagališ�e nenevarnih odpadkov Globoko, nepri�akovanih posledic ni bilo. Na�rtovane 
investicije sicer predstavljajo tehnološki napredek na podro�ju lo�enega zbiranja odpadkov in 
so neobhodne, vendar v trenutni situaciji njihova nerealiziranost predstavlja le manjšo 
ekonomi�nost njihovega zbiranja in recikliranja. 
 
0520 Ravnanje z odpadno vodo  
Na podro�ju ravnanja z odpadno vodo niso zaradi nerealiziranih projektov nastale hujše 
posledice, �eprav ocenjen uspeh ne more biti vodilo za dosego ciljev, zastavljenih z državnim 
operativnim programom odvajanja in �iš�enja komunalne odpadne vode. 
 
0610 Stanovanjska dejavnost 
Morebitnih nedopustnih in nepri�akovanih posledic ni bilo. 
 
0620 Dejavnosti na podro�ju prostorskega na�rtovanja in razvoja 
Na podro�ju prostorskega na�rtovanja posledic še ni, lahko pa bodo nastale, �e nova 
zakonodaja ne bo sprejeta v najkrajšem možnem �asu. 
Na podro�ju priprave zemljiš�, glede na aktivnosti posameznih investitorjev, nedopustnih 
posledic ni.  Potrebno je tudi poudariti, da eventualne nedopustne posledice ne nastopajo niti 
v primeru sofinanciranja projekta Obrtna cona, ki se sofinancira iz naslova EU strukturnih 
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skladov in ga je skladno z njihovimi usmeritvami potrebno zaklju�iti v okviru programskega 
obdobja 2004-2006. 
 
0630 Oskrba z vodo  
Na podro�ju oskrbe z vodo, zaradi nerealiziranih projektov, niso nastale hujše posledice, 
�eprav ocenjen uspeh ne more biti vodilo za dosego zastavljenih ciljev: »pitna voda v vsako 
gospodinjstvo«.  
 
0810, 0820, 0911, 0912 – Podro�je družbenih dejavnosti 
Nepri�akovane posledice so nastale pri projektu osnovne šole Šentrupert, ker se je 
pridobivanje investicijske dokumentacije, zaradi odlo�itve, da se pridobijo dodatne variante, 
ter njihovega usklajevanja mo�no zavleklo, da dokument identifikacije v letu 2005 ni bil 
dokon�an in posredovan pristojnemu ministrstvu. 
 
 

VI. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji 
iz poro�ila preteklega leta 

 
PRIHODKI 
 
Prihodki so v globalu skoraj v celoti realizirani, 96,51%. Ker se prihodki evidentirajo v skladu 
z dejanskimi vpla�ili, so na dolo�enih postavkah ve�ji od planiranih, medtem ko dolo�ene 
postavke ne dosegajo plana.  
Prihodki iz naslova dohodnine nekoliko presegajo planirana sredstva, kar se isto�asno odraža 
v zmanjšani finan�ni izravnavi, enako velja za realizacijo drugih lastnih prihodkov ob�ine.  
Realizacija drugih prihodkov od premoženja – odškodnine, na primer, je visoko nad planom 
(ve� kot 3-krat ve�ja od plana). Takšno odstopanje pri prihodkih je posledica spremembe 
Pravilnika o obremenjevanju nepremi�nega premoženja v lasti Ob�ine Trebnje in s tem 
pove�anja ter spremembe na�ina dolo�anja odškodnine, ki so jo dolžni pla�ati investitorji – 
služnostni upravi�enci, in navsezadnje tudi dinamike obsega prejetih vlog zadnje mesece leta 
2005. 
Na podlagi dokon�nega izra�una finan�ne izravnave za leto 2005 je izkazano prepla�ilo 
Ob�ini Trebnje v višini 2.895 tiso� SIT, ki bo pora�unano v letu 2006. 
 
Ob�ina v letu 2005 na podro�ju prodaje zemljiš� beleži glede na višino prihodkov iz tega 
naslova pozitivni u�inek in ugodne rezultate razpolaganja. Realizacija prihodkov iz naslova 
prodaje zemljiš� skupno je presegla zastavljene cilje; minimalno odstopanje je le pri 
prihodkih od prodaje kmetijskih zemljiš� in gozdov, medtem ko so prihodki od prodaje 
stavbnih zemljiš� realizirani nad planom, kar je tudi posledica pridobitve višje kupnine od 
pri�akovane glede na izbrano metodo razpolaganja. Za prodajo stvarnega premoženja ob�ine 
se zlasti uporabljata Zakon o javnih financah in Uredba o pridobivanju, razpolaganju in 
upravljanju s stvarnim premoženjem države in ob�in. Opredelitev ciljev prodaje in razlogov, s 
katerimi se utemeljuje, da bodo s prodajo ti cilji doseženi, je predmet vsebine posameznega 
programa prodaje (bodisi da nepremi�nine ob�ina ne potrebuje bodisi da jih prodaja z 
namenom popolnitve poslovnih con, ustvarjanja pogojev za gradnjo stanovanj, npr. v ZN 
Stari trg – DSO).  
 
Zastavljen cilj, da se pridobijo sredstva Agencije za regionalni razvoj za odkup prostorov  za 
potrebe galerije likovnih samorastnikov, je bil v celoti dosežen, prav tako so bila realizirana 
sredstva Fundacije za šport, za pla�ilo obresti od kredita, najetega za telovadnico na Mirni.  
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Ob�ini je bila nakazana tudi odškodnina iz naslova zavarovanja Ko�e Debenec v višini 
9.328.000,00 sit, namensko za obnovo oz. nadomestno gradnjo javnega športnega objekta. 
 
ODHODKI  
 
Ob�inski svet 
 
Odhodki, razen na postavki sejnine in stroški ob�inskega informiranja, so bili realizirani v 
višini planiranih sredstev.  
 
Nadzorni odbor 
 
Planirani odhodki so bili skoraj v celoti realizirani.  
 
Župan 
 
Planirani odhodki, razen na postavki pla�e z dodatki in stroški objav v medijih ter 
reprezentance, so bili v celoti realizirani.  
 
Ob�inska uprava 
 
Odhodki za ob�insko upravo v tej to�ki in v ostalih to�kah tega poro�ila so dolo�eni v skladu 
s funkcionalno klasifikacijo po Odredbi o funkcionalni klasifikaciji javnofinan�nih izdatkov 
(Uradni list RS, št. 43/2000), ki je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinan�nih 
izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma ob�ine. Predpisana funkcionalna 
klasifikacija javnofinan�nih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in 
omogo�a mednarodne primerjave. 
 
0111 Dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov 
Odhodki na postavkah dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, razen na izdatkih za 
pla�e z dodatki, pisarniški in splošni material ter nakupu opreme, so bili realizirani glede na 
planirana sredstva. V primerjavi s preteklim letom so bili zastavljeni cilji realizirani bolj 
dosledno. 
 
0421 Kmetijstvo 
Planirana sredstva za kmetijstvo so bila na ve�ini postavk realizirana skladno s sprejetim 
Programom nalog na podro�ju kmetijstva v ob�ini Trebnje za leto 2005, in sicer v višini 
90,08%, kar je za 16% ve� kot v letu 2004.  
 
0422 Gozdarstvo  
V letu 2005 je bil zastavljen na�rt vzdrževanja gozdnih cest izveden v celoti, zahvaljujo� 
dobremu pristopu v fazi priprave na izvedbo razpisa za izbor izvajalca vzdrževalnih del, kot 
tudi dobre koordinacije v fazi izvajanja teh del, kar v celoti ne velja za leto 2004. 
 
0451 Cestni promet  
V primerjavi z letom 2004 je ugotovljeno, da je odstotek realizacije plana v letu 2005 
podoben, bistvena razlika pa je v tem, da je bilo v letu 2005 realiziranih za 59,9 mio SIT ve� 
odhodkov kot v predhodnem letu. 
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0473 Turizem 
Sredstva, namenjena pla�ilu storitev za promocijske naloge v turizmu, so bila realizirana v 
višini 98,40%. 
 
0474 Druge gospodarske dejavnosti 
CRPOV  
Uspešno poteka obnova dotrajane šole na Sela Šumberku. Ta se izvaja s pomo�jo in 
prizadevanjem krajanov KS Sela pri Šumberku. Krajani dajejo svoje prispevke v obliki 
prostovoljnega dela in drugih prispevkov. Nadaljuje pa se tudi obnova graš�ine na Veseli 
Gori, saj so se  v letu 2005 izvajala ve�ja obnovitvena dela v prostorih za postavitev muzejske 
zbirke.  
Drobno gospodarstvo  
Sofinanciranje stroškov izobraževanj, usposabljanj, animacijskih delavnic podjetnikov ter 
stroškov ve�erne šole podjetništva, katere organizira Podjetniški center Novo mesto, kot 
Regionalna razvojna agencija tudi za obmo�je ob�ine Trebnje, je potekalo skladno s planom 
in pogodbo.  
 
0490 Druge dejavnosti s podro�ja gospodarskih zadev 
Realizacija leta 2005 je po obsegu sredstev in procentu primerljiva s predhodnim letom 2004. 
Na višino zbranih in prenakazanih sredstev krajevnim skupnostim ni posebnega vpliva, saj se 
sredstva zbirajo na podlagi odmernih odlo�b, izdanih s strani  Ministrstva za finance.  
 
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Uspeh na podro�ju zbiranja in ravnanja z odpadki je bistveno manjši glede na realizacijo 
preteklega leta (70,06%). 
 
0520 Ravnanje z odpadno vodo  
Uspeh na podro�ju ravnanja z odpadno vodo je bistveno manjši glede na realizacijo 
preteklega leta (90,88%). 
 
0610 Stanovanjska dejavnost  
Realizacija na stanovanjskem podro�ju je primerljiva realizaciji preteklega leta (77,62%). 
 
0620 Dejavnosti na podro�ju prostorskega na�rtovanja in razvoja  
Na podro�ju prostorskega na�rtovanja je ocena kriti�na, vendar z ekonomskega vidika 
sprejemljiva, saj ob nedore�eni zakonodaji, investiranje nepotrebnih dokumentov ni 
upravi�eno. 
V primerjavi z doseženimi cilji iz poro�ila preteklega leta je na podro�ju opremljanja zemljiš� 
ocena ugodna, saj je bila realizacija, tako glede na prejšnje leto kot na celotno prejšnje 
plansko obdobje, u�inkovita. Realizirana je bila gradnja infrastrukture v kompleksu ZN Stari 
trg – DSO in skoraj v celoti v Obrtni coni Trebnje.  
 
0630 Oskrba z vodo 
Uspeh na podro�ju oskrbe z vodo je bistveno manjši glede na realizacijo preteklega leta 
(83,87%). 
 
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 
Na podro�ju investicijskih transferov javnim zavodom v zdravstvu so bila sredstva v celoti 
realizirana, na ostalih podro�jih zdravstva pa so bila realizirana le delno zaradi izpla�il po 
prejetih ra�unih. 



C:\irena\Zaklju�ni ra�un - 2005\Obrazložitev ZR Ob�ine Trebnje za leto 2005.doc                                                                                 29 

Zastavljeni cilji so bili glede na vsebino podro�ja v celoti doseženi v primerjavi z doseženimi 
cilji iz poro�ila iz preteklega leta.  
 
0810 Dejavnosti na podro�ju športa in rekreacije 
Programi športa, ki so bili prijavljeni na javni razpis, so bili realizirani v višini 94,31%, 
manjše odstopanje je na programih izobraževanj, saj se sredstva nakazujejo na podlagi 
zahtevkov po dejansko izvedenih in pla�anih storitvah. Zastavljeni cilji so bili glede na 
vsebino podro�ja doseženi skoraj v celoti.  

 
0820 Kulturne dejavnosti 
Na podro�ju kulture so bila sredstva v ve�jem deležu realizirana, prišlo je le do manjših 
odstopanj na posameznih postavkah zaradi dejanske realizacije po zahtevkih in drugih 
utemeljenih razlogov, kar je podrobneje opredeljeno v to�ki IX. 
Zastavljeni cilji so bili skoraj v celoti doseženi v primerjavi z doseženimi cilji iz poro�ila iz 
preteklega leta.  

 
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij  
Programi posameznih prijaviteljev na javni razpis so v ve�jem delu realizirani, prišlo je le do 
manjših odstopanj v predloženih zahtevkih glede na plan.  
Na podro�ju mladinske dejavnosti so bila sredstva le delno realizirana. Planirana sredstva za 
javni razpis niso bila v celoti porabljena, ker je bilo na javni razpis prijavljenih le nekaj 
mladinskih programov, nekateri izmed njih pa tudi niso bili realizirani. 
Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi v primerjavi z doseženimi cilji iz poro�ila iz 
preteklega leta, saj je opaziti pomanjkanje programov in projektov na podro�ju mladinske 
dejavnosti v ob�ini Trebnje.  
 
0911 Predšolska vzgoja 
Javnim zavodom so bila v okviru prora�una zagotovljena sredstva za pokrivanje razlike med 
ceno programov v vrtcih in pla�ili staršev (teko�i transferi posameznikom in gospodinjstvom, 
konto 4119) in tudi sredstva za pokrivanje stroškov dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje 
programa predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno programa (drugi transferi neprofitnim 
organizacijam, konto 4133). Na samo realizacijo plana pa vplivajo predvsem spremembe med 
letom, ki nastanejo z za�etkom novega šolskega leta. Vse to vpliva na spremembo števila 
vklju�enih otrok, na oblikovanje števila posameznih vrst oddelkov, na prosta mesta v 
oddelkih, na število vklju�enih otrok s posebnimi potrebami, na bolniške odsotnosti, ipd..  
Finan�na sredstva se vrtcem zagotavljajo na podlagi mese�nih ra�unov, ki so izstavljeni v 
skladu z veljavnimi cenami programov in v skladu z drugimi nastalimi stroški, ki se 
financirajo iz ob�inskega prora�una. Sredstva za izvedbo dodatno dogovorjenih programov pa 
se vrtcem zagotavljajo na osnovi mese�nih zahtevkov.  
 
0912 Osnovnošolsko izobraževanje 
Transferi za materialne stroške ter investicijski transferi ne odstopajo od plana. 
Med investicijskimi odhodki pa niso bila porabljena sredstva za pridobitev tehni�ne oz. 
investicijske dokumentacije za osnovno šolo Šentrupert, ker je bilo potrebno pridobiti dodatne 
variante, dokon�no pa ni bila izbrana nobena od predloženih variant. 

 
1050 Varstvo brezposelnih oseb 
Sredstva za pla�ilo prispevkov niso bila v celoti realizirana zaradi dejanske porabe sredstev 
glede na prejete vloge ob�anov, katerim je bila pravica do pla�ila prispevka do obveznega 
zdravstvenega zavarovanja odobrena. 
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Zastavljeni cilji so bili glede na vsebino podro�ja v celoti doseženi v primerjavi z doseženimi 
cilji iz poro�ila iz preteklega leta.  
 
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izklju�enih kategorij 
prebivalstva 
Planirana sredstva so bila na ve�ini postavk v celoti realizirana.  
Javna dela 
Planirana sredstva so bila realizirana le 25,63%, in sicer iz slede�ega razloga: Center za 
socialno delo (kot izvajalec javnega dela z naslovom »Prispevek h kompleksni pomo�i 
družinam s posebnimi potrebami«) je redno spremljal osebe na Uradu za delo, ki bi 
izpolnjevale pogoj o vklju�itvi 2 brezposelnih oseb, starih 50 in ve� let, s V. stopnjo 
izobrazbe. Pogoj je bil izpolnjen šele v mesecu decembru 2005.  
Javna dela »Pomo� starim in dementnim v za�asnem in dnevnem varstvu in razvijanju 
družabništva v Domu starejših ob�anov Trebnje« so se izvajala zelo uspešno.  
 
 

VII. Ocena gospodarnosti in u�inkovitosti poslovanja glede na predpisane 
standarde ter ukrepe za izboljšanje u�inkovitosti ter kvalitete poslovanja 

 
Gospodarnost poslovanja pomeni doseganje danega u�inka z minimalnim obsegom sredstev. 
Pomeni var�no in u�inkovito poslovanje.  
Ob�ina Trebnje se trudi naloge izvajati z najnižjimi možnimi stroški, oziroma izbirati rešitve, 
ki so stroškovno ugodnejše. Materialni predpis, ki omogo�a uporabnikom javnih sredstev 
izbor takih dobaviteljev in izvajalcev, ki omogo�ajo trošenje prora�unskih sredstev v skladu z 
na�eli gospodarnosti, je Zakon o javnih naro�ilih in na podlagi tega zakona sprejeta interna 
navodila neposrednega uporabnika.  
U�inkovitost pomeni u�inkovito uporabo danih sredstev za dosego maksimalnih u�inkov; je v 
tesni povezavi z na�elom gospodarnosti, gre za zrcalno sliko – �e so u�inki pri doseženih 
stroških premajhni, potem je ravnanje neu�inkovito.  
Vsebine teh na�el pa ni mogo�e spoznati zgolj na podlagi realizacije prora�una in 
pojasnjevanja odstopanj. Marsikdaj je prav gospodarno ravnanje naro�nika (uporabnika 
prora�unskih sredstev) vzrok za odstopanje realizacije od plana.  
Odstopanja realizacije od plana so posledica razli�nih dejavnikov, specifi�nih po posameznih 
podro�jih, kar je obrazloženo v nadaljevanju. Gre bodisi za to, da so bili cilji doseženi z 
manjšimi stroški, kot je bilo na�rtovano, kar kaže na gospodarnost poslovanja, ali pa je bilo 
doseganje ciljev v veliki meri odvisno od nepredvidljivih dejavnikov, ki jih je ob planiranju 
zelo težko natan�no predvideti. V teh primerih gre le za odstopanje od plana, kar pa je 
povsem v skladu s predpisi, torej je poslovanje zaradi tega vseeno pravilno.  
 
Na podlagi Analize Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko, ki je na podlagi podatkov Ministrstva za finance (obrazca P in P1) pripravila nekaj 
sinteti�nih kazalnikov za leta 2000, 2001, 2002, 2003 in 2004, je tudi Ob�ina Trebnje 
izra�unala predlaganih pet sinteti�nih kazalnikov: 

• Stopnja finan�ne suverenosti ob�ine, ki predstavlja delež lastnih prihodkov ob�ine, in 
za Ob�ino Trebnje za leto 2005, na podlagi dokon�nega izra�una finan�ne izravnave 
za leto 2005, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance, znaša 57,50% izra�unanega 
obsega primerne porabe za leto 2005 (izra�unana primerna poraba pa predstavlja 
71,3% realiziranih prihodkov prora�una za leto 2005), povpre�na vrednost kazalnika, 
izhajajo� iz Analize, pa je 8,91%; 
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• Stopnja finan�ne povezanosti ob�ine z državnim prora�unom, ki predstavlja delež 
prihodkov iz državnega prora�una, in za Ob�ino Trebnje za leto 2005 znaša 33,64% 
(vklju�ujo� sredstva finan�ne izravnave, ki predstavljajo 42,5% izra�unanega obsega 
primerne porabe za leto 2005, ter vsa sredstva za sofinanciranje investicij iz državnega 
prora�una, skladov, agencij in prora�una EU), povpre�na vrednost kazalnika, izhajajo� 
iz Analize, pa je 16,07%; 

• Stopnja investicijske naravnanosti ob�ine, ki predstavlja delež vlaganj v celotnem 
deležu odhodkov, in pomeni stopnjo razvojne naravnanosti prora�una ob�ine, za 
Ob�ino Trebnje za leto 2005 znaša 38,7%, povpre�na vrednost kazalnika, izhajajo� iz 
Analize, pa je 37%; 

• Ekonomi�nost upravljanja ob�inskega prora�una, ki predstavlja delež sredstev za 
upravo v razmerju do celotnega obsega odhodkov, in za Ob�ino Trebnje za leto 2005 
znaša 7,38%, povpre�na vrednost kazalnika, izhajajo� iz Analize, pa je 6,77%; 

• Aktiviranost prora�unskih odhodkov, ki izraža zamike v dinamiki porabe prora�unskih 
sredstev, odnos prora�unskih odhodkov glede na prora�unske prihodke za Ob�ino 
Trebnje za leto 2005 znaša 0,9, povpre�na vrednost kazalnika, izhajajo� iz Analize, pa 
je 1,0. 

 
 
 

VIII. Ocena delovanja sistema notranjega finan�nega nadzora neposrednega 
uporabnika 

 
Notranji nadzor javnih financ, ki obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finan�nega 
poslovodenja (menedžmenta) in kontrol ter notranjega revidiranja pri neposrednih in 
posrednih uporabnikih prora�una, se v Ob�ini Trebnje izvaja v skladu z 99. a. �lenom Zakona 
o javnih financah.   
Temeljne kontrolne postopke dolo�a Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 
notranjega nadzora javnih financ, prora�unski uporabniki pa nato dolo�ijo podrobna pravila 
za notranje kontrole. V ob�inski upravi Ob�ine Trebnje so dolo�ena podrobna pravila za 
oddaje javnih naro�il male vrednosti (Navodilo o oddaji javnih naro�il male vrednosti, ki 
natan�no dolo�a postopek oddaje naro�ila, na posebnem obrazcu se dolo�i terminski plan in 
odgovorne osebe za izvedbo posameznih dejanj v postopku), prevzemanje obveznosti v breme 
prora�una (odgovorna oseba odobri prevzem obveznosti, �e je v skladu s sprejetim 
prora�unom in na�rtom razvojnih programov), izpla�evanje iz prora�una (pred izpla�ilom se 
preveri pravni temelj obveznosti),… Podro�je priprav obsega izdelavo finan�nega na�rta 
prihodkov in odhodkov, na�rta razvojnih programov, dodeljevanja subvencij, dotacij in 
drugih transferjev iz prora�una (v skladu s pravilniki po posameznih podro�jih), odprodaje, 
dajanja v najem premoženja,…  
Notranje finan�ne kontrole v ob�inski upravi Ob�ine Trebnje torej zagotavljajo, da: 
��se prevzemajo in poravnavajo obveznosti samo za namen in do višine, ki je dolo�ena s 

prora�unom, 
��je prevzemanje obveznosti utemeljeno s pisno pogodbo ali drugim aktom, ki ima zna�aj 

pogodbe, razen �e ni z zakonom druga�e dolo�eno, 
��se obveznosti v breme prora�una pla�ujejo samo upravi�encem in samo za dovoljeno 

vrsto in višino stroškov, 
��se obveznosti v breme prora�una pla�ujejo v rokih, ki so za posamezne namene dolo�eni v 

zakonu o izvrševanju prora�una RS, 
��so pogodbe za nabavo blaga, naro�ilo storitev ali gradenj sklenjene samo v skladu s 

predpisi o javnem naro�anju, 
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��ima vsak izdatek iz prora�una podlago v verodostojni knjigovodski listini, s katero se 
izkazuje obveznost za pla�ilo in se pravni temelj in višina obveznosti pred izpla�ilom 
preveri in pisno potrdi, 

��se pripravi poro�ilo o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem letu,… 
 
Za prora�unsko leto 2004 je bila v skladu s Pravilnikom poleg notranjih kontrol v letu 2005 
zagotovljena tudi notranja revizija poslovanja, in sicer s pomo�jo zunanjega izvajalca, ki je 
bil izbran po postopku za oddajo javnih naro�il male vrednosti – LORIS, ra�unovodstvo in 
storitve d.o.o., Trg 4. julija 67, DRAVOGRAD, ki je vpisan v seznam revizijskih družb pri 
Ministrstvu za finance.  
 
Glavne ugotovitve Poro�ila o izvajanju notranje revizije Ob�ine Trebnje za leto 2004 
(september 2005), in na podlagi njih sprejeti ukrepi:  
Nadzor je bil opravljen v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 
notranjega nadzora javnih financ ter Usmeritvami za državno notranje revidiranje (RS, MF, 
Služba za nadzor prora�una, december 2003) in je obsegal naslednja podro�ja: 
- nadzor pravilnosti postopkov pri sprejemanju prora�una, 
- nadzor poro�il (statisti�nih in ob�inskemu svetu) glede na ra�unovodske evidence, 
- nadzor uskladitve knjigovodskega stanja z letnim popisom, 
- nadzor uskladitve analiti�nih knjigovodstev z glavno knjigo, 
- nadzor obra�una pla� zaposlenim in funkcionarjem, 
- nadzor porabe namenskih sredstev iz državnega prora�una, 
- nadzor izvajanja javnih razpisov in javnih naro�il male vrednosti, 
- revizijsko poro�ilo. 
 
POVZETEK ugotovitev in priporo�il: 
Notranja revizija poslovanja Ob�ine Trebnje za leto 2004 je bila izvedena v skladu z 
usmeritvami za državno notranje revidiranje in standardi notranjega revidiranja. 
Ugotovljeno je bilo, da so notranje kontrole ustrezne, zanesljive in uspešne. 
• Prora�un in rebalansi prora�una za leto 2004 so bili sprejeti z ustreznimi postopki.  
• Poro�ila, pripravljena za statisti�ne potrebe in za ob�inski svet, se ujemajo z 

ra�unovodsko dokumentacijo in ra�unovodskimi izkazi. 
• Knjigovodsko stanje premoženja in obveznosti je v glavnem usklajeno z dejanskim 

stanjem. Analiti�ne evidence o neopredmetenih dolgoro�nih sredstvih in o opredmetenih 
osnovnih sredstvih so usklajene z glavno knjigo, razen za kmetijska zemljiš�a. Prav tako 
so analiti�ne evidence kupcev in dobaviteljev usklajene z glavno knjigo.  

• Stroški dela (pla�e, prejemki zaposlenim in ob�inskim funkcionarjem) so obra�unani v 
skladu z državnimi predpisi in predpisi ob�ine.  

• Sredstva, ki jih je Ob�ina Trebnje dobila iz prora�una Republike Slovenije, so uporabljena 
za namene, za katere so bila nakazana. 

• Javna naro�ila (javni razpisi, javna naro�ila male vrednosti: zbiranje ponudb in 
poenostavljen postopek z naro�ilnicami) so v glavnem izvajana v skladu z zakonom o 
javnih naro�ilih. Pla�ila obveznosti so izvršena v rokih, predpisanih z Zakonom o 
izvrševanju prora�una Republike Slovenije za leti 2004 in 2005. 

Po mnenju zunanjega izvajalca notranje revizije so notranje kontrole zelo dobro 
vzpostavljene; priporo�ila se nanašajo na nekatera podro�ja, pri katerih so se pojavila 
odstopanja od internih pravil in zunanjih predpisov, vendar pa nobeno odstopanje ni 
bistvenega pomena.  
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Ugotovljene pomanjkljivosti je Ob�ina Trebnje upoštevala pri evidentiranju poslovnih 
dogodkov v letu 2005: 

• Pri popisu sredstev za leto 2005 so bila popisana vsa osnovna sredstva. 
• Za sredstva, dana v upravljanje, so bila v letu 2005 sproti evidentirana pove�anja in ob 

koncu leta je bil na podlagi usklajevanja s prejemniki teh sredstev usklajen tudi saldo 
za odpise. 

• Kmetijska zemljiš�a so bila že v letu 2004 popisana v celoti, niso pa bila zavedena v 
register osnovnih sredstev, evidenca je bila usklajena na dan 31. 12. 2005. 

• Splošni sklad se je v letu 2005 oblikoval sproti, ob nabavi osnovnih sredstev. 
 
 
IX. Pojasnila, zakaj cilji niso bili doseženi – po posameznih podro�jih 

funkcionalne klasifikacije dejavnosti 
 
 
PRIHODKI 
 
Manjša realizacija prihodkov se beleži na postavki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, 
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in zaradi odvajanja 
odpadnih voda, prihodkov iz naslova zbranih sredstev s krajevnim samoprispevkom – KS 
Trebelno, sredstev KS za izgradnjo gospodarske infrastrukture, sredstev MKGP za gozdne 
ceste in sredstev iz prora�una EU za strukturno politiko (ki bodo skladno s podaljšanjem 
pogodbenega roka v Obrtni coni realizirana v letu 2006). Vzrok manjšemu prilivu je manjše 
nakazilo iz naslova zbranih okoljskih dajatev ter finan�no nerealiziranih projektov 
gospodarske infrastrukture.   
 
ODHODKI 
 
Ob�inski svet 
 
Manjša realizacija finan�nih odhodkov je bila na postavki sejnin, ki je posledica manjšega 
števila sej, kot je bilo planirano, ter na postavki stroški ob�inskega informiranja zaradi 
nerednega izhajanja Glasila ob�anov.  
 
Župan 
 
Na postavki pla�e z dodatki ter drugi operativni odhodki je bila realizacija manjša zaradi 
imenovanja podžupanov v zadnjem kvartalu leta.  
 
Ob�inska uprava  
 
0111 Dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov 
Realizacija odhodkov je manjša na postavki pla�e z dodatki zaradi daljše bolniške odsotnosti 
ve�jega števila delavcev. 
Planirani odhodki na postavki pisarniški in splošni material in storitve so manjši zaradi 
restriktivne uporabe teh sredstev in pridobitve ugodnejših ponudb dobaviteljev. 
Realizacija na postavki sodni stroški, v višini 2.627.324,50 sit (75%), predstavlja pla�ilo 
obveznosti na podlagi sklepov oz. pozivov sodiš�a za pla�ilo predujmov za cenitve 
nepremi�nin v zapuš�inskih postopkih, pla�ilo stroškov notarskih overitev, pla�ilo naro�enih 
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cenitev za nepremi�nine, ki so predmet nakupa/prodaje. Realizacija pod planom je posledica 
manjšega obsega sredstev porabljenih za cenitve nepremi�nin. 
 
0421 Kmetijstvo 
Sredstva na podro�ju sofinanciranja investicij in tehnoloških posodobitev niso bila v celoti 
realizirana, ker so prijavitelji odstopali od vlog za sofinanciranje gradnje gnojni�nih jam. 
Pri sofinanciranju reprodukcije v živinorejo je bilo v planiranih sredstvih tudi sofinanciranje v 
mesecu decembru, ki se bo realiziralo v letu 2006.  
Ve�ji izpad je bil tudi na postavki, namenjeni za urejanje kmetijskih zemljiš�, ker nekateri 
upravi�enci niso izpolnili pogodbenih nalog.   
 
0422 Gozdarstvo  
Cilji so bili v celoti doseženi. 
Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje gozdov so nastali zaradi poseka odkazane koli�ine 
iglavcev, ki so se posušili zaradi napada podlubnikov. Druga gojitvena dela pa niso bila 
predvidena. 
 
0451 Cestni promet 
Na podro�ju rednega letnega vzdrževanja in investicijskih odhodkov ni možno trditi, da cilji 
niso realizirani, saj povpre�na realizacija znaša preko 95% na�rtovane. Manjša odstopanja so 
ugotovljena pri investicijskih transferih krajevnim skupnostim za izvedbo t.i. posebnega 
programa modernizacije javnih poti – vendar na to ni možno vplivati, ker je razloge za to 
potrebno poiskati v posameznih KS. 
V sklopu reševanja nivojskega prehoda lokalne ceste Mirna - Stan preko železniške proge 
Sevnica - Trebnje, se je že v letu 2004, kot soinvestitor prehoda, vklju�ila Javna agencija za 
železniški promet, ki bo k celotni investiciji za zavarovanje nivojskega prehoda s 
polzapornicami, prispevala do 50% potrebnih sredstev. Zaradi dodatnih pogojev Agencije je 
bilo potrebno na novo oblikovati projektno nalogo in korigirati tehni�no dokumentacijo. 
Izvedba investicije, v višini 70 mio SIT, se posledi�no prenaša v leto 2006. 
 
0473 Turizem 
Sredstva, ki so bila v okviru plana in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 
turisti�nih društev v Ob�ini Trebnje namenjena za sofinanciranje društev, niso bila v celoti 
porabljena, saj Turisti�no društvo Trebnje ni sodelovalo v projektu »Moja dežela, lepa in 
gostoljubna«. 
 
0474 Druge gospodarske dejavnosti 
CRPOV  
Sredstva za razvojne programe CRPOV so vezana na priliv sredstev Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ker v letu 2005 ni bilo državnega razpisa za ta namen, v 
tem delu tudi ni bilo realizacije. 
Pove�an in realiziran pa je bil transfer krajevnim skupnostim za nadaljevanje obnove zgradb, 
ki so opredeljene v razvojnih nalogah projektov CRPOV na obmo�ju krajevnih skupnosti Sela 
pri Šumberku in Šentrupert.    
Drobno gospodarstvo  
Subvencioniranje obrestne mere kreditov pri finan�nih institucijah za investicije podjetnikov 
in obrtnikov iz ob�ine Trebnje se izvaja na podlagi sprejetega Pravilnika o subvencioniranju 
obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Ob�ini Trebnje, vendar je  bila 
zainteresiranost majhna, saj sta v letu 2005 prispeli na razpis le dve vlogi.  
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Obmo�na obrtna zbornica Trebnje, ki se je javila na Javni poziv za pridobitev sredstev za 
izobraževanje in strokovno usposabljanje podjetnikov v ob�ini Trebnje za leto 2005 je izvedla 
izobraževanja v skladu s planom; Ob�inski svet je konec novembra 2005 sprejel Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prora�unu Ob�ine Trebnje za leto 2005, s katerim je 
namenil dodatno 500.000 SIT, vendar sredstva niso bila porabljena, ker �asovno ni bilo 
možno izvesti ponovnega Javnega poziva za pridobitev sredstev za izobraževanje in 
strokovno usposabljanje podjetnikov.  
 
0490 Druge dejavnosti s podro�ja gospodarskih zadev 
Zastavljeni cilji so bili realizirani v obsegu med 71,44% in 86,04% in niso posledica slabega 
dela uprave, temve� razlogov na relacijah ob�ina - KS. 
 
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Planirana sredstva v celoti niso bila realizirana zaradi dveh vzrokov. Kot prvi razlog  so 
prekora�eni terminski plani izvedbe investicij in s tem prispele finan�ne obveznosti do 
naro�nika, ki so zapadle v leto 2006 (60 dnevni pla�ilni rok), drugi razlog pa je, da so 
investicije zaradi slabih vremenskih razmer in posledi�no kratke gradbene sezone potekale 
prekinjeno z ve�jimi zastoji. 
 
0520 Ravnanje z odpadno vodo  
Glavni in poglavitni vzrok za nedoseganje zastavljenih ciljev izhaja iz predhodno  
nepravo�asno pripravljene projektne in tehni�ne dokumentacije brez katere izvedba investicij 
ni dopustna (�N Blato, Trebnje-Stari trg, Mirna), kakor tudi težav pri pridobivanju pravic 
posegov na zemljiš�a (privatna zemljiš�a). Oba vzroka posledi�no terminsko odmikata 
investicije oziroma izvajanje projektov. 
 
0610 Stanovanjska dejavnost 
Planirana sredstva so ostala deloma neporabljena iz naslova interventnih ukrepov, ki jih v letu 
2005 ni bilo, deloma pa zaradi neuspelega prvega razpisa, kjer so ponudbe prekora�ile  
planirana sredstva, pri ponovljenem razpisu pa se je adaptacija kopalnice na Sokolski 6 na 
Mirni prestavila v leto 2006. 
Sredstva na postavki Teko�e vzdrževanje stanovanj in upravljanje so bila porabljena v skladu 
z obsegom zahtevanih del za teko�e vzdrževanje stanovanj in upravljanje, kjer pa je obseg le- 
teh vnaprej težje natan�no predvideti. 
Nerealizirani cilji tudi izhajajo iz vseh aktivnosti v zvezi gradnjo oziroma priprav za gradnjo 
neprofitnih stanovanj (stanovanjskega bloka) na Mirni (priprava potrebne predinvesticijske 
dokumentacije; DIIP, idejna zasnova). Glede na to, da se investicija na�rtuje skupaj s 
Stanovanjskim skladom RS, je pri�etek vseh aktivnosti vezan na njih, kot partnerja, ki pa v 
letu 2005 ni pri�el z aktivnostmi.  
 
0620 Dejavnosti na podro�ju prostorskega na�rtovanja in razvoja 
 
PROSTOR 
Stroški geodetskih podlag in drugo 
Planirana sredstva 7.700.000 SIT so bila realizirana v višini 1.927.044,80 SIT, kar pomeni 
25,03%. Vzrok omenjeni realizaciji so projekti ZN Cviblje, ZN IPC  Trebnje, železniški 
prehod Mirna, kjer se parcelacija zemljiš� za potrebe infrastrukturnih ureditev obmo�ij ni 
mogla izvesti zaradi nesprejetih dokumentov (ZN Cviblje) ali nedokon�anih projektov 
komunalne infrastrukture (Mirna, IPC Trebnje). 
Urbanisti�na dokumentacija 
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Planirana sredstva v višini 35.530.000 SIT so bila realizirana le 38,34%, kar predstavlja 
13.622.488,60 SIT. Zaklju�ile so se aktivnosti pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN 
Cviblje, vklju�no z geološkimi raziskavami. 
Na podro�ju urbanisti�ne dokumentacije so se vodile aktivnosti tudi za pripravo lokacijskega 
na�rta za kamnolom Brezje, za lokacijski na�rt za sanacijo kamnoloma Žalostna gora, pri�el 
se je tudi postopek priprave lokacijskega na�rta za koriš�enje in sanacijo kamnoloma Vrhpe�, 
aktivnosti za pripravo lokacijskega na�rta za poslovno cono na Mirni in za spremembe 
zazidalnega na�rta Pavlinov hrib v Trebnjem. Navedeni postopki oziroma priprave izvedbenih 
aktov pa niso vplivale na prora�unska sredstva, saj so bila vsa sredstva za dokumentacije 
pridobljena na podlagi sporazumov o medsebojnem sodelovanju z bodo�imi investitorji na 
obmo�jih predmetnih lokacijskih na�rtov.  
Na tem podro�ju je bilo vodenih mnogo aktivnosti za pripravo državnih lokacijskih na�rtov za 
avtocesto Ponikve – Hrastje in Pluska – Ponikve ter za lokacijski na�rt za 2 x 400 kV 
daljnovod Beri�evo – Krško.  
Vzrok za nerealizirane projekte na podro�ju urbanisti�ne dokumentacije izhaja iz nejasnosti 
na podro�ju prostorske zakonodaje. Ministrstvo za okolje in prostor je pred poletjem vse 
ob�ine seznanilo, da bo v septembru sprejet interventni zakon, ki bo bistveno spremenil in 
poenostavil obstoje�o prostorsko zakonodajo in predpisal izdelavo novih, druga�nih 
prostorskih aktov. Zato ni bilo pri�eto z aktivnostmi za pripravo strategije prostorskega 
razvoja ob�ine in prostorskega reda.  
 
UREJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠ� 
Priprava zemljiš�  
Planirana sredstva v višini 512.000.000 SIT so bila realizirana v višini 254.563.403,82 SIT, 
kar predstavlja 49,72%. Vzrok omenjeni (ne)realizaciji predvsem izhaja in prenesenih 
finan�nih obveznosti (izvedena dela v mesecu novembru in decembru)  v leto 2006. Na 
projektu Obrtna cona Trebnje je bilo izvedenih del v letu 2005 v višini  315.338.732,22 SIT, 
finan�no pokritih (60 dnevni rok pla�ila) pa le 133.163.936, 00 SIT. Enaka primerjava velja 
tudi za ZN Stari trg – DSO, kjer je bila finan�na realizacija le v višini 121.399.467,00 SIT od 
planirane 135.000.000,00 SIT.  
Nakup zemljiš� 
Stvarno premoženje ob�ine se lahko pridobiva samo v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje 
nalog bodo�ega upravljavca, brez nepotrebnih zalog. Pri tem je potrebno upoštevati na�elo 
u�inkovitosti in gospodarnosti ravnanja s sredstvi, ki so predvidena kot pla�ilo za pridobitev 
stvarnega premoženja. V letu 2005 so bili planirani odkupi zemljiš� v posameznih ureditvenih 
obmo�jih naselij za potrebe poselitve oziroma komunalnega urejanja teh obmo�ij. Odhodki na 
postavki nakup zemljiš� so v odnosu na plan realizirani 57,22%. Porabljena sredstva so bila v 
ve�jem delu namenjena za zagotovitev sredstev za nakup zemljiš� na Hudejah za ureditev 
lokacije romskega naselja (vklju�no z menjavo) in za nakup zemljiš� v Obrtni coni Trebnje.  
Vzroki za nerealizirane odkupe zemljiš� izhajajo: 

• zemljiš�a v ZN Roje, ZN Cviblje, OSO Mirna; zaradi nerealiziranih projektov na 
podro�ju prostorskega na�rtovanja (ZN, projekti za komunalno ureditev obmo�ij) ter 
nedoseženih soglasij s strani lastnikov ni bila izvedena parcelacija zemljiš�, s tem pa 
tudi ne fizi�na opredelitev posameznih zemljiš� za odkup, 

• nakup zemljiš� za rekonstrukcijo lokalnih cest (KS Šentrupert), železniški prehod 
Mirna; zaradi nepripravljene projektne dokumentacije za rekonstrukcijo obeh 
objektov, ni bila izvedena parcelacija potrebnih zemljiš� in posledi�no tudi ne odkupi, 
delno so lahko vzrok za (ne)realizacijo tudi nepravo�asno pridobljene ocene vrednosti 
zemljiš� . 
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Študije, dokumentacija, investicijski nadzor 
Osnova za pripravo in kasnejšo realizacijo izvedbenih projektov komunalnega urejanja 
stavbnih zemljiš� so pripravljeni in verificirani projekti s podro�ja urbanisti�ne 
dokumentacije. V celoti so bili realizirani projekti za komunalno infrastrukturo ZN Roje, Stari 
trg - DSO ter IPC Trebnje, ki je bil sofinanciran iz projekta Phare. 
Bistveno odstopanje od na�rtovanega plana na podro�ju priprave dokumentacije predstavlja 
projektna dokumentacija za ZN Cviblje,  kjer zaradi nesprejete spremembe zazidalnega na�rta 
ni bilo osnove za njeno realizacijo.   
S podro�ja investicijskega nadzora na�rtovan plan ni bil realiziran zaradi terminskega zamika  
gradnje komunalne infrastrukture v obmo�ju ZN Stari trg - DSO in Obrtna cona Trebnje. 
 
0630 Oskrba z vodo  
Glavni in poglavitni vzrok za nedoseganje zastavljenih ciljev izhaja iz predhodno  
nepravo�asno pripravljene projektne in tehni�ne dokumentacije brez katere izvedba investicij 
ni dopustna (Zaloka – Vesela Gora). 
Ostali na�rtovani projekti so v fazi izgradnje, kjer pa se, zaradi terminskega zamika 
investicije, finan�ne obveznosti investicij prenašajo v leto 2006, razen vodovodnega sistema 
Radulja, kjer se zaradi nedoseženega medsebojnega sporazuma z ob�ino Mirna pe�, ni pri�elo 
s konkretnimi aktivnostmi.  
 
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 
Investicijski transferi so realizirani v celoti. Na postavki storitev splošnega zdravstvenega 
varstva sredstva niso bila porabljena v planirani višini, saj je realizacija odvisna od 
opravljenih mrliških ogledov in obdukcij, del pla�il za opravljene storitve pa zapade v pla�ilo 
v letu 2006. 
 
0810 Dejavnosti na podro�ju športa in rekreacije 
Manjša poraba sredstev od plana je na postavki sofinanciranje športnih programov, in sicer na 
ra�un izobraževanj, za kar se sredstva nakazujejo na podlagi zahtevkov po izvedbi 
izobraževanj ter na ra�un neizkoriš�enosti interventnih sredstev.  
Na postavki priznanja najboljšim športnikom je poraba nekoliko manjša zaradi izpla�ila po 
dejanski realizaciji, na podlagi predloženih ra�unov o izvedbi projekta. 
 
0820 Kulturne dejavnosti 
Manjša poraba od planirane je na postavki poslovne najemnine in zakupnine, ker je bila 
sklenjena prodajna pogodba za odkup galerijskih prostorov in je bila prihranjena na�rtovana 
najemnina. 
Na postavki drugi operativni odhodki je bila manjša poraba od planirane zaradi dejanskih 
izpla�il sejnin �lanom komisije na podro�ju kulture. 
Na postavki teko�ih transferov – sofinanciranje kulturnih programov je bila poraba manjša od 
planirane zaradi izpla�ila sredstev izvajalcem kulturnih programov in projektov po dejanski 
realizaciji.  
Na postavki teko�ih transferov za Knjižnico Pavla Golie Trebnje (sredstva za pla�e in druge 
izdatke zaposlenim ter sredstva za prispevke delodajalcev) so bila sredstva porabljena v 
skladu z mese�nimi zahtevki knjižnice oz. dejansko realizacijo.  
Na postavkah investicijskih odhodkov (obnove – varstvo kulturne dediš�ine in študije, 
dokumentacija, investicijski nadzor) je ostal del sredstev neporabljen, in sicer za postavitev 
toplarja v bližino Jurjeve doma�ije zaradi postopka pridobivanja ustrezne dokumentacije ter 
za idejne  zasnove za knjižnico na Mirni zaradi postopka urejevanja lastništva doma Partizan 
na Mirni. 
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0840 Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij  
Na podro�ju mladinske dejavnosti so bila sredstva le delno realizirana. Planirana sredstva niso 
bila v celoti porabljena, ker je bilo na javni razpis prijavljenih le nekaj mladinskih programov, 
nekateri izmed njih pa tudi niso bili realizirani. 
Sredstva za dejavnost neprofitnih organizacij, društev in drugih institucij so bila v prora�unu 
za leto 2005 realizirana v 89,53% deležu. Sredstva so se izpla�evala izbranim izvajalcem na 
podlagi prispelih zahtevkov za izpla�ilo po dejanski realizaciji. 
 
0911 Predšolska vzgoja 
Sredstva za predšolsko vzgojo so bila v prora�unu za leto 2005 realizirana v 88% deležu. 
Nekoliko manjša je realizacija na postavki »Predšolsko varstvo izven mati�ne ob�ine«, saj 
tovrstnih stroškov ni mogo�e optimalno planirati in tudi ni mogo�e vnaprej predvideti, koliko 
otrok bo dejansko vklju�enih v vrtce izven naše ob�ine, kolikšne bodo cene programov v teh 
vrtcih, niti kolikšen bo delež pla�il staršev.   
 
0912 Osnovnošolsko izobraževanje 
Med teko�imi transferi so planirana sredstva za štipendije nekaj ve�ja od porabljenih sredstev, 
predvsem iz razloga, da se lahko izvede postopek javnega razpisa. Gre namre� za to, da je 
prora�unsko leto razli�no od šolskega leta, sredstva pa je potrebno imeti zagotovljena za 
celoten obseg oddaje javnega razpisa. Prav tako sredstva niso realizirana za podelitev 
štipendij preko Podjetniškega centra Novo mesto, saj je bilo zanimanje delodajalcev zelo 
majhno.  
Manjše odstopanje se kaže pri realizaciji dodatno dogovorjenih programov, predvsem na 
ra�un odstopanj v predloženih zahtevkih osnovnih šol glede na dolo�en obseg oziroma plan 
izvedbe programov za leto 2005.  
Cilji pa niso bili doseženi pri investicijskih odhodkih za študije in tehni�no dokumentacijo, 
ker v letu 2005 ni bila izbrana in usklajena kon�na varianta za adaptacijo in dograditev 
osnovne šole Šentrupert, za katero bi se nato izdelala nadaljnja investicijska dokumentacija. Z 
rebalansom prora�una 2005 so se prerazporedila tudi sredstva za osnovno šolo Trebnje, in 
sicer za usposobitev zakloniš�a, pla�ilo obveznosti za izvedena dela pa je zapadlo v leto 2006. 
 
1050 Varstvo brezposelnih oseb 
Sredstva za pla�ilo prispevkov niso bila v celoti realizirana zaradi dejanske porabe sredstev 
glede na prejete vloge ob�anov, katerim je bila pravica do pla�ila prispevkov za obvezno 
zdravstveno zavarovanje po 21. to�ki 15. �lena ZZVZZ odobrena. 
 
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izklju�enih kategorij 
prebivalstva  
Javnemu zavodu - Centru za socialno delo Trebnje (Rejnine odraslih, konto 4112) so bila v 
okviru prora�una zagotovljena sredstva za izvajanje dopolnilnega programa oskrbe in varstva 
v drugih družinah za tiste osebe, ki same niso sposobne samostojnega bivanja. Osnova za 
izra�un oskrbnine za odrasle v tujih družinah je razlika med višino materialnih stroškov za 
rejenca iz 51. �lena Zakona o rejniški dejavnosti, ki jo s sklepom dolo�i Minister za delo, 
družino in socialne zadeve in je objavljena v Uradnem listu RS in lastnimi sredstvi rejenca. 
Realizacija je potekala na podlagi prispelih zahtevkov za izpla�ilo in bistveno ne odstopa od 
plana. 
Izdatki za regresiranje oskrbnin v domovih so realizirani v predvidenem obsegu. Na 
realizacijo vplivajo spremembe  pla�ila storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravi�enec 
oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproš�en pla�ila oskrbe v domovih za starejše, kar 
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pa je težko vnaprej predvideti, prav tako, koliko oseb bo uveljavljalo pla�ilo oziroma 
dopla�ilo storitve. Odlo�be o delnem ali celotnem pla�ilu stroškov storitev v zavodih izda 
Center za socialno delo, ob�ina pa v skladu z veljavno zakonodajo uveljavlja terjatve (vpis na 
premoženje) iz naslova teh dopla�il. Finan�na sredstva se zagotavljajo zavodom za odrasle na 
podlagi mese�nih ra�unov.  
Izpla�ila družinskemu pomo�niku so bila v prora�unu za leto 2005 realizirana v 91,66% 
deležu. Invalidna oseba uveljavlja pravico do izbire družinskega pomo�nika pri centru za 
socialno delo, ki je pristojen za to invalidno osebo. Pristojni center za socialno delo odlo�i o 
izbiri dolo�ene osebe za družinskega pomo�nika na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje 
minister, pristojen za socialno varstvo. Te pravice se v skladu z zakonom financirajo iz 
ob�inskega prora�una. 
Storitev pomo�i na domu (konto 4133) je realizirana v pogodbenem obsegu, neporabljena so 
bila sredstva predvidena za olajšave posameznikom, ki pa se dolo�ajo za vsakega upravi�enca 
z odlo�bo. Del obveznosti za pla�ilo storitev pomo�i na domu se je prenesel v leto 2006. 
Sredstva za povra�ilo stroškov prevoza – DSO (konto 4133), ki zajemajo dodatne stroške 
kilometrin, ki niso zajeti v strukturi priznane cene, izra�unane po Pravilniku o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, so bila v prora�unu za leto 2005 realizirana v 
88,61% deležu, obveznosti za december pa so zapadle v pla�ilo v leto 2006.  
Javna dela 
Planirana sredstva so bila realizirana le 25,63%, in sicer iz slede�ega razloga: Center za 
socialno delo (kot izvajalec javnega dela z naslovom »Prispevek h kompleksni pomo�i 
družinam s posebnimi potrebami«) je redno spremljal osebe na Uradu za delo, ki bi 
izpolnjevale pogoj o vklju�itvi 2 brezposelnih oseb, starih 50 in ve� let, s V. stopnjo 
izobrazbe. Pogoj je bil izpolnjen samo v mesecu decembru 2005.  
Javna dela »Pomo� starim in dementnim v za�asnem in dnevnem varstvu in razvijanju 
družabništva v Domu starejših ob�anov Trebnje« so se izvajala zelo uspešno.  
 
 

X. Ocena u�inkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga podro�ja  
 
Ob�ina Trebnje v skladu z ustavo in zakonom ter sprejetimi predpisi zagotavlja opravljanje 
vseh temeljnih nalog lokalne skupnosti ter uspešno pospešuje razvoj drobnega gospodarstva, 
sofinancira delovanje društev na podro�ju gasilstva, kmetijstva, sociale, turizma, športa in 
kulture. 
S finan�nimi sredstvi v višini dobrih 40% financira investicije, ki so podlaga za dolgoro�ni 
razvoj institucij in posameznikov v ob�ini Trebnje. 
Poseben poudarek je dan k policentri�nemu razvoju krajevnih skupnosti in varstvu okolja.   
Pozornost se posve�a tudi reševanju romske problematike glede pridobitve enakih možnosti 
življenja kot ostali ob�ani. S tem se zmanjšujejo medsebojna nasprotja prebivalcev, ki 
neposredno bivajo ob romskih naseljih. 
 
 
V nadaljevanju so predstavljeni še vplivi posameznih dejavnosti na druga podro�ja: 
 
0422 Gozdarstvo 
Redno in teko�e vzdrževanje gozdnih cest omogo�a normalno gospodarjenje z gozdovi, hkrati 
pa vzdrževane gozdne ceste na nekaterih obmo�jih prevzemajo tudi širši pomen, saj hkrati 
povezujejo kraje v ob�ini in tako ob osnovni funkciji pridobivajo status javnih poti. 
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0451 Cestni  promet  
Redno vzdrževane in rekonstruirane oziroma obnovljene ceste vsekakor ugodno vplivajo na 
druga podro�ja. Eden od pomembnejših pozitivnih u�inkov se izraža v varnejši in udobnejši 
vožnji po teh cestah, boljših in kvalitetnejših medkrajevnih (medob�inskih) povezavah, 
prispevajo k razvoju gospodarstva, turizma in drugih dejavnosti v ob�ini. 
 
0490 Druge dejavnosti s podro�ja gospodarskih zadev 
Ob�ina Trebnje v skladu s Statutom Ob�ine Trebnje krajevnim skupnostim za skupno 
dogovorjene programe v celoti odstopa nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš�a in davek 
od premoženja in tako izboljšuje razvoj krajevnih skupnosti.  
 
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Odvoz in ravnanje z odpadki je poglavitna dejavnost na podro�ju varstva okolja, ki se z 
urejenim okoljem odraža na vseh družbenih podro�jih. Kontinuiteta u�inkov na druga 
podro�ja je o�itna in stalna (postopna izboljšava naravnega/življenjskega okolja). 
 
0520 Ravnanje z odpadno vodo 
Z dograjenimi objekti (Trebnje, �atež) je dosežena povpre�na stopnja �iš�enja odpadnih voda 
preko 90%, kar predstavlja bistveni napredek pri varovanju okolja, tako zraka, tal in voda, 
oziroma prispeva h kvalitetnejšemu življenjskemu okolju. 
 
0610 Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj 
V okviru stanovanjskega fonda, ki je v lasti Ob�ine Trebnje, predvsem z neprofitnimi 
enotami, je poskrbljeno za osnovno reševanje stanovanjskih problemov, glede na socialni 
status uporabnikov, kar vsekakor vpliva na njihov položaj v ekonomskem in socialnem 
smislu. Poleg tega pa se s fondom službenih stanovanj zagotavlja v ob�inskem prostoru 
deficitaren kader.  
 
0630 Oskrba z vodo 
Na�rtovanje izboljšav, sprememb v delovanju in nadgradnja vodovodnih sistemov so nujen 
sestavni del spremenjenih poselitvenih zahtev. Naravna pitna voda, s katero razpolagajo naši 
vodni viri, je prava vrednota, ohranitev tradicionalnega na�ina oskrbe z vodo pa predstavlja 
bogato dediš�ino na vseh podro�jih �lovekovega delovanja.  
U�inki realiziranih projektov se na drugih podro�jih, kjer se oskrba vzpostavlja, odražajo z 
boljšimi razvojnimi možnostmi, na podro�jih, kjer se vir nadomesti, pa s pridobitvijo osnovne 
pravice do kvalitetne pitne vode.  
 
0740, 0760 Storitve splošnega zdravstvenega varstva in druge dejavnosti na podro�ju 
zdravstva 
Z organizacijo mrliške službe je zagotovljeno nemoteno opravljanje zakonskih nalog, z 
zagotavljanjem sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov na podro�ju zdravstva, pa so 
ob�anom izboljšani pogoji za zagotovitev njihovih potreb, zaposlenim v zdravstvu pa  boljši 
pogoji za delo. 
 
0810 Dejavnosti na podro�ju športa in rekreacije 
Vlaganja v izvajanje programov na podro�ju športa vplivajo tudi na krepitev zdravja ljudi, 
posledi�no zmanjšujejo odsotnost z dela in zagotavljajo boljšo kvaliteto življenja. 
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0820 Kulturne dejavnosti 
S podporo kulturnim projektom, programom in zagotavljanju dostopnosti do javne 
infrastrukture na podro�ju kulture se zadovoljuje predvsem potrebe ljudi, kulturno dogajanje 
pa ima vplive tudi na druga podro�ja (gostinstvo, turizem..). 
 
0840 Dejavnost neprofitnih organizacij, društev,… 
S sofinanciranjem programov nevladnih in neprofitnih organizacij vpliva ob�ina na 
zadovoljevanje potreb prebivalcev, njihovo boljše po�utje in rešitev socialnih stisk. 
 
0911 Predšolska vzgoja 
Vklju�itev otrok v organizirane oblike vzgoje in varstva vpliva  na zagotovitev  varnosti 
otrok, družine, razvijanje sposobnosti otrok, možnost zaposlitve staršev in ima dolgoro�ne 
pozitivne u�inke na razvoj in doživljanje otrok. 
 
0912 Osnovnošolsko izobraževanje 
Osnovno izobraževanje je obvezno,  je podlaga za napredovanje na višje stopnje 
izobraževanja in ima vpliv na vsa podro�ja dela in življenja. 
 
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izklju�enih kategorij 
prebivalstva  
Z zagotavljanjem socialne varnosti prebivalstva se rešujejo socialne stiske posameznikov, 
družin in drugih skupin prebivalcev, s tem pa je ohranjeno �loveško dostojanstvo in dana 
možnost za ponovno vklju�itev v življenje. 
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Realizacija prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2005 
 
Krajevne skupnosti so v letu 2005 na�rtovale, da bodo razpolagale z 727.950.608 SIT 
sredstev. Prihodke v bilanci prihodkov in odhodkov so na�rtovale v višini 718.205.608 SIT, 
razliko pa so predvidele pokriti z razpoložljivimi sredstvi na ra�unu.  
 
Pri pripravi rebalansa ob�inskega prora�una so bile tudi krajevne skupnosti pozvane naj 
pripravijo spremembe svojih finan�nih na�rtov za leto 2005. Spremembo plana ob pripravi 
rebalansa prora�una so posredovale krajevne skupnosti Mirna, Mokronog, Šentrupert in 
Trebnje.  
 
Z rebalansom so krajevne skupnosti zmanjšale svoje finan�ne na�rte, ocenile so namre�, da 
bodo razpolagale s 445.587.027 SIT. Prihodke v bilanci prihodkov in odhodkov so ocenile na 
435.842.027 SIT, razliko, v višini 9.745.000 SIT, pa so na�rtovale pokriti iz razpoložljivih 
sredstev na ra�unu. 
 
Realizacija prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov je bila le 75,89% na�rtovanih 
prihodkov in je znašala 330.772.036 SIT.  
Odhodki krajevnih skupnosti pa so bili realizirani v višini 345.111.673 SIT, oziroma 77,45% 
od planiranih.  
Krajevne skupnosti Dobrni�, Mirna, Mokronog, Ra�je selo, Sela pri Šumberku, Svetinja, 
Šentlovrenc, Šentrupert, Trebelno, Trebnje in Veliki Gaber so presežek odhodkov nad 
prihodki pokrivale iz razpoložljivih sredstev na ra�unu in to v višini 20.915.517 SIT.  
Krajevne skupnosti �atež, Dol. Nemška vas, Knežja vas, Štefan in Velika Loka pa izkazujejo 
presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.575.880 SIT in pove�ujejo splošni sklad. 
 
14.339.637 SIT predstavlja dejanski presežek odhodkov nad prihodki vseh krajevnih skupnosti 
skupaj, pokriva pa se iz razpoložljivih sredstev na ra�unu v letu 2005. 
 
Realizacija finan�nih planov posameznih krajevnih skupnosti in zbirna tabela so sestavni del 
zaklju�nega ra�una Ob�ine Trebnje za leto 2005. 
 
Poro�ila o poslovanju krajevnih skupnosti, ki so priloga k tej obrazložitvi, so dostavile 
krajevne skupnosti �atež, Dobrni�, Dol. Nemška vas, Knežja vas, Mirna, Mokronog, Ra�je 
selo, Sela pri Šumberku, Svetinja, Šentlovrenc, Šentrupert, Štefan, Trebelno, Trebnje, 
Velika Loka, Veliki Gaber. Iz posredovanih finan�nih poro�il in obrazcev, ki so jih 
krajevne skupnosti  predložile AJPES-u, je v ve�jem delu krajevnih skupnosti zaznati, da 
finan�ni podatki med seboj niso enako izkazani, ampak bolj prilagojeni, prav tako marsikje 
ra�unovodsko nepravilno izkazani.  
Krajevne skupnosti tudi izkazujejo na posameznih postavkah porabo nad planiranimi 
sredstvi ali pa celo na postavkah, kjer nimajo na�rtovanih odhodkov. V skladu z Zakonom o 
javnih financah se sredstva lahko porabijo le za namene, ki se dolo�ijo s sprejetjem 
finan�nega plana.  
 
Pri prihodkih krajevnih skupnosti se ugotavlja, da pretežni del sredstev predstavljajo sredstva 
ob�inskega prora�una 66,08%, lastni prihodki pa le 33,92% sredstev. Od teh lastnih sredstev 
pa 33,88% predstavljajo prihodki iz naslova krajevnega samoprispevka. 
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Krajevne skupnosti izkazujejo, da najve�ji del sredstev namenjajo ureditvi cestne 
infrastrukture, urejanju pokopališke dejavnosti, oskrbi z vodo, urejanju javne razsvetljave, del 
sredstev pa je namenjen tudi kulturnemu podro�ju in sicer urejanju kulturnih domov. 
 
 
 
III. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NA�RTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
 
OB�INSKA UPRAVA 
 
V nadaljevanju je po posameznih podro�jih funkcionalne klasifikacije dejavnosti za vsak 
projekt, ki je bil vklju�en v na�rt razvojnih programov za obdobje 2005 – 2008 (ob 
sprejemanju prora�una ter ob sprejemanju rebalansa prora�una), prikazan potek izvajanja 
projekta in njegova finan�na realizacija v prora�unskem letu 2005. Predstavljene so tudi 
spremembe vrednosti projektov ali programov iz na�rta razvojnih programov v skladu z 8. 
�lenom Odloka o prora�unu Ob�ine Trebnje za leto 2005.  
 
 
01 JAVNA UPRAVA 
 
011 DEJAVNOST ORGANOV 
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
 
 4202 Nakup opreme je bil realiziran  v višini 8.268.339,60 sit oz. 88.91%.  
 
��Nabava ra�unalnikov in opreme - Vrednost projekta iz NRP je za obdobje 2005-2008 

planirana v višini 9.300.000 sit. V letu 2005 so bila planirana sredstva v višini 2.500.000 
sit ter v porabljena za nakup novih ra�unalnikov in omare za strežnik v višini 2.435.040 
sit, kar predstavlja 97,40% realizacijo.  

��Nabava drobne pisarniške opreme - Vrednost projekta iz NRP za celotno obdobje 2005-
2008 je  2.320.000 sit. V letu 2005 je bilo od planiranih 500.000 sit realizirano 67.440 sit. 
Nabavljeni so bili posamezni deli pisarniškega pohištva; niso pa bila izvedena dela 
obnova velike sejne sobe, zaradi tega pa niso bila porabljena sredstva za nakup nosilcev 
za projektor ter platno.   

��Nabava pisarniškega pohištva - Vrednost projekta iz NRP za štiriletno obdobje je 
5.600.000 sit. V letu 2005 sredstva niso bila planirana, saj niso bile izkazane potrebe.   

��Ra�unalniški programi, spletna stran - Vrednost projekta iz NRP za obdobje 2005-
2008 je  16.100.000 sit. V letu 2005 so bila planirana sredstva v višini 4.300.000 sit, 
porabljena  pa v višini 4.060.242 sit, kar predstavlja 94,42% realizacijo. Sredstva so bila 
planirana za izdelavo programa evidence nepremi�nin, nove spletne strani ter za katalog 
informacij javnega zna�aja.      

��Nabava fotokopirnega stroja - Vrednost projekta iz NRP 2005-2008 je  6.600.000 sit. V 
letu 2005 je bilo planirano 2.000.000 sit za nov fotokopirni stroj in dejansko porabljeno  
1.978.017 sit, kar predstavlja 99% sredstev.  

��Investicijsko vzdrževanje in obnova - Vrednost projekta iz NRP 2005-2008 je 
44.930.000  sit. V letu 2005 so bila planirana sredstva v višini 2.500.000 sit in porabljena 
v višini 2.061.600 sit, kar predstavlja 82,46 %. Izvedena je bila zaš�ita pred golobi, 
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postavljen nadstrešek nad zadnjimi vhodi in obnovljena je bila fasada na stavbi Goliev trg 
4.   

 
02 OBRAMBA 
 
022 CIVILNA ZAŠ�ITA 
 
Investicijski odhodek sredstev za investicije -  Vrednost projekta iz NRP 2005 – 2008 je 
bila  6.260.000 sit. V letu 2005 so bila  planirana sredstva v višini 1.460.000 sit. Sredstva so 
bila porabljena v višini  1.301.448 sit oz. 89.14%. Najve� sredstev je bilo namenjenih za 
aparat za izpihovanje dima iz prostora ter za nabavo šotorskih kril za ve�je šotore. Ostalo je 
bilo namenjeno drobni požarni opremi.   
Investicijski transferi sredstev za investicije - Vrednost projekta iz NRP 2005 - 2008 je  
7.000.000 sit. V letu 2005 so bila planirana sredstva v višini 1.500.000, ki so bila 100% 
porabljena za pomo� pri gradnji novih domov PGV Sv. Rok in PGD Trebelno.  
 
 
03 JAVNI RED IN VARNOST 
 
032 PROTIPOŽARNA VARNOST 
 
Sredstva za  investicije in inv. vzdrževanje - Vrednost projekta iz NRP v obdobju 2005 -
2008 je 94.280.000 sit. V letu 2005 so bila planirana sredstva v višini 21.200.000 sit, vendar 
so bila po sklepu Ob�inskega sveta z rebalansom pove�ana za 6.500.000 sit. Sredstva so se v 
celoti namenila za sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil PGD Ševnica, PGD Ob�ine, 
PGD Ponikve in PGD Sv. Rok za nov dom, del sredstev pa za nabavo osebne zaš�itne opreme 
gasilcev.   
 
 
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
 
042 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, LOV 
 
Ukrepi v letu 2005, ki so bili namenjeni razvoju in ohranjanju kmetijstva v Ob�ini Trebnje, so 
se izvajali na podlagi sprejetega Programa nalog na podro�ju kmetijstva za leto 2005 in 2006. 
Omenjeni program je bil potrjen s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS 
ter Ministrstva za finance RS. Dodelitev sredstev upravi�encem za sofinanciranje programov 
na podro�ju kmetijstva je potekala na podlagi javnega razpisa.  
Iz ob�inskega prora�una so bile v letu 2005 na podro�ju kmetijstva realizirane naloge v višini 
90,08 %. Višina realizacije na posamezni postavki NRP je bila odvisna od števila vlog in 
višine zahtevkov. Glavni razlog za nižjo realizacijo je ta, da nekateri upravi�enci niso izpolnili 
pogodbenih nalog: 

1. NRP - subvencioniranje dopolnilnih dejavnosti je bilo od predvidenih 3.000.000 
SIT realizirano 2.823.508 SIT oz. 94,12 %.  

2. Nizka realizacija je dosežena na NRP - sofinanciranje investicij in tehnoloških 
posodobitev. Od predvidenih 3.100.000 SIT je bilo realizirano le 2.301.814 SIT oz. 
74.25 %. Sredstva niso bila realizirana, ker je nekaj prijaviteljev, po sprejetem 
predlogu za dodelitev sredstev, pisno odstopilo od vlog za sofinanciranje gradnje 
gnojni�nih jam, glede na ugodnejše pogoje pri MKGP. 
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3. NRP - subvencioniranje reprodukcije v živinorejo je bilo od 12.200.000 SIT 
realizirano 11.108.837 SIT oz. 91,06 %. V planiranih sredstvih je vklju�ena tudi 
subvencija za mesec december 2005, ki bo realizirana v letu 2006. 

4. NRP - zavarovanje pred elementarnimi nesre�ami je bilo od planiranih 1.300.000 
SIT  realiziranih 1.091.584 SIT oz. 83,79 %. Sredstva so bila razdeljena glede na 
število prejetih vlog oz. zahtevkov  na javnem razpisu. 

5. NRP - sredstva za delovanje kme�ke tržnice v višini 1.700.000 SIT so bila 
realizirana skoraj v celoti, to je 99,92 %.  

6. NRP -  štipendiranje naslednikov kmetij je bilo od predvidenih 1.500,000 SIT 
realizirano 1.482.000 SIT oz.  98,80 %. 

7. NRP - delovanje društev in izobraževanje �lanov; od predvidenih 8.150.000 SIT je 
bilo realiziranih 8.043.087 SIT oz. 98,69 %. Ta sredstva so bila namenjena predvsem 
za financiranje strokovnih predavanj, za izvedbo izobraževanja �lanov ter za 
sofinanciranje kmetijskih prireditev in promocije.  

8. NRP - Sofinanciranje izgradnje prizidka k upravni stavbi Kmetijsko gozdarske 
zbornice Novo mesto, je bila s strani Ob�ine Trebnje realizirana v višini 2.000.000 
SIT, kar je 100 %. 

9. Nizka realizacija na NRP - urejanje kmetijskih zemljiš�; od predvidenih 7.250.000 
SIT je bila realizacija v višini 5.560.155 SIT oz. 76.69 %. Glavni razlog so bili 
bistveno preveliki predra�uni predvidenih del, ki pa jih upravi�enci niso realizirali v 
celoti. 

10. NRP - ureditev živinskega sejma v Mokronogu je bila realizirana v višini 996.000 
SIT oz.  99,6 % . 

 
 
045 PROMET 
 
0451 CESTNI PROMET 
 
Pojasnilo k realizaciji NRP: 
 
Sprejet prora�un Ob�ine Trebnje za leto 2005 je opredeljeval skupne izdatke v višini 
360.202.800,00 SIT, kar je 34,6 % pove�anje glede na predhodno leto.  
Podro�je prometa predstavljajo tri skupine odhodkov, in sicer teko�i odhodki oziroma 
odhodki za blago in storitve, ki pa zajemajo redno vzdrževanje cest in zimsko službo na 
ob�inskih (predvsem lokalnih) cestah, obnovo prometne signalizacije, tehni�no 
dokumentacijo in odmere zemljiš� ter sanacije ve�jih poškodb na lokalnih cestah in 
premostitvenih objektih (prepustih). 
Skupna realizacija vseh teko�ih odhodkov v letu 2005 znaša 194.952.800,00 SIT in je za 
4,64% manjša od planirane. Do manjšega odstopanja je prišlo na postavki priprava 
dokumentacije in odmere zemljiš�, zaradi zapletov pri pridobivanju zemljiš�, potrebnih za 
na�rtovane posege. 
V drugo skupino odhodkov spadajo investicijski, zajemajo pa modernizacijo lokalnih cest in 
javnih poti, pripravo investicije za zavarovanje prehoda LC preko železniške proge na Mirni, 
in izgradnjo plo�nika ob regionalni cesti v Štefanu ter izdatki za teh. dokumentacijo in nadzor. 
V tej skupini odhodkov je knjižena realizacija v višini 152.863.578,79 SIT in predstavlja 
95,99 % na�rtovane. 
Tretja skupina odhodkov -  investicijski transferi prora�unskim uporabnikom (krajevnim 
skupnostim, za ureditev poti po posebnem programu) so realizirani  v višini 4.890.068,00 SIT 
ali 81,5%. 
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1. Sanacija mostu na lokalni cesti Stranje-ob�inska meja 
Sprejeta investicija je obsegala nujna sanacijska dela, spomeniško zaš�itenega, lo�nega 
kamnitega mostu v Stranjah. V letu 2004 so bili sanirani kamniti oboki tega mostu, v letu 
2005 pa je bila izvedena dokon�na sanacija in montirana lesena ograja. Vsa na�rtovana dela, 
razen sanacije asfaltnega voziš�a, so bila dokon�ana. Vrednost planiranih in izvedenih del v 
letu 2005 znaša 3,000.000,- SIT. Sredstva za sanacijo je v celoti zagotavljal ob�inski 
prora�un. 

 
2. Modernizacija lokalne ceste Ornuška vas-Mokronog 
V preteklem letu je saniran 500 metrski odsek omenjene LC, in sicer na delu, ki je imel 
najve�je poškodbe – v obmo�ju klanca pri spomeniku Gub�eve brigade. Izvedena dela 
(sanacija plomb) so podlaga za nadaljevanje del pri polaganju obrabne zaporne plasti asfalta 
ali t.i. AB-4. Vrednost planiranih sredstev je realizirana v višini  87 %  ali 5,1 mio SIT. 

 
3. Modernizacija lokalne ceste Slovenska vas-Šentrupert 
Gradbena dela na tej cesti za leto 2005 niso bila na�rtovana, tudi planirani  izdatek, v obliki 
investicijskega transfera Krajevni skupnosti Šentrupert, zaradi težav pri pridobivanju 
zemljiš�, ni bil realiziran. 

 
4. Modernizacija lokalne ceste Križje-Kostanjevica-Svinjsko 
Po sprejetem NRP za leto 2005 so se izvajala gradbena dela na razširitvi in utrditvi omenjene 
LC, v  dolžini 1100 m v obmo�ju Kostanjevice. Obstoje�e, ozko makadamsko voziš�e je 
razširjeno, tako da bo rekonstruirana cesta omogo�ala dvosmerno odvijanje prometa. Dela so 
bila zelo zahtevna, saj je izvedba potekala v strmih, plazovitih pobo�jih ob prisotnosti 
zalednih voda. Planirani znesek v višini 2,700.000,00 SIT je v celoti realiziran. 

 
5. Modernizacija lokalne ceste  Šentrupert-Hrastno-Hom 
Zaradi težav pri pridobivanju soglasja za ureditev odvodnjavanja meteornih voda (izdelava 
ponikalnice) omenjeni projekt v višini 4,0 mio SIT ni bil realiziran. 

 
6. Modernizacija lokalnih cest v KS Ra�je selo 
Izvedena so vsa na�rtovana dela na sanaciji voziš�a, ureditvi odvodnjavanja in polaganju 
zaporne asfaltne plasti AB-4 v Ra�jem selu, in sicer v obmo�ju od križiš�a LC za �atež do že 
saniranega voziš�a v smeri proti Mrzli Luži, v skupni dolžini 330 m. Vrednost planiranih in 
izvedenih del znaša 3,500.000,00 SIT in so v celoti zagotovljena iz ob�inskega prora�una. 

 
7. Modernizacija lokalnih cest v KS Mokronog, izvedba muld 
Planiran obseg finan�nih sredstev v višini 1,000.000,- SIT je v celoti realiziran. Izdelanih je 
490 m muld. 

 
8. Razširitev lokalne ceste Zabrdje – obmo�je serpentin Praprotnica 
Izvedena so dela na sanaciji in razširitvi voziš�a, na mestih, kjer horizontalni elementi ceste 
niso dopuš�ali normalnega odvijanja prometa za ve�ja vozila (tovornjake in avtobuse). 
Planirani znesek, v višini 2,000.000,00 SIT je v celoti realiziran. Sredstva za sanacijo sta 
zagotavljali ob�inski prora�un in KS Mirna. 

 
9. Modernizacija lokalne ceste Sotla-Gor. Zabukovje 
Odsek lokalne ceste v obmo�ju Sotle je bil zgrajen v letu 1980. Zaradi trajne 
preobremenjenosti in neurejenega odvodnjavanja je cesta v celoti propadla. V letu 2005 se je 
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pri�elo z gradbenimi deli na rekonstrukciji tega dela ceste. 500 metrski odsek omenjene ceste, 
v obmo�ju Sotle, je pripravljen za asfaltiranje, ki se bo v skladu z veljavnim NRP izvajalo v 
letu 2006. Na�rtovani obseg finan�nih sredstev za leto 2005, v višini 4,000.000,00 SIT je v 
celoti realiziran. Del sredstev, v višini 400.000,00 SIT, je k temu projektu prispevala KS 
Mirna. 

 
10. Modernizacija lokalne ceste Brezovica-Križ 
Izvedena je sanacija voziš�a ter položena zaporna obrabna plast asfalta (AB-4), in sicer v 
obmo�ju od priklju�ka  na LC v Brezovici v smeri proti Ševnici, v skupni dolžini 423 m. 
Na�rtovana sredstva, v višini 5,500.000,00 SIT, so v celoti realizirana. 

 
11. Modernizacija lokalne ceste  Dol Nemška vas – Gomila 
V letu 2005 so se pri�ela dela na razširitvi in utrditvi voziš�a, v obmo�ju od podružni�ne OŠ 
Dol. Nemška vas do Rodin. Planirani obseg sredstev za leto 2005, v višini 3,600.000,00 SIT,  
je v celoti realiziran. Z deli se bo nadaljevalo v letu 2006. 

 
12. Modernizacija lokalne ceste Srednji Lipovec-Vrbovec 
V obmo�ju Vrbovca so izvedena vsa na�rtovana dela, ki so obsegala sanacijo voziš�a in 
polaganje zaporne plasti asfalta AB-4, v dolžini 380 m. Tudi planirani obseg finan�nih 
sredstev, v višini 3,800.000,00 SIT, je v celoti realiziran. 
 
13. Izdelava plo�nikov ob LC  v obmo�ju Prelog 
V sodelovanju s KS Mokronog je v letu 2005 potekala izgradnja plo�nika v obmo�ju Prelog. 
KS Mokronog je prevzela pripravo tega projekta, ki je obsegal pridobivanje zemljiš�, 
pripravljalna dela, izvedbo odvodnjavanja ter sanacijo in posodobitev ostale komunalne 
infrastrukture v koridorju plo�nika. Ob�ina Trebnje pa je preko izbranega izvajalca del 
cestnega programa za leto 2005 izvedla vsa dela na dokon�anju plo�nika v dolžini 750 m in 
povpre�ni širini 1,30 m. Na�rtovani obseg finan�nih sredstev, v višini 8,800.000,00 SIT, je v 
celoti realiziran. 

 
14. Modernizacija lokalne ceste Mirna-Vol�je Njive 
V skladu s sprejetim razvojnim na�rtom je v letu 2005 izvedena sanacija voziš�a ter 
polaganje obrabne zaporne plasti asfalta v obmo�ju od pokopališ�a pri Sv. Heleni v smeri 
proti Vol�jim Njivam, v dolžini 535 m in šir. 4,20 m. Na�rtovani obseg del za leto 2005 je 
realiziran v celoti, v letu 2006 pa se nadaljujejo dela na posodobitvi te ceste. 

 
15. Modernizacija lokalne ceste  Stranje-Žubina 
Zaradi zapletov pri pridobivanju in odmeri zemljiš�, ter neugodnih vremenskih razmer v 
jesenskem �asu, se z deli na tem projektu ni pri�elo. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 
2006. 

 
16. Finan�ne obveznosti pri modernizaciji javnih poti v letu 2004 
V preteklem letu so bile poravnane vse nastale finan�ne obveznosti, v višini 24,748.000,00 
SIT, za izvedena dela na modernizaciji javnih poti v ob�ini za leto 2004. 

 
17. Modernizacija javnih poti 
V skladu s sprejetim NRP so se tudi v letu 2005, v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, 
izvajala dela na posodabljanju javnih poti. Dela so se izvajala na podro�ju celotne ob�ine, 
obsegala pa so polaganje BD-6 in AB-4 na 14 razli�nih lokacijah. Na�rtovani program del je 
v celoti realiziran.  
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18. Zavarovanje železniškega prehoda na Mirni s polzapornicami 
Z ureditvijo varnejšega prehoda na Mirni (LC Mirna – Stan) s postavitvijo polzapornic in 
svetlobnih signalov se ukinja bližnji prehod za Sv. Heleno-Glinek-Mokronog. Na�rtovana 
investicija je v fazi priprave. V preteklem letu je bila pridobljena projektna dokumentacija, 
potrjena od Agencije za železniški promet, ki pri predmetnem projektu sodeluje s 50% 
finan�nim deležem. Pridobljena so bila tudi zemljiš�a, potrebna za rekonstrukcijo ter 
prestavitev ceste, izvajale so se geodetske odmere. Na�rtovani obseg del, v višini 
5,700.000,00 SIT je realiziran 63,84%. Z gradnjo se namerava pri�eti v letu 2006. 

 
19. Izgradnja plo�nika ob regionalni cesti v Štefanu 
V sodelovanju z Direkcijo RS za ceste, je v letu 2005 kon�ana izgradnja 300 m plo�nika ob 
regionalni cesti v Štefanu. Ob�ina Trebnje je pri tem projektu, vrednem 46,2 mio SIT, 
sodelovala v deležu, ki predstavlja 13,968.817,68 SIT ali 95% realizacije opredeljene z NRP. 
Z rekonstrukcijo ceste in izgradnjo plo�nika se nadaljuje  v letu 2006. 

 
20. Študije, tehni�na dokumentacija, nadzor 
V sklopu sredstev, opredeljenih v tem NRP, so se zagotavljala sredstva za pripravo in 
izdelavo dokumentacije in izvajanje nadzora, potrebnega za izvajanje investicijskih del na 
cestnem podro�ju. Planirani obseg finan�nih izdatkov je realiziran  v višini 2,621.617,75 SIT 
oziroma dosega 87,39% realizacijo glede na plan.  
 
21. Ureditev javnih poti-posebni program 
Na podro�jih, kjer posamezniki ne morejo zagotavljati dovolj visokih deležev za posodobitev 
javnih poti, je ob�ina krajevnim skupnostim, v obliki investicijskega transferja, zagotavljala 
finan�na sredstva za omenjena dela. Sprejet NRP je realiziran v  višini 4,890.068,00 SIT ali 
81,50%. Do manjšega izpada realizacije je prišlo v programih dveh KS, ki nista sledili 
dogovorjenega programa. 
 
 
047 DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
 

��0474 CRPOV 
 

1. Za NRP - nadaljevanje obnove dotrajane bivše šole na  Selih pri Šumberku je bil 
realiziran transfer sredstev iz ob�inskega prora�una, na podra�un Krajevne skupnosti 
Sela pri Šumberku, za 2. fazo obnove bivše šole, v višini 5.089.803 SIT.  

2. za NRP – Obnova vasi – CRPOV Šentrupert, za nadaljevanje obnove Graš�ine 
Vesela Gora, je bil realiziran transfer v višini 4.000.000 SIT. Obnovo graš�ine vodi 
KS Šentrupert, ki poleg navedenih sredstev zagotavlja tudi del sredstev iz svojega 
prora�una glede na  višino investicije posamezne faze. 

 
Investicije, ki jo izvajata ti dve krajevni skupnosti, so nadaljevanje v preteklosti za�etih 
del.  

 
��0474 DROBNO GOSPODARSTVO 

 
NRP za subvencioniranje drobnega gospodarstva – obresti so bile realizirane od 
sprejetih 2.000.000 SIT, v višini 1.722.311 SIT  oz. 86,12 %. Na razpis sta prispeli le 2 
vlogi, ki sta bili ugodno rešeni.  



C:\irena\Zaklju�ni ra�un - 2005\Obrazložitev ZR Ob�ine Trebnje za leto 2005.doc                                                                                 49 

 
��0474 OSTALA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

 
Pojasnilo k realizaciji NRP: 
 
1. Mrliška vežica Trebnje 
Po sprejetem planu je višina planiranih sredstev znašala 5.000.000,00 SIT. Z veljavnim 
planom so bila pove�ana sredstva na 10.000.000,00 SIT. V letu 2005 je bil projekt  v celoti 
realiziran. 
 
 
049 DRUGE DEJAVNOSTI S PODRO�JA GOSPODARSKIH ZADEV 
 
Del sredstev iz naslova NUSZ, in sicer NUSZ od pravnih oseb, in sredstva iz naslova davka 
od premoženja se je podobno kot v preteklih letih namenjal za investicijska vlaganja 
(novogradnje in rekonstrukcije). Tako zagotovljena sredstva prispevajo k boljši urejenosti in 
razvoju krajev znotraj posamezne KS, krajanom zagotavljajo prijetnejše bivalne pogoje, 
ostalim uporabnikom pa spodbude  za hitrejši razvoj. 
 
 
05 VARSTVO OKOLJA 
 
051 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI 
 
Pojasnila k realizaciji NRP: 
 
 1. Deponija Globoko 
Iz naslova ob�inskih taks je bil planiran prihodek v višini 6.900.000,00 SIT, od tega je  bilo 
realiziranih 5.882.230,00 SIT ali 85,25% za potrebe izgradnje deponije Globoko v višini 
2.674.630,00 SIT ter za ekološke otoke v višini 3.207.600,00 SIT;  
Iz naslova okoljskih dajatev je bil planiran prihodek v višini 51.000.000 SIT, od tega 
22.000.000,00 SIT za potrebe izgradnje dostopne poti na II. etažo z iztresalno rampo, kjer je 
bilo porabljenih 7.515.532,00 SIT ali 34,16%,  
 
2. Deponija Cviblje 
Planiran prihodek v višini 21.700.000,00 SIT iz naslova ob�inskih taks, je realiziran v višini  
8.765.277,10 SIT ali 40,39% za potrebe sanacije deponije. 
 
 
052 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
 
Pojasnila k realizacija NRP: 
 
Investicijski transferji, planirani v višini 197.700.000,00 SIT, so realizirani v višini 
79.432.579,81 SIT ali 40,18 % in sicer: 

• planirani transferji iz naslova ob�inskega prora�una v višini 61.000.000,00 SIT 
realizacija v višini 2.909.607,76 ali 4,77%,  

• planirani transferji v višini 136.700.000,00 SIT iz naslova okoljskih dajatev so 
realizirani v višini 76.522.972,05 SIT ali 55,98 %.  
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Realizacija po posameznih projektih: 
INVESTICIJA ZAGOTOVLJENA 

SREDSTVA 
REALIZACIJA % 

Kanalizacija Mirna 33.000.000 908.075,00 2.75 
Kanalizacija �atež 24.000.000 23.065.663,36 96,11 
Kanalizacija St. trg  44.000.000 580.090,00 1,32 
Kanalizacija Žal. gora 12.000.000 11.719.923,46 97,67 
Kanalizacija DNV 4.000.000 0,00 0 
Kanalizacija Šentrupert 3.000.000 0,00 0 
Kanalizacija Blato 3.000.000 0,00 0 
�N Mokronog 25.000.000 93.260,00 3,73 
�N Trebnje  42.700.000 42.670.567,99 99,93 
�N Šentrupert 5.000.000 0,00 0 
M�N Blato 2.000.000 395.000,00 19,75 
SKUPAJ 197.700.000 79.432.579,81 40,18 
 
 
06  STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 
 
061 STANOVANJSKA DEJAVNOST 
 
Pojasnilo k realizaciji NRP: 
 
1. Investicijsko vzdrževanje in obnova stanovanj v lasti ob�ine Trebnje 
Po sprejetem in veljavnem planu je višina planiranih sredstev znašala 10.000.000,00 SIT. 
Realizacija projekta je bila v letu 2005 v višini 7.992.949,55 SIT oziroma 79,93%. 
 
2. Nakup zemljiš� 
Po sprejetem planu je bila višina planiranih sredstev 400.000,00 SIT, katera so bila z 
veljavnim planom zmanjšana na 350.000,00 SIT. Realizacija projekta je bila v višini 
341.453,58 SIT, oziroma 97,55%. 
 
 
062 DEJAVNOST NA PODRO�JU PROSTORSKEGA NA�RTOVANJA 
IN RAZVOJA 
 

��0620 UREJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠ� 
 

Pojasnilo k realizaciji NRP: 
 
1. Cviblje 
Po sprejetem planu je višina planiranih sredstev znašala 12.000.000,00 SIT in sicer 
7.000.000,00 SIT za nakup zemljiš� ter 5.000.000,00 SIT za pripravo projektne 
dokumentacije. Z veljavnim planom so bila pove�ana sredstva  za pripravo dokumentacije na 
14.000.000,00 SIT, tako  da je višina planiranih sredstev znašala 21.000.000,00 SIT. V letu 
2005 na projektu ni bilo finan�ne realizacije. 
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2. Roje – Mirna 
Po sprejetem planu je višina planiranih sredstev znašala 7.000.000,00 SIT za nakup zemljiš�. 
Z veljavnim planom so bila ta sredstva pove�ana  na 10.000.000,00 SIT, ter zagotovljena 
sredstva za projektno dokumentacijo v višini 4.260.000,00 SIT. Višina planiranih sredstev v 
letu 2005 je torej znašala 14.260.000,00 SIT. V letu 2005 so bila na projektu v celoti 
realizirana sredstva za pripravo projektne dokumentacije. 
  
3. ITP cona Trebnje 
Po sprejetem planu je višina planiranih sredstev znašala 35.000.000,00 SIT za pripravo 
projektne dokumentacije. Z veljavnim planom so bila ta sredstva zmanjšana na 30.000.000,00 
SIT. Realizacija je bila izvršena v višini 26.757.725,93 SIT oziroma 89,19%.  
 
4. ZN Stari trg – DSO 
Po sprejetem in veljavnem planu je višina planiranih sredstev znašala 137.500.000,00 SIT in 
sicer 134.500.000,00 SIT za pripravo zemljiš� ter 3.000.000,00 SIT za investicijski nadzor. V 
okviru priprave zemljiš� je bilo realizirano 121.399.467,00 SIT ali 90,25%, stroški 
investicijskega nadzora pa v višini 1.747.200,00 SIT oz 58,24%. 
 
5. Obrtno stanovanjsko obmo�je Mirna 
Po sprejetem in veljavnem planu je višina planiranih sredstev znašala 6.000.000,00 SIT in 
sicer za nakup zemljiš�. Projekt v letu 2005 ni bil realiziran. 
 
6. Obrtna cona Trebnje 
Po sprejetem planu je višina planiranih sredstev znašala 502.000.000,00 SIT za pripravo 
zemljiš�. Z veljavnim planom so bila sredstva zmanjšana na 446.445.000,00 SIT, vklju�no s 
stroški investicijskega nadzora v višini 6.945.000,00 SIT. Realizacija na pripravi zemljiš� je 
znašala 133.163.936,00 SIT, oziroma 35,27%, na investicijskem nadzoru pa v višini 
1.620.000,00 SIT, oziroma 23,32%. 
 
7. Pridobitev nepremi�nin z menjavo  
Ocenjena vrednost projekta (iz NRP) je znašala 5.400.000 sit. V letu 2005 na tem podro�ju ni 
bilo realizacije odhodkov. 
 
8. Odkup zemljiš� za ureditev in zaokrožitev romskega naselja na Hudejah 
Ocenjena vrednost projekta je znašala 15.500.000 sit. Lahko ugotovimo, da so bila sredstva 
realizirana v skladu s planom z minimalnim odstotkom odstopanja. Višina pridobljenih 
nepovratnih sredstev Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja je bila skladno s kon�nimi stroški izvedenega projekta nekolika 
manjša. Skupni odstotek realizacije znaša 97 %. 
 
 
063 OSKRBA Z VODO 
 
Pojasnila k realizaciji NRP: 
 
S prora�unom in v nadaljevanju z rebalansom prora�una Ob�ine Trebnje za leto 2005 so bila 
na predmetnem podro�ju zagotovljena sredstva  v skupni višini 168.000.000,00 SIT in sicer: 
• planirani odhodki v višini 6.000.000,00 SIT za pla�ilo drugih odhodkov, vodenje 

investicij, so bili realizirani v višini 4.597.869,66 SIT ali 76,63 %,  
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• za študije, dokumentacije in invest. nadzor je bilo planirano 18.000.000,00 SIT, 
realiziranih pa 426.000,10 SIT ali 2,37%,  

• investicijski transferji za gradnjo vodovodnih omrežij  planirani v višini 127.000.000,00 
SIT, realizirani v višini 60.535.071,52 SIT ali 47,67% ter  

• planirano sofinanciranje investicij na vaških vodovodnih sistemih v višini 13.000.000 SIT, 
ki je bilo realizirano v višini 10.720.000,00 SIT ali 63,06%.  

Poleg teh so bila planirana še sredstva v višini 2.000.000,00 SIT, realizacije ni bilo, za 
sofinanciranje investicije v javno omrežje vodovoda DANA, in sofinanciranje investicij KS-
po sklepu OS 4.000.000,00 SIT, kjer realizacije prav tako ni bilo.  
Investicije so se izvajale kontinuirano, realizacija pa je manjša od na�rtovane, predvsem 
zaradi zamud pri pridobivanju projektne dokumentacije in dovoljenj, v manjšem delu pa 
zaradi zamud izvajalcev. Glede sredstev za DANA d.o.o. in sredstev po sklepu OS za 
sofinanciranje investicij KS, le ta niso realizirana zaradi zamud pri izvajanju del in rokov 60 
dnevnih pla�il.   
 
Realizacija po posameznih investicijah: 
INVESTICIJA ZAGOTOVLJENA 

SREDSTVA 
REALIZACIJA % 

Vodovod Brezovica-
Straža 

15.000.000 4.500.000,00 30,00 

Vodovod V.G.-Žubina 4.000.000 3.437.693,70 80,57 
Vodovod Jezero-
Meglenik 

32.000.000 17.703.672,36 55,32 

Vodovod Trebelno-
Cikava 

23.000.000 7.454.259,80 32,41 

Vaški sistemi 15.000.000 133.296,66 0,89 
Zaloka-Vesela gora 12.000.000 4.227.782,15 35,23 
Vodovod DNV-Ponikve 9.000.000 9.000.000,00 100 
Prapro�e-Vel. Loka 19.000.000 11.908.766,85 62,68 
Vrtina Bratnica 3.000.000 2.169.600,00 72,32 
SKUPAJ 132.000.000 60.535.071,52 45,86 
Vodovod HOM+KS 13.000.000 10.720.000,00 82,46 
 
 
07 ZDRAVSTVO 
 
076 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODRO�JU ZDRAVSTVA 
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
Vrednost projekta iz NRP 2005-2008 je v letu 2005 znašala 4.000.000 SIT, sredstva so bila v 
celoti, 100 % realizirana. Sredstva so bila namenjena za izvedbo naslednjih del: za zamenjavo 
talne obloge v ZD Trebnje in na ZP Mirna ter za dobavo in montažo zunanjih žaluzij na ZP 
Mokronog. 
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08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ, 
ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ 
 
081 DEJAVNOST NA PODRO�JU ŠPORTA IN REKREACIJE 
 
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Odhodki - prora�un 
Vrednost projekta iz NRP 2005-2008 je v letu 2005 znašala 5.000.000 SIT. Realiziranih je 
bilo 4.956.610,01 SIT oz. 99,13 %. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa namenjena 
obnovi elektro-instalacij in svetlobnih teles za streliš�e Prapro�e, sanaciji ograje pri 
nogometnem igriš�u Mirna, zunanji razsvetljavi igriš�a pri PŠ Šentlovrenc, pridobitvi 
projektne dokumentacije  in novogradnje nadomestnega javnega športnega objekta Ko�a 
Debenc. 
Odhodki – drugi viri 
Z rebalansom prora�una 2005 so se sredstva pove�ala za 9.328.000 SIT, zaradi izpla�ila 
odškodnine s strani zavarovalnice in so bila tudi v celoti namensko porabljena za novogradnjo 
nadomestnega javnega športnega objekta Ko�a Debenc, realizacija te postavke je 100 %. 
 
082 KULTURNE DEJAVNOSTI 
 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
 
4200 Nakup poslovnih zgradb  
 
Vrednost projekta iz NRP 2005-2008 »Nakup I. nadstropja poslovne stavbe v Trebnjem 
(Goliev trg 1) za potrebe Galerije likovnih samorastnikov« je v letu 2005 znašala 64.800.000 
SIT. Planirana sredstva so bila namenjena za delni odkup galerijskih prostorov na Golievem 
trgu 1 v Trebnjem. Delni odkup je bil v celoti realiziran, poraba sredstev za ta namen je bila 
100%. 
 
4205 Obnove – varstvo kulturne dediš�ine 
4208 Študije, dokumentacija, investicijski nadzor 
 
Vrednost projekta iz NRP 2005-2008 »Investicijska dela na Jurjevi doma�iji  - kulturnem 
spomeniku lokalnega pomena (v lasti Ob�ine Trebnje)« je v letu 2005 znašala 1.350.000 SIT. 
Planirana sredstva so bila namenjena za investicijska vlaganja – za  izvedbo vodovodnega 
priklju�ka do objekta na Jurjevi doma�iji, za prestavitev toplarja iz Korenitke v neposredno 
bližino Jurjeve doma�ije in za študije - dendrokronološke raziskave lesenih konstrukcij iz 
objektov Jurjeve doma�ije. Prestavitev toplarja ni bila realizirana, ker stranka v postopku ni 
pridobila ustrezne dokumentacije. Celoten projekt je bil realiziran v višini 774.827,04 SIT, 
kar predstavlja 57% realizacije planiranih sredstev, ki so bila namenjena za  izvedbo projekta.  
 
Vrednost projekta iz NRP 2005-2008 »Investicijska in tehni�na dokumentacija  - Knjižnica 
Pavla Golie Trebnje« je v letu 2005 znašala 650.000 SIT. Planirana sredstva so bila 
namenjena za izdelavo tehni�ne in investicijske dokumentacije za ureditev prostorov v 
izpostavi knjižnice Pavla Golie Trebnje na Mirni. Sredstva niso bila porabljena zaradi 
nedokon�anega postopka ureditve lastništva Doma Partizan na Mirni. 
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
 
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 
4320 Investicijski transferi ožjim delom lokalne skupnosti – vzdrževanje objektov 
 
V okviru NRP 2005-2008 »Projekti s podro�ja varstva kulturne dediš�ine in projekti 
vzdrževanja objektov, ki se uporabljajo za kulturne namene« so bila v letu 2005 zagotovljena 
sredstva v skupni višini 33.100.000 SIT. Planirana višina investicijskih transferov je 
vklju�evala tako vire ob�inskega prora�una v višini 25.900.000 SIT, kot pri�akovane vire 
državnega prora�una v višini 7.200.000 SIT. Planirana sredstva so bila namenjena za 
dodelitev posameznim upravi�encem na podlagi javnega razpisa, in sicer za sofinanciranje 
projektov s podro�ja varstva kulturne dediš�ine ter projektov s podro�ja investicij in 
investicijskega vzdrževanja v objekte javne infrastrukture na podro�ju kulture ter v objekte, ki 
se pretežno uporabljajo za kulturne namene.  
Z rebalansom prora�una so bila na postavki 4320 zagotovljena še dodatna sredstva v višini 
3.900.000 SIT, in sicer za sofinanciranje obnove prostorov za kulturne dejavnosti v Velikem 
Gabru in za obnovo kulturnega doma v Dobrni�u. Navedena sredstva so bila v celoti 
porabljena. 
Z rebalansom prora�una so bila izvzeta planirana sredstva iz državnega prora�una, ker je 
Ministrstvo za kulturo zavrnilo prijavljene projekte. Hkrati so bila z rebalansom tudi 
prerazporejena sredstva na posamezne postavke v prora�unu glede na prejete prijave na javni 
razpis Ob�ine Trebnje.  
Projekti, katerim so bila dodeljena sredstva na podlagi javnega razpisa, so slede�i:  

- podro�je varstva kulturne dediš�ine: obnovitvena dela na gradu Mirna v višini 
5.300.000,00 SIT, obnovitvena dela v podružni�ni cerkvi sv. Duha v višini 
2.000.000,00 SIT ter obnovitvena dela na Barbovi graš�ini v višini 4.000.000,00 SIT. 

- podro�je investicijsko vzdrževanje prostorov, opreme za objekte, ki se pretežno 
uporabljajo za kulturne namene: ureditev garderobe za kulturne dejavnosti v 
kulturnem domu v Mokronogu v višini 1.000.000,00 SIT, adaptacija dvorane za 
kulturne dejavnosti v Velikem Gabru v višini 5.000.000,00 SIT, ureditev poda in 
stropa v kulturnem domu v Šentlovrencu v višini 100.000,00 SIT, nakup razli�ne 
opreme za kulturna društva v višini 1.077.000 SIT, ureditev Golieve spominske sobe v 
višini 600.000,00 SIT, obnova kulturnega doma v Dobrni�u v višini 3.600.000,00 SIT, 
zamenjava oken v vadbenem prostoru OPO Trebnje v višini 750.000,00 SIT, ureditev 
elektroinstalacij in ogrevanja v prostorih za kulturne dejavnosti na �atežu v višini 
778.000,00 SIT. 

Vsi zgoraj navedeni projekti so bili realizirani v deležu 100%. 
 
V prora�unu je ostal neporabljen le del interventnih sredstev, ki so bila izvzeta iz kvote za 
javni razpis, in sicer investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili 
porabljeni v deležu 98,26% ter investicijski transferi posameznikom in zasebnikom v deležu 
94,88%. 
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom – knjižnica 
S prora�unom za leto 2005 so bila planirana sredstva v višini 2.000.000 SIT, za nakup opreme 
za dodatno preurejen prostor za obdelavo gradiva in ostalo dokumentacijsko delo v knjižnici. 
Z rebalansom prora�una so se na�rtovana sredstva pove�ala za 2.400.000 SIT in sicer 
namensko za sanacijo tal v knjižnici, za napeljavo elektro-instalacij in ra�unalniške mreže ter 
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za nakup vitrin za Golievo spominsko sobo. Realizacija v letu 2005 je znašala 4.292.695 SIT 
oz. 97,56 %. 
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom – vzdrževanje objekta CIK 
Vrednost projekta iz NRP 2005-2008 je v letu 2005 znašala 13.400.000 SIT, namensko za 
preureditev skladiš�a v prostor za obdelavo gradiva v knjižnici ter delni zamenjavi oken v 
prostorih, ki jih zaseda vrtec Trebnje. Realizacija znaša 13.399.795,60 SIT. 
 
 
09 IZOBRAŽEVANJE 
 
091 PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVNJE 
 

��0911 PREDŠOLSKA VZGOJA 
 
4208 Študije, tehni�na dokumentacija in nadzor – novogradnja vrtec Trebnje 
Sredstva v višini 2.000.000 SIT, za pridobitev tehni�ne dokumentacije za novi vrtec, so ostala 
nerealizirana v celoti, ker ni bilo ustvarjenih pogojev za za�etek postopka, zaradi 
nedokon�ane infrastrukture na zazidalnem obmo�ju DSO. 
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje 
S prora�unom za leto 2005 so bila planirana sredstva v višini 18.500.000 SIT. Z rebalansom 
prora�una so se na�rtovana sredstva pove�ala za 1.000.000 SIT in sicer namensko za sanacijo 
žlebov in nakup novega ra�unalnika za vrtec Trebnje. Realizacija v letu 2005 je znašala 
19.380.002,60 SIT oz. 99,38 %. 
Na podlagi sklenjenih pogodb, so bila realizirana sredstva za izvedbo naslednjih del: 

• VVZ Trebnje: pokrivanje obveznosti iz leta 2004 za zunanjo ureditev, obnova 
sanitarij in previjalnice v prvem oddelku jasli, nabava trokolesa za otroka s posebnimi 
potrebami, nabava univerzalnega kuhinjskega stroja, sanacija žlebov in nakup novega 
ra�unalnika s tiskalnikom, v skupni višini 12.989.800 SIT;  

• VVE Mirna: ureditev igriš�a pri vrtcu, nakup zunanjih igral in popravilo ograje, v 
skupni višini 3.000.000 SIT; 

• VVE Mokronog: zamenjava oken in izvedba izolacije sten pod okni ter zamenjava 
robnikov ob otroškem igriš�u, v skupni višini 2.949.999,60 SIT; 

• VVE Šentrupert: obnova parketa v igralnici, v višini 306.000 SIT; 
• VVE Veliki Gaber: ureditev peskovnika, v višini 134.203 SIT. 

 
��0912 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

 
4208 Študije, tehni�na dokumentacija in nadzor – adaptacija in dozidava OŠ Šentrupert 
Planirana sredstva za pridobivanje tehni�ne in investicijske dokumentacije so v letu 2005 
znašala 18.000.000 SIT, od tega je bilo realiziranih 1.440.000 SIT, kar znaša 6 %, za �etrto 
varianto idejne zasnove adaptacije in dozidave šole Šentrupert. V letu 2005 še ni bila znana 
odlo�itev glede izbire dokon�ne variante, zato ni bilo pogojev za nadaljevanje postopka za 
izvedbo javnega razpisa za projektno dokumentacijo in je ve�ina sredstev ostala 
nerealiziranih. 
 
4208 Študije, tehni�na dokumentacija in nadzor – adaptacija in dozidava OŠ Mokronog 
Planirana sredstva za pridobivanje tehni�ne in investicijske dokumentacije so v letu 2005 
znašala 6.000.000 SIT, z rebalansom pa so bila zmanjšana na 1.000.000 SIT.  Izbran je bil 
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izvajalec za zasnovalni na�rt športnih površin za šolo Mokronog, pla�ilo je zapadlo v leto 
2006, zato tudi ta sredstva niso bila realizirana v letu 2005. 
 
4208 Študije, tehni�na dokumentacija in nadzor – zakloniš�e OŠ Trebnje 
Projekt ni bil uvrš�en v NRP 2005–2008, na novo je bil uveden z rebalansom, z namenom 
pridobitve ustrezne dokumentacije v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja za šolo 
Trebnje. Sredstva v višini 5.000.000 SIT so bila prerazporejena iz projekta adaptacija in 
dozidava OŠ Mokronog. Izveden je bil postopek javnega naro�ila malih vrednosti, vendar so 
bile vse ponudbe zavrnjene iz razloga nesprejemljivosti, zato so sredstva v letu 2005 ostala 
neporabljena. 
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje 
Vrednost projekta iz NRP 2005-2008 je v letu 2005 znašala 40.000.000 SIT, namensko za 
vzdrževanje in obnovo prostorov in opreme osnovnih šol ter glasbene šole. Realizacija znaša 
37.963.320 SIT oz. 94,91 % SIT. Potreb po interventnih sredstev ni bilo, zato je 1 mio sit 
ostal neizkoriš�en, del sredstev – 1 mio sit pa je bil s predobremenitvijo za leto 2006 
preusmerjen za opremo zakloniš� OŠ Trebnje.  
V okviru sklenjenih pogodb so bila izvedena naslednja dela, v skupni vrednosti 37.963.320 
SIT: 

• OŠ Trebnje: delna zamenjava oken in sen�il na J strani OŠ Trebnje, nabava 
ra�unalnikov, nakup štedilnikov za podružni�ne šole Dobrni�, Šentlovrenc in Dolenja 
Nemška vas, dobava in montaža opreme za 2 specialni u�ilnici, vklju�no z obnovo 
instalacij, zamenjava pomivalnega stroja za kuhinjo v šoli Trebnje, sanacija-
preplastitev šolskega igriš�a pri OŠ Trebnje, nakup opreme za u�ilnice na razredni 
stopnji, v skupni vrednosti 26.320.000 SIT; 

• OŠ Mirna: nabava opreme v u�ilnici OŠPP, v višini 700.000 SIT; 
• OŠ Mokronog: nabava opreme in obnova instalacij za specialno u�ilnico, koti�ki za 

5.razred 9-letke, nabava pomivalnega stoja za PŠ Trebelno, sanacija tal in talnih oblog 
na PŠ Trebelno, v skupni vrednosti 6.200.000 SIT; 

• OŠ Šentrupert: zamenjava stenskih oblog in vrat v telovadnici, sofinanciranje nakupa 
ra�unalnikov in pokrivanje razlike iz leta 2004 za dodatna dela pri obnovi fasade na 
telovadnici, v skupni vrednosti 1.663.320 SIT; 

• OŠ Veliki Gaber: obnova parketa v telovadnici in sofinanciranje nakupa 
ra�unalnikov, v skupni vrednosti 1.380.000 SIT; 

• Glasbena šola Trebnje: nakup instrumentov za tolkalni oddelek, v višini 1.700.000 
SIT. 
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IV. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2005: 
 
V bilanci stanja prora�una Ob�ine Trebnje so vklju�ena dolgoro�na sredstva v lasti in v 
finan�nem najemu in sredstva v upravljanju, kratkoro�na sredstva in �asovne razmejitve. Vir 
teh sredstev pa so kratkoro�ne obveznosti in pasivne �asovne razmejitve ter lastni viri in 
dolgoro�ne obveznosti. 
Sredstva in obveznosti do njihovih virov morajo biti raz�lenjeni glede na vrste in ro�nost, kar 
pomeni, da je treba tisti del dolgoro�nih terjatev in dolgoro�nih obveznosti, ki zapade v 
pla�ilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, v bilanci stanja izkazati kot 
kratkoro�ne terjatve in kratkoro�ne obveznosti, med tem, ko se v poslovnih knjigah ta prenos 
ne opravi.   
 
Iz poslovnih knjig Ob�ine Trebnje na dan 31. 12. 2005 izhaja, da znašajo dolgoro�na 
sredstva v lasti in v finan�nem najemu ter sredstva v upravljanju  9.232.570.140,76 SIT.  
 
V skladu s 26. �lenom Navodila o pripravi zaklju�nega ra�una državnega in ob�inskega 
prora�una ter metodologije za pripravo poro�ila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov prora�una (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06) so potrebne še naslednje 
pisne ra�unovodske informacije: 
 
Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki: 
Glavni razlog za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki izhaja iz nerealiziranih 
obveznosti oziroma obveznosti, katerih pla�ila so prenesena v leto 2006, zlasti na podro�ju 
investicij. 
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2005 znaša 275.764.605,34 SIT.  
 
Naložbe prostih denarnih sredstev, kam so sredstva naložena, za kakšno obdobje: 
 

 Stanje tolarskih 
depozitov na 
odpoklic Ob�ine 
(v SIT) 

Stanje 
kratkoro�nih 
depozitov Ob�ine 
(v SIT) 

Stanje tolarskih 
depozitov na 
odpoklic 
rezervnega 
sklada (v SIT) 

Stanje 
kratkoro�nih 
depozitov 
rezervnega 
sklada (v SIT) 

Skupaj depoziti 
(v SIT) 

Raiffeisen 
Krekova banka 

239.325.500,00 325.155.000,00 7.000.000,00 29.285.936,33 600.766.436,33 

SKB banka 0,00 127.695.329,56 0,00 6.154.402,49 133.849.732,05 

Banka Koper 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 

 
Skupaj 

 
250.325.500,00 

 
452.850.329,56 

 
7.000.000,00 

 
35.440.338,82 

 
745.616.168,38 

 
Kratkoro�no dani depoziti na dan 31. 12. 2005 znašajo 488.290.668,38 SIT, od tega 
predstavljajo sredstva rezervnega sklada 35.440.338,82 SIT.  
 
Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev: 
Dolgoro�na sredstva, s katerimi razpolaga Ob�ina Trebnje, sestavljajo neopredmetena 
dolgoro�na sredstva (programska oprema), oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v 
lasti in v finan�nem najemu (v vrednosti 84.437.801,11 SIT), zemljiš�a (kmetijska in 
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stavbna), gradbeni objekti, ter gradbeni objekti in oprema v gradnji ali izdelavi. Njihova 
vrednost na dan 31. 12. 2005 znaša 3.422.309.422,31 SIT. Na pove�anje knjigovodske 
vrednosti je vplivala zlasti doknjižba vrednosti zemljiš� (izpuš�ena ob vzpostavitvi evidence, 
dedovanje, ukinitev statusa javnega dobra, uskladitev glede na parcelacijo, denacionalizacija, 
zemljiškoknjižni sklepi, pogodbe o prenosu, nakupi zemljiš�, uskladitev s cenitvami), 
doknjižba investicij v gradnji (Obrtna cona Trebnje, ZN Stari trg – DSO, plo�nik Štefan, 
Železniški prehod Mirna, ITP cona Trebnje), prenos investicij v gradnji v uporabo (cestna 
povezava Jur�i�eva-Gub�eva ulica, Dolenjska ulica, kapela DSO), delno pa tudi nabava in 
gradnja neopredmetenih in opredmetenih dolgoro�nih sredstev in opreme, kamor spadajo tudi 
modernizacija cest in investicijska vlaganja v upravno stavbo in stanovanja. Na zmanjšanje 
knjigovodske vrednosti pa je vplivala odtujitev zemljiš� v vrednosti 208.990.514,31 SIT; 
izlo�itev iz uporabe, iztrošena oziroma neuporabna oprema in 100% odpis drobnega 
inventarja v vrednosti 1.846.249,50 SIT ter obra�unana amortizacija v skupni vrednosti 
63.695.890,60 SIT. 
 
Podatki o pomembnejših osnovnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno 
uporabljajo za dejavnost: 
V registru osnovnih sredstev je zavedenih še nekaj osnovnih sredstev, ki so sicer v celoti 
odpisana, so pa še vedno v uporabi za dejavnost, kot na primer: dva fotokopirna stroja, ve� 
ra�unalnikov,… 
 
Podatki o kapitalskih naložbah: 
Dolgoro�ne kapitalske naložbe predstavljajo naložbe v Javnem podjetju Komunala, TV Novo 
mesto, Garancijskem skladu Dolenjske, in delnice, tako od podarjenega certifikata in delnice, 
ki so bile pridobljene v zapuš�inskem postopku kot popla�ilo terjatev iz naslova domske 
oskrbe. Skupna višina teh naložb predstavlja 903.186.505,20 SIT in so se v letu 2005 
zmanjšale za znesek izgube iz prejšnjega leta (2004) v JP Komunala v višini 385.712,79 SIT 
ter zaradi izlo�itve naložbe v hranilnici in posojilnici Tilia, ki je v likvidacijskem postopku, v 
višini 145.615,00 SIT. 
 
Podatki o dolgoro�nih terjatvah iz poslovanja: 
Dolgoro�ne terjatve iz poslovanja po stanju na dan 31. 12. 2005 vsebujejo stanje 
neodpla�anih prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu, z obro�nim na�inom 
odpla�evanja. Vrednost teh neodpla�anih stanovanj na dan 31. 12. 2005 je še 21.350.709,00 
SIT in pomeni pove�anje, v primerjavi z letom 2004, zaradi uskladitve z evidenco, ki jo vodi 
banka. 
Tisti del dolgoro�nih terjatev iz poslovanja, ki zapade v pla�ilo v letu 2006, je v bilanci stanja 
izkazan med kratkoro�nimi terjatvami, in sicer v znesku 2.851 tiso� SIT. 
 
Podatki o sredstvih v upravljanju: 
Ob�ina ima svoja sredstva v upravljanju v desetih javnih zavodih (petih osnovnih šolah, 
Glasbeni šoli, Vrtcu Trebnje, Zdravstvenemu domu, CIKU-u in Knjižnici Pavla Golie), v 
Javnem podjetju Komunala in pri drugih prejemnikih investicijskih transferov v skupni višini 
4.885.723.504,25 SIT. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom, so na dan 
31. 12. 2005 znašala 2.846.104.666,90 SIT, kar pomeni zmanjšanje glede na stanje na dan 31. 
12. 2004, in sicer zaradi obra�una amortizacije, ki zmanjšuje vrednost sredstev, poseben vpliv 
pa ima 100% odpis drobnega inventarja, ki ga je v javnih zavodih veliko, saj vrednost opreme 
pod 500 EVROV že predstavlja drobni inventar. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje 
Javnemu podjetju Komunala Trebnje, na dan 31. 12. 2005 znašajo 2.006.422.639,27 SIT, kar 
pomeni pove�anje v skladu s prenosom novih investicij. Terjatve za sredstva, dana v 
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upravljanje neposrednim prora�unskim uporabnikom, na dan 31. 12. 2005 znašajo 
13.515.462,07 SIT; terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim prejemnikom 
investicijskih transferov, na dan 31. 12. 2005 pa znašajo 19.680.736,01 SIT. 
 
Podatki o kratkoro�nih sredstvih: 
Kratkoro�na sredstva in aktivne �asovne razmejitve so na dan 31. 12. 2005 znašala  
1.302.883.900,78 SIT. Sestavni del teh sredstev so: 

��Denarna sredstva v blagajni znašajo 50.000,00 SIT in denarna sredstva na ra�unih v 
višini 59.622.069,75 SIT, od katerih predstavljajo 5.978.977,21 SIT denarna sredstva 
rezervnega sklada in 53.643.092,54 SIT sredstva prora�una. 

��Tolarski depoziti na odpoklic na dan 31. 12. 2005 predstavljajo 257.325.500,00 SIT, 
katerih sestavni del je 7.000.000,00 SIT sredstev rezervnega sklada.  

��Vrednost neporabljenih vrednotnic znaša 207.767,03 SIT. 
 

��Podatki o stanju neporavnanih terjatev: 
Kratkoro�ne terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2005 znašajo 785.139,77 SIT, terjatve do 
uporabnikov enotnega kontnega na�rta pa znašajo 3.313.824,58 SIT. Druge kratkoro�ne 
terjatve predstavljajo terjatve iz naslova boleznin do ZZZS in znašajo 281.038,89 SIT ter 
terjatve iz naslova nepla�anih NUSZ in davka od premoženja na dan 31. 12. 2005 po podatkih 
Dav�ne uprave in znašajo 18.194.866,84 SIT, prav tako se med drugimi terjatvami izkazuje 
tudi stanje nepla�anih najemnin za stanovanjske in poslovne prostore v višini 5.976.143,62 
SIT ter nepla�ane okoljske dajatve in takse v višini 17.525.719,28 SIT - podatke je 
posredovala Komunala Trebnje. Terjatve do zavezancev za pla�ilo samoprispevka – KS 
Trebelno pa znašajo 5.902.684,00 SIT. 
 

• Podatki o stanju neporavnanih obveznosti:  
Neposredni prora�unski uporabniki so vezani na pla�ilne roke, dolo�ene v ZIPRS-u. 
Nepla�ane odhodke in aktivne �asovne razmejitve sestavljajo obveznosti, ki se prenašajo v 
leto 2006 in znašajo 445.408.478,64 SIT. Od tega predstavljajo 393.249.823.91 SIT 
obveznosti do dobaviteljev in posrednih uporabnikov za dobavljeno blago in storitve in 
opravljena investicijska dela, obveznosti do neposrednih prora�unskih uporabnikov – 
samoprispevek KS Trebelno 3.141.589,02 SIT, obveznosti iz naslova pla� za december 2005 
v višini 12.422.548,72 SIT, obveznosti za DDV v višini 8.026.808,61 SIT, obveznosti za 
izpla�ilo družinskim pomo�nikom za december 2005 1.470.109,30 SIT in druge obveznosti v 
višini 556.475,80 SIT. 
Aktivne �asovne razmejitve na dan 31. 12. 2005 izkazujejo 34.619.271,89 SIT.  
V tem predstavljajo 23.223.980,60 SIT obveznosti do KS iz naslova nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljiš� in 6.773.402,12 SIT iz naslova davka od premoženja. Obra�unana 
obveznost iz naslova prora�unske rezerve za leto 2005 znaša 1.482.198,54 SIT, terjatev za 
nepla�an DDV pa 244.690,63 SIT ter obveznost do države – prepla�ilo finan�ne izravnave v 
letu 2005, ki se bo pora�unalo v letu 2006, v višini 2.895 tiso� SIT. 
 
Skupna aktiva znaša 10.535.454.041,50 SIT. 
 
 
Viri sredstev, uporabljeni za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva in dolgoro�ne 
finan�ne naložbe: 
Vir navedenih sredstev v poslovnih knjigah Ob�ine Trebnje na dan 31. 12. 2005 je v 
kratkoro�nih obveznostih in pasivnih �asovnih razmejitvah v višini 507.040.681,60 SIT ter v 
lastnih virih in dolgoro�nih obveznostih v višini 10.028.413.359,90 SIT.  
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Lastne vire predstavlja splošni sklad v višini 9.806.349.872,40 SIT in rezervni sklad v višini 
48.419.316,03 SIT. Dolgoro�ne obveznosti pa so sestavljene iz neodpla�anega dolgoro�nega 
kredita, najetega za vodovod v Velikem Gabru, v višini 1.574.946,02 SIT, dolgoro�nega 
kredita, najetega za šolo Mirna v letu 2003, v višini 41.249.999,93 SIT, ter dolgoro�nega 
kredita, najetega za šolo Mirna v letu 2004, v višini 45.312.591,55 SIT; ter iz obveznosti iz 
naslova finan�nega najema v višini 85.506.634,01 SIT.  
Tisti del dolgoro�nih obveznosti (dolgoro�ni krediti), ki zapade v pla�ilo v letu 2006, je v 
bilanci stanja izkazan med kratkoro�nimi obveznostmi, in sicer v znesku 10.000.000 SIT. 
 
Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz 
najemodajalca na najemnika:  
Ob�ina Trebnje je 28. 7. 2005 podpisala Pogodbo o finan�nem lizingu nepremi�nine, št. 
LJ31314, katere predmet je finan�ni lizing za nepremi�nino – idealni delež do 242/1000 
nepremi�nin parc. št. 76 (parkiriš�e, zelenica) in parc. št. 78 (poslovna stavba, dvoriš�e), obe 
k.o. Trebnje, za potrebe Galerije likovnih samorastnikov, katera je prav tako ustrezno 
evidentirana v poslovnih knjigah. 
  
Skupna pasiva znaša 10.535.454.041,50 SIT. 
 
 
 
V. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA 
ZAKLADNIŠKEGA RA�UNA 
 
Poro�ilo o upravljanju likvidnosti sistema enotnega zakladniškega ra�una zajema: 

- obrazložitev podatkov iz bilance stanja z vidika upravljanja likvidnosti sistema 
enotnega zakladniškega ra�una in 

- obrazložitev denarnih tokov upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega 
ra�una in obrazložitev sprememb stanja tolarskih in deviznih sredstev na 
zakladniškem podra�unu. 

 
V okviru enotnega zakladniškega ra�una (01330) Ob�ine Trebnje so vklju�eni naslednji 
podra�uni: vsi vpla�ilni podra�uni (za vpla�ila in praznitve javnofinan�nih prihodkov), vsi 
podra�uni neposrednih prora�unskih uporabnikov (Ob�ina Trebnje ter 16 krajevnih 
skupnosti), vsi podra�uni posrednih prora�unskih uporabnikov (10 javnih zavodov), 
zakladniški podra�un,… 
Na dan 30. 12. 2005 je bilo stanje na zakladniškem podra�unu negativno, in sicer zaradi 
prenosa skupnega prometa na poslovno banko kot no�ni depozit. 
Stanje na podra�unih pa je bilo slede�e: 

• seštevek stanja neposrednih uporabnikov prora�una Ob�ine Trebnje (Ob�ina Trebnje 
in vseh šestnajst krajevnih skupnosti) = 82.122.238,52 SIT, 

• seštevek stanja posrednih uporabnikov prora�una Ob�ine Trebnje (Knjižnica Pavla 
Golie, Vrtec Trebnje, OŠ Mirna, OŠ Mokronog, OŠ Dr. Pavla Luna�ka Šentrupert, OŠ 
Trebnje, OŠ Veliki Gaber, Glasbena šola Trebnje, CIK Trebnje, Zdravstveni dom 
Trebnje) = 82.908.860,50 SIT, 

• stanje na zakladniškem podra�unu EZR Ob�ine Trebnje = -164.799.000,17 SIT; 
 

• skupno stanje EZR na dan 30. 12. 2005 = 232.098,85 SIT. 
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Glede na to, da (pravega) upravljanja enotnega zakladniškega ra�una, do pridobitve certifikata 
usposobljenosti za upravljanje likvidnosti EZR ob�ine, še ni, se presežek od upravljanja EZR 
v celoti prenese v prora�un ob�ine.  
Presežek od upravljanja likvidnosti EZR Ob�ine Trebnje v obdobju od 01. 01. 2005 do 31. 12. 
2005 znaša 78.430,45 SIT in se v skladu s Pravilnikom o na�inu izdelave letnega obra�una, 
poro�anja in razporejanja presežka zakladniškega podra�una (Uradni list Republike Slovenije, 
št. 15/03 in 13/05) prenaša v prora�un Ob�ine Trebnje v letu 2006. 
 
 
 
 
 
V skladu z 98. �lenom Zakona o javnih financah župan predlaga ob�inskemu svetu v 
sprejem naslednji  
 
 
SKLEP: 
 
 
Sprejme se Odlok o zaklju�nem ra�unu prora�una Ob�ine Trebnje za leto 2005. 
 
 
 
 
 
 
Trebnje, 27. 03. 2006                                                              Ciril Metod PUNGARTNIK 
                                            Župan Ob�ine Trebnje 


