
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA OBČINE TREBNJE  
ZA LETI 2005 IN 2006 – čistopis I. in II. obravnave 

 
 
 

I. SPLOŠNI DEL 
 
 
UVOD 
 
Predlog proračuna za leti 2005 in 2006 se pripravlja v skladu z veljavnim Zakonom o javnih 
financah. Priprava dvoletnega proračuna je opredeljena v 13.a členu Zakona o javnih 
financah, kjer je navedeno, za župan lahko predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom 
proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar 
samo znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. 
Pri pripravi proračuna za leti 2005 in 2006 je občina dolžna upoštevati najpomembnejše 
spremembe predpostavk gospodarskega razvoja ali usmeritev ekonomske in javno finančne 
politike. Tako je potrebno izhajati in upoštevati izhodišča in najnovejše ocene pričakovanih 
javno finančnih prihodkov in odhodkov na ravni države. 
 
Ob sprejetju proračuna za dve leti je omogočeno dolgoročnejše planiranje, kar je zlasti 
pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem 
proračunskem letu. S sprejetjem dvoletnega proračuna odpade (zelo strogo omejeno) začasno 
financiranje proračunskih potreb v prvih mesecih proračunskega leta, ko proračun še ni 
sprejet. 
 
 
PRIHODKI 
 
Leto 2005 
 
Proračun občine za leto 2005 je pripravljen na osnovi navedenih izhodišč in na osnovi ocene 
lastnih prihodkov za druge namene.  
Skladno s tem so v Odlok o proračunu vključeni vsi javno finančni prihodki in odhodki tako 
občinskega proračuna kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov - 
krajevnih skupnosti. 
 
Pri oblikovanju proračuna za leto 2005 je upoštevana ekonomska klasifikacija javno finančnih 
prihodkov in odhodkov, kot tudi funkcionalna klasifikacija s finančnimi plani občinskih 
organov - občinski svet, občinska volilna komisija, nadzorni odbor, župan in občinska uprava. 
 
Skupna višina proračuna za leto 2005 znaša 4.375.056.608 SIT od tega občinskega proračuna 
3.647.106.000 SIT, in finančnih načrtov krajevnih skupnosti 727.950.608 SIT.  
Prejemke občinskega proračuna v višini 3.647.106.000 SIT sestavljajo prihodki iz bilance 
prihodkov in odhodkov v višini 2.909.606.000 SIT, v računu finančnih terjatev in naložb ni 
predvidenih prejemkov, predvidena zadolžitev v računu financiranja je v višini 242.500.000 
SIT. Za pokritje odhodkov pa se načrtuje še 495.000.000 SIT sredstev na računu. 
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Prihodki primerne porabe so ocenjeni na 2.019.506.000 SIT, izhajajoč iz zneska primerne 
porabe na prebivalca za leto 2005, v višini 94.571 SIT, katerega je državni zbor sprejel na seji 
12. decembra 2003. 
 
Lastni prihodki, to je dohodnina in ostali prihodki po 21., 22. členu Zakona o financiranju 
občin, nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in kalkulativni lastni prihodki, ocenjeni v 
višini 2,5% od skupne ocene prihodkov iz 21. in 22. člena ZFO, so načrtovani v višini 
1.151.180.000 SIT in predstavljajo 58% primerne porabe, razliko, v višini 868.388.000 SIT 
pa predstavljajo dopolnilna sredstva finančne izravnave. 
 
Druge prihodke za druge naloge se ocenjuje na 1.093.900.000 SIT.  
 
Davčni prihodki se v letu 2005 načrtujejo v višini 1.352.338.000 SIT in v strukturi 
predstavljajo 46,48% prihodkov. Pri načrtovanju davčnih prihodkov je upoštevana ocena 
prihodkov, katero nam je posredovalo Ministrstvo za finance ob izračunu primerne porabe.  
Ocena nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki jo je pripravilo Ministrstvo za finance 
na podlagi določb 218. člena ZGO-1 in jo predložilo županom občin  pomeni delno povečanje 
ocene lastnih prihodkov občin, kar vpliva na zneske finančne izravnave občinam.  
Davek na dediščine in darila je načrtovan v višini 4.771.000 SIT, davek na promet 
nepremičnin pa v višini 33.583.000 SIT.  
 
Prihodki iz naslova okoljskih dajatev (takse) so ocenjeni s strani javnega podjetja Komunala. 
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in požarne takse so planirane v skladu s porastom cen 
življenjskih stroškov.  
 
Nedavčni prihodki v strukturi predstavljajo 6,12% prihodkov in se načrtujejo v višini 
178.080.000 SIT.  
 
Takse in pristojbine predstavljajo upravne takse in so načrtovane v višini predhodnega leta.  
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev se načrtujejo v višini 10.000.000 SIT. 
 
Drugi nedavčni prihodki so ocenjeni na 108.000.000 SIT. Več prihodkov se namreč načrtuje 
iz naslova prihodkov od komunalnih prispevkov (obrtna cona). 
 
Kapitalski prihodki v strukturi predstavljajo 3,75 % in se načrtujejo v višini 109.100.000 SIT, 
kar je najbolj optimistična varianta, ki jo je načrtovalec proračuna upošteval pri »zapiranju« 
proračuna.  
 
Transferni prihodki se načrtujejo v višini 1.270.088.000 SIT, v strukturi prihodkov pa 
predstavljajo 43,65% prihodkov.  
 
Sredstva krajevnih skupnosti za sofinanciranje komunalne in cestne infrastrukture so 
načrtovana nekoliko nižje, predvsem zaradi tega, ker se načrtuje manjši obseg projektov, 
katerega realizacija se bo izvajala v letu 2005. 
 
Za projekte CRPOV  bodo prihodki odvisni od tega, za koliko programov bodo odobrena 
sredstva pridobljena iz razpisov. 
V letu 2005 se načrtuje prihodek iz evropskih skladov, in sicer za financiranje ureditve obrtne 
cone v Trebnjem, ter za sofinanciranje projektov za ITP cono v Trebnjem; sredstva pa se 
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pričakuje tudi od Ministrstva za gospodarstvo – iz sredstev za regionalni razvoj, in sicer za 
nakup prostorov za potrebe Galerije.  
Načrtovan je tudi prihodek Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja za odkup zemljišč za potrebe ureditve lastništva v romskem naselju 
Hudeje.  
 
Ker se v letu 2005 načrtuje gradnja železniškega prehoda v Mirni, so za sofinanciranje le tega 
s strani Agencije za železniški promet načrtovana sredstva v višini 24,5 mio SIT. 
 
V računu finančnih terjatev in naložb se ne planira prihodkov. 
 
V računu financiranja je načrtovana zadolžitev v višini 242.500.000 SIT, in sicer v višini 
134.500.000 SIT za projekt Izgradnje komunalne infrastrukture v ZN Stari trg – DSO 
Trebnje, kar je v okviru 10% realiziranih prihodkov proračuna za leto 2004, in 108.000.000 
SIT za projekt izgradnje kanalizacije in vodovoda v okviru projekta Izgradnje komunalne 
infrastrukture v Obrtni coni v Trebnjem v skladu z drugim odstavkom 17. člena Zakona o 
financiranju občin.  
 
Za pokrivanje odhodkov nad prihodki se načrtuje tudi 495.000.000 SIT sredstev na računu. 
 
 
Leto 2006 
 
Proračun občine za leto 2006 je ravno tako pripravljen na osnovi zgoraj navedenih izhodišč in 
ocene lastnih prihodkov za druge namene in na osnovi predhodno navedene zakonodaje. 
 
Skupna višina proračuna za leto 2006 znaša 3.896.293.172 SIT, od tega občinskega proračuna 
3.193.324.000 SIT in finančnih načrtov krajevnih skupnosti 702.969.172 SIT.   
Prejemke občinskega proračuna za leto 2006 v višini 3.193.324.000 SIT sestavljajo prihodki 
iz bilance prihodkov in odhodkov  v višini 2.893.324.000 SIT, v računu finančnih terjatev in 
naložb ni predvidenih  prejemkov, predvidena zadolžitev v računu financiranja je v višini 
100.000.000 SIT. Za pokritje odhodkov pa se načrtuje še 200.000.000 SIT sredstev na računu. 
 
Prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov so načrtovani v višini 2.893.324.000 SIT. 
 
Prihodki primerne porabe so ocenjeni na 2.072.024.000 SIT, izhajajoč iz ocenjenega zneska 
primerne porabe na prebivalca za leto 2006, v višini 97.124 SIT. Znesek primerne porabe za 
leto 2006 temelji na osnovi iz leta 2005 in je  povečan z ocenjenim indeksom rasti cen. 
 
Lastni prihodki, to je dohodnina in ostali prihodki po 21., 22. členu Zakona o financiranju 
občin, nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in kalkulativni lastni prihodki, so načrtovani 
v višini 1.180.194.000 SIT, razliko, v višini 891.830.000 SIT, predstavljajo dopolnilna 
sredstva finančne izravnave. 
 
Druge prihodke za druge naloge se ocenjuje na 807.300.000 SIT.  
 
Davčni prihodki se v letu 2006 načrtujejo v višini 1.214.150.000 SIT in v strukturi 
predstavljajo 41,96% prihodkov. Pri načrtovanju davčnih prihodkov je upoštevana ocena 
prihodkov, katero nam je posredovalo Ministrstvo za finance ob izračunu primerne porabe.  
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Ocena nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki jo je pripravilo Ministrstvo za finance 
na podlagi določb 218. člena ZGO-1 in jo predložilo županom občin  pomeni delno povečanje 
ocene lastnih prihodkov občin, kar vpliva na zneske finančne izravnave občinam.  
Davek na dediščine in darila je načrtovan v višini 4.900.000 SIT, davek na promet 
nepremičnin pa v višini 34.490.000 SIT.  
 
Prihodki iz naslova okoljskih dajatev (takse) so ocenjeni s strani javnega podjetja Komunala 
in se v skladu s sprejetimi predpisi izkazujejo kot transferni prihodki. Pristojbine za 
vzdrževanje gozdnih cest in požarne takse so planirane v skladu s porastom cen življenjskih 
stroškov.  
 
Nedavčni prihodki v strukturi predstavljajo 9,71% prihodkov in se načrtujejo v višini 
280.944.000 SIT.  
 
Takse in pristojbine predstavljajo upravne takse in so načrtovane v višini predhodnega leta.  
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev se načrtujejo v višini 10.500.000 SIT. 
 
Drugi nedavčni prihodki so ocenjeni na 211.000.000 SIT, kar bo težko realizirati. Bistveno 
več prihodkov se namreč načrtuje iz naslova prihodkov od komunalnih prispevkov (obrtna 
cona). Znesek je planiran optimistično, predvsem zaradi »zapiranja« proračuna in temelji na 
verjetnosti povečane gradnje tako v obrtnih kot v stanovanjskih conah.  
 
Kapitalski prihodki v strukturi predstavljajo 6,00% in se načrtujejo v višini 173.700.000 SIT, 
kar je najbolj optimistična varianta, ki jo je načrtovalec proračuna upošteval pri »zapiranju« 
proračuna.  
 
Transferni prihodki se načrtujejo v višini 1.224.530.000 SIT, v strukturi prihodkov pa 
predstavljajo 42,32% prihodkov.  
 
Sredstva krajevnih skupnosti za sofinanciranje komunalne in cestne infrastrukture so 
načrtovana nekoliko nižje, predvsem zaradi tega, ker se načrtuje manjši obseg projektov, 
katerega realizacija se bo izvajala v letu 2006. 
 
Za projekte CRPOV  bodo prihodki odvisni od tega, za koliko programov bodo odobrena 
sredstva pridobljena iz razpisov. 
 
Za adaptacijo, sanacijo in dograditev OŠ Šentrupert se načrtuje prihodek Ministrstva za 
šolstvo in šport v višini 72.000.000 SIT. 
  
Ker se v letu 2006 načrtuje nadaljevanje gradnje železniškega prehoda v Mirni, so za 
sofinanciranje le - tega s strani Agencije za železniški promet načrtovana sredstva v višini 20 
mio SIT. 
 
V računu finančnih terjatev in naložb se ne planira prihodkov. 
 
V računu financiranja je načrtovana zadolžitev v višini 100.000.000 SIT, in sicer za projekt 
izgradnje kanalizacije in vodovoda v okviru projekta Izgradnje komunalne infrastrukture v 
ZN Cviblje v skladu z drugim odstavkom 17. člena Zakona o financiranju občin.  
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Za pokrivanje odhodkov nad prihodki se načrtuje tudi 200.000.000 SIT sredstev na računu. 
 
 
 
ODHODKI 
 
 
Leto 2005 
 
V skladu s predlaganim izračunom sredstev proračuna za leto 2005 z zadolžitvijo in prostimi 
sredstvi na računu, v skupni višini 3.647.106.000 SIT, se zagotavlja pokrivanje potreb 
občinskega proračuna  v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 3.636.106.000 SIT in v 
računu financiranja v višini 11.000.000 SIT. 
 
V strukturi izdatkov glede na ekonomsko klasifikacijo se namenja tekočim odhodkom in 
tekočim transferom 51% proračunskih sredstev, medtem ko se za investicijske odhodke in 
transfere zagotavlja 49%. 
 
 
Leto 2006 
 
V letu 2006 pa se s predlaganim izračunom sredstev občinskega proračuna skupaj z 
zadolžitvijo, v skupni višini 3.193.324.000 SIT zagotavlja pokrivanje potreb občinskega 
proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 3.157.824.000 SIT in v računu 
financiranja v višini 35.500.000 SIT. 
 
V strukturi izdatkov glede na ekonomsko klasifikacijo se namenja tekočim odhodkom in 
tekočim transferom 60% proračunskih sredstev, medtem ko se za investicijske odhodke in 
transfere zagotavlja 40%.  
 
Iz predhodnih ugotovitev izhaja, da iz leta v leto več obveznosti prehaja na občinske 
proračune, katerih pokrivanje država nalaga občinskim proračunom, medtem ko sredstev v 
strukturi primerne porabe za naložene obveznosti ne zagotavlja. S tem se postopoma znižujejo 
sredstva, namenjena investicijskim vlaganjem, kajti prioritetno je potrebno zagotoviti sredstva 
za pokrivanje zakonskih obveznosti. 
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II. POSEBNI DEL 
 
II/I POSEBNI DEL OBČINSKEGA PRORAČUNA BREZ KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI 
 
Neposredni uporabniki občinskega proračuna na nivoju občine so organi občine in občinska 
uprava, ker se financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Prav tako so neposredni 
uporabniki občinskega proračuna tudi ožji deli občin, ne glede na to, ali imajo status pravne 
osebe ali ne. 
 
Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih 
v funkcionalni klasifikaciji proračunskih odhodkov za naslednje občinske organe: 
 

1. Občinski svet 
2. Občinska volilna komisija 
3. Nadzorni odbor 
4. Župan 
5. Občinska uprava 

 
Osnovni zakon za delovanje lokalnih skupnosti je Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 
63/95 - obvezna razlaga, 73/95 - odločba US, 9/96 - odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – 
odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – odločba US, 
16/99 – odločba US, 59/99 – odločba US, 70/00 in 100/00 – odločba US, 51/02), ki v 2. členu 
določa, da občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in 
izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.  
V skladu z omenjenim zakonom so organi občine občinski svet, župan in nadzorni odbor. 
Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.  
Temeljna načela organizacije in delovanja občine in njenih organov, njihove pristojnosti in 
naloge, način njihovega financiranja ter druga vprašanja skupnega pomena v občini ureja 
Statut občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98). Organizacijo in način dela 
občinskega sveta opredeljuje Poslovnik občinskega sveta (Uradni list RS, št. 26/97). 
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 56/98, 59/99 – 
odločba US, 61/99 – odločba US, 89/99 – odločba US) predstavlja podlago za financiranje 
lokalnih skupnosti in delovanje njenih organov. Ureja financiranje nalog, ki jih v skladu z 
ustavo in zakonom opravljajo občine.   
 
Določena sredstva so potrebna za samo delovanje organov, ki so predstavljena ločeno po 
občinskih organih.  
Ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev ureja Pravilnik o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 24/99 in 76/02) – sredstva so planirana 
po posameznih občinskih organih.  
 
Znotraj finančnega načrta občinske uprave so planirana sredstva prikazana po posameznih 
področjih funkcionalne klasifikacije dejavnosti. Sredstva za delovanje občinske uprave so 
zagotovljena znotraj podpodročja Dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, kjer se 
zagotavljajo sredstva za plače, prispevke in davke zaposlenih v občinski upravi, sredstva za 
materialne izdatke ter sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela občinske stavbe. 
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Področja delovanja občinske uprave opredeljuje Odlok o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Občine Trebnje. 
 
Na področju plačne politike so se v zadnjem obdobju uveljavili številni novi predpisi; 
najpomembnejšo novost predstavlja Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 ter 
spremembe in dopolnitve), ki ureja skupna načela sistema javnih uslužbencev. Skupne 
temelje sistema plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju, pravila za 
njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za 
plače pa opredeljuje Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 ter 
spremembe in dopolnitve), katerega začetek uporabe je premaknjen do podpisa kolektivne 
pogodbe za javni sektor. Do začetka uporabe tega zakona se plače javnih uslužbencev in 
funkcionarjev izplačujejo po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona – Zakon o 
delavcih v državnih organih, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v 
organih lokalnih skupnosti ter Zakon o funkcionarjih v državnih organih.  
Zaposlovanje v občinski upravi se izvaja v skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest 
v občinski upravi Občine Trebnje ter sprejetim kadrovskim načrtom, vendar predlagana 
proračunska sredstva ne zadoščajo za pokritje obveznosti iz naslova plač za načrtovanih pet 
novih zaposlitev v letu 2005 in nadalje tri nove zaposlitve v letu 2006.  
 
Iz narave odhodkov izhaja, da so v okviru odhodkov posameznih občinskih organov izkazani 
le odhodki iz naslova plač, raznih nadomestil in specifičnih tekočih odhodkov in transferov, 
medtem ko so vsi izdatki za blago in storitve za delovanje vseh organov načrtovani pri 
občinski upravi.  
 
Funkcionalna klasifikacija, določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih 
izdatkov (Uradni list RS, št. 43/2000), je namenjena prikazu razdelitve celotnih 
javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana 
funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG 
klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. 
 
 
 
ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI 
 
 
II/1 –1 OBČINSKI SVET 
 
 
Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini, njegove pristojnosti pa so opredeljene v 
Statutu občine Trebnje. Za delovanje Občinskega sveta se namenjajo sredstva, ki omogočajo 
delovanje samega sveta, kakor tudi za delovanje drugih dejavnosti, ki spadajo v pristojnost 
občinskega sveta. Ker pa občinski svet kakor tudi ostali občinski organi ne nastopajo kot 
samostojne organizacijske enote, ampak delujejo v okviru občinske uprave, so vsi izdatki za 
blago in storitve za delovanje občinskega sveta načrtovani pri občinski upravi. 
 
 
Leto 2005 
 
V letu 2005 se za delovanje občinskega sveta načrtuje 36.900.000 SIT. 
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Leto 2006 
 
Sredstva v letu 2006 se planirajo v višini 37.500.000 SIT.  
 
 
01 JAVNA UPRAVA 
 
011 DEJAVNOST ORGANOV 
 
Leto 2005 
 
V okviru funkcionalne klasifikacije javne uprave se zagotavljajo sredstva za dejavnost 
zakonodajnih in izvršilnih organov, za splošne storitve in za druge dejavnosti javne uprave. 
Zato se v okviru te dejavnosti zagotavljajo sredstva za delovanje občinskega sveta, odborov in 
komisij, del sredstev pa je namenjenih za pokrivanje funkcionalnih izdatkov krajevnih 
skupnosti v skladu s Pravilnikom o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v 
občini Trebnje in se povečuje za 35% glede na leto 2004. 
 
Leto 2006 
 
Sredstva se zagotavljajo za enake namene in v isti višini kot v letu 2005.  
 
 
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, 
DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ 
 
083 DEJAVNOST RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA 
 
Stroški občinskega informiranja 
 
Pravna podlaga: 
• Odlok o ustanovitvi občinskega časopisa Glasilo občanov iz leta 1992 
• Odločba Ministrstva za kulturo z letom 2002 
• Pogodba o sofinanciranju lokalnega nekomercialnega programa Vaš kanal  
• Sklep komisije za izdelavo celostne podobe občine z dne 15.9.2004 
 
Cilji: 
 
Izdajanje in brezplačna distribucija občinskega časopisa oziroma informatorja, s ciljem 
povečanja števila strani ter aktualnim in nepristranskim poročanjem dogajanj v občini 
Trebnje.   
 
Televizija Vaš kanal se je že močno priljubila občanom, zato je potrebno še v naprej 
sofinancirati informativni program. Glede na aktualnost poročanja dogajanj bi bilo potrebno 
sredstva povečati, saj je  želje organizatorjev prireditev po poročanju na televiziji vse večja.   
Glede na sedanja sredstva televizija Vaš kanal za 30% povečuje število prispevkov iz Občine 
Trebnje. 
 
Občina Trebnje je ena redkih občin v Sloveniji, ki še nima svojega grba in zastave. Zato je 
potrebno izvesti javni natečaj, s katerim bi pridobili ne samo grb in zastavo, temveč tudi 
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celostno podobo Občine Trebnje. S tem  bi bila občina prepoznavna v širšem slovenskem 
prostoru. 
 
Aktivnosti v letu 2005 in 2006 
 
Sredstva v višini 7.200.000 sit v letu 2005 in v višini 7.700.000 v letu 2006 so namenjena za 
izdajanje občinskega glasila,  na podlagi pogodbe za sofinanciranje informativnega programa 
televizija Vaš kanal, in izvedbo postopka za pridobitev celostne podobe občine, ki zajema 
izvedbo natečaja za izdelavo grba in  zastave oz. celostne podobe občine Trebnje.   
 
V letu 2005 je potrebno izvesti natečaj za pridobitev predloga celostne podobe občine. V ta 
namen se planirajo sredstva v višini 500.000 sit. V letu 2006 je potrebno na podlagi izbranega 
predloga planirati sredstva za plačilo izvedbe celostne podobe občine, za  kar se planirajo 
sredstva v višini 500.000 sit.    
 
 
402 IZDATKI ZA BLAGO              
        IN STORITVE 
4029 Drugi oper. Odhodki-javni nat.za cel.podobo občine 
                                                                              500.000                                    500.000  
4029  Stroški občinskega informiranja 
         -  občinsko glasilo                                     4.500.000                                4.800.000 
         -  Vaš kanal                                               2.200.000                                2.400.000   
SKUPAJ:                                                          7.200.000                                7.700.000 
 
 
084 DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN 
DRUGIH INSTITUCIJ 
 

 DRUGE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA 
 

Pravna podlaga: 
 

 Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98, 70/00 in 51/02) 
 Statut občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98)  
 Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Trebnje (Uradni list RS št. 

40/03) 
 

Izhodišča: 
 
S sklepom o načinu financiranja političnih strank v občini Trebnje je bilo sprejeto, da se 
določi v proračunu za posamezno proračunsko leto s sprejemom odloka o proračunu  višina 
sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank. Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz 
izhodišč zakona. Strankam, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet, in so dobile 
najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev enega člana v občinski svet, pripada 60 SIT na 
glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke. Sredstva se strankam priznavajo in 
nakazujejo mesečno, v višini 1/12 od pripadajočega zneska.  
 
Cilji in dolgoročne usmeritve: 
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Financiranje političnih strank se bo nadaljevalo v skladu s sprejeto zakonodajo in sprejetim 
odlokom o načinu financiranja političnih strank v občini. S sklepom je določena najvišja 
višina sredstev na glas volivca, zato se le - ta ne bo spreminjala. Skladno z navedenim se bodo 
v proračunu tudi zagotavljala sredstva. 
 
Leto 2005 
 
Sredstva za financiranje političnih strank so zagotovljena v višini 60 SIT /glas volivca, ki je 
veljavno glasoval za posamezno politično stranko. 
 
Leto 2006 
 
Financiranje političnih strank ostaja na ravni leta 2005. 
 
 
 
II/1 –2 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
 
 
01 JAVNA UPRAVA 
 
011 DEJAVNOST ORGANOV 
 
Pravne podlage za izvajanje nalog 
 
Pri pripravi plana dela za Občinsko volilno komisijo, se upoštevajo smernice razvoja iz 
naslednjih razpoložljivih dokumentov: 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št. 45/94 - odl. 
US RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 - odl. 
US RS 9/96 - odl. US RS, 39/96 - odl. US RS, 44/96 - odl. US RS, 26/97, 70/97, 
10/98, 68/98 - odl. US RS, 74/98,12/99, 59/99 - odl. US RS, 70/00 in 51/02) 

 Zakon o lokalnih volitvah  (Ur. l. RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) 
 Zakon o samoprispevku (Ur. l. RS, št. 87/01) 
 Statut občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 50/95 in 80/98) 

 
Usmeritve in cilji 
 
Občinska volilna komisija je kot samostojni organ občine dolžna izvajati zakonodajo, ki ureja 
celotno področje volilnega sistema.  
 
Najpomembnejši cilj OVK je  

 izvedba pravilnih postopkov v skladu z veljavno zakonodajo za izvedbo lokalnih 
volitev, morebitnih postopkov na pobudo krajanov, krajevne skupnosti, civilne 
iniciative ali Občinskega sveta.  

 
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, 
razen proračuna in zaključnega računa ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom 
predpisujejo občinski davki in druge dajatve. Občani lahko z referendumom potrdijo ali 
zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe. Občani lahko odločajo na 
referendumu o samoprispevku in tudi o drugih vprašanjih, če to določa zakon. 
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Leto 2005 
 
Zagotavljajo se sredstva OVK za izvedbo referenduma (zahtevo so že podale nekatere KS v 
občini) za uvedbo krajevnega samoprispevka. Zagotavljajo se sredstva za pisarniški material 
in druge storitve za izvedbo referenduma, za nadomestila za člane volilnih odborov in volilne 
komisije ter za druge stroške, ki so nujni potrebni za uspešno realizacijo posameznega 
referenduma. 
 
Leto 2006 
 
Predvideva se izvedba aktivnosti in predvidenih nalog za izvedbo lokalnih volitev, in sicer: 
volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov v krajevnih skupnostih. Sredstva se 
zagotavljajo za pisarniški material in druge storitve za izvedbo lokalnih volitev, za 
nadomestila za člane volilnih odborov in občinske volilne komisije ter za druge stroške, ki so 
nujni potrebni za uspešno izvedbo lokalnih volitev v letu 2006. 
 
 
III/1 – 3 NADZORNI ODBOR 
 
 
Nadzorni odbor izvaja pristojnosti, opredeljene v statutu občine Trebnje in Poslovnika 
Nadzornega odbora in Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov in  
na podlagi programa dela Nadzornega odbora in seveda v okviru finančnih sredstev, 
opredeljenih v proračunu. 
 
01 JAVNA UPRAVA 
 
011 DEJAVNOST ORGANOV 
 
Izhodišča 
 
Iz statuta občine Trebnje izhaja, da je nadzorni odbor najvišji organ nadzora javne porabe v 
občini, ki v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 
občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje 
finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor najmanj dvakrat 
letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah. 
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, s katerim na začetku proračunskega obdobja 
seznani občinski svet in župana. 
 
Cilji in dolgoročne usmeritve 
 
Nadzorni odbor bo opravljal naloge, ki so opredeljene v statutu. Opravil bo tudi izredne 
nadzore oziroma preglede, če bodo pobudo zanje podali občinski svet, župan, člani 
nadzornega odbora in na predlog 5% volivcev v občini. 
 
Na področju upravljanja z nepremičninami bo nadzorni odbor opravil pregled upravljanja z 
nepremičnim premoženjem v lasti občine Trebnje. Opravil bo pregled evidenc nepremičnin in 
skladnost evidenc z dejanskim stanjem, opravil bo učinkovitost gospodarjenja z 
nepremičninami, ocenil posamezne postopke pri nabavi in prodaji nepremičnin ter oddaji v 
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najem in skladnost lastništva z deklariranimi nalogami lokalne skupnosti ter ostale naloge po 
Planu dela nadzornega odbora za leto 2005 in predlagal občinskemu svetu in županji ustrezne 
ukrepe. 
 
Nadzorni odbor bo pregledal zaključni račun proračuna, ocenil celotno poročilo. 
 
Nadaljeval bo delo na področju ureditve poslovanja krajevnih skupnosti in opravljal redne 
nadzore poslovanja krajevnih skupnosti.  
 
Nadzorni odbor bo opravljal nadzor tudi v zavodih, v katerih ima Občina Trebnje svoje 
premoženje ali pa jih financira iz proračuna. 
 
Delo nadzornega odbora bo tudi na pregledu izvajanja aktualne zakonodaje, predvsem tiste, ki 
se nanaša na odnos med Občinsko upravo in občani. Poudarek bo dan protikorupcijski 
zakonodaji in pa predpisom, ki zadevajo informiranje občanov. 
 
Nadzorni odbor namerava poskrbeti za izobraževanje članov Nadzornega odbora na področju 
zakonodaje in financiranja lokalnih skupnosti in izvajanja nadzora in revidiranja lokalnih 
skupnosti in uporabnikov proračunskih sredstev. 
 
 
Leto 2005 
 
Sredstva, v višini 1.800.000 SIT, so zagotovljena za izplačilo stroškov nadzornih nalog 
članom nadzornega odbora v skladu s Pravilnikom. Vsi materialni stroški pa se pokrivajo v 
okviru odhodkov občinske uprave.  
 
Leto 2006 
 
V letu 2006 se za delo nadzornega odbora zagotavljajo sredstva na nivoju leta 2005 in za 
enake namene. 
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II/1 – 4 ŽUPAN 
 
 
Izhodišča 
 
V statutu je opredeljeno, da ima občina župana in dva podžupana. Župan in podžupana so 
občinski funkcionarji. V občini Trebnje je bila na volitvah v mesecu decembru izvoljena 
županja, katero je občinski svet potrdil na svoji 1. konstitutivni seji dne 19. decembra 2002 in 
svojo funkcijo opravlja nepoklicno. Podžupane na predlog župana izvoli občinski svet. 
  
Naloge župana so opredeljene v 40. členu Statuta. Župan predstavlja občino, predlaga 
občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, predlaga 
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta. Skrbi za 
izvajanje odločitev občinskega sveta, če le te niso nezakonite, jih ima možnost zadržati, skrbi 
za izvajanje statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, predlaga gradiva, vodi, 
nadzoruje in usmerja delo občinske uprave, imenuje projektne skupine in komisije, skrbi za 
izvrševanje proračuna, določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, izdaja predpise, 
uredbe  in sklepe, zastopa koristi javnega dobra, imenuje in razrešuje direktorja občine uprave 
odloča o sporih o pristojnosti med organi občinske uprave, ima pravico udeleževati se sej 
svetov krajevnih skupnosti in opravlja druge naloge, opredeljene s statutu. 
 
Cilji in dolgoročne usmeritve 
 
Županja namerava tudi v bodoče opravljati naloge nepoklicno. Delo bo temeljilo na nalogah, 
opredeljenih v statutu, na reševanju pereče problematike v občini in na usklajevanju oziroma 
koordinaciji interesov pri posameznih rešitvah v občinskem prostoru.  
 
 
01 JAVNA UPRAVA 
 
011 DEJAVNOST ORGANOV 
 
Leto 2005 
 
Za plače z dodatki in druga povračila se v odhodkih zagotavljajo sredstva za nepoklicno 
opravljanje funkcije županje, prispevke delodajalca za socialno varnost, premije za kolektivno 
dodatno pokojninsko zavarovanje in za davek na izplačane plače.  
V sklopu sredstev za blago in storitve so zagotovljena sredstva v višini 84,3% lanskoletnega 
plana. Za reprezentanco so predvidena sredstva v enaki višini kot v letu 2004, za stroške 
objav v medijih pa se zagotavljajo nekoliko nižja sredstva, prav tako se znižujejo sredstva za 
izdatke za službena potovanja.  
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Leto 2006 
 
V letu 2006 je predvideno povečanje sredstev za plače, prispevke in davek na izplačane plače 
zaradi uskladitve izhodiščne plače z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin in to za 
nepoklicno opravljanje funkcije županje. 
Sredstva za ostale namene ostajajo na ravni leta 2005. 
 
 
013 SPLOŠNE STORITVE 
 
Leto 2005 
 
V okviru tekočih transferov se zagotavljajo sredstva za pokroviteljstva, prireditve… in to v 
višini 5.700.000 SIT. Sredstva bodo dodeljena institucijam, organizacijam in društvom v 
občini Trebnje, ki bodo organizirale razne prireditve tako ob kulturnih in športnih dohodkih, 
ravno tako se sponzorirajo razne turistične prireditve v občini, prireditve, ki imajo vidik 
humanitarnosti in drugo. Posebej se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov ob obeležitvi 
spominskih dnevov (Baragov in Goliev dan).  
Navedeni programi se bodo financirali v skladu z opravljenim razpisom. 
 
Odpre se nova postavka »Darilo ob rojstvu otroka – enkratna denarna pomoč 
novorojenčkom«, kjer se zagotavljajo sredstva v višini 2.000.000 SIT v letih 2005 in 2006, ki 
so namenjena novorojenčkom v skladu s postavljenimi kriteriji in merili.  
 
Leto 2006 
 
Sredstva za iste namene ostajajo na ravni leta 2005. 
 
 
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, 
DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ 
 
 
084 DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN 
DRUGIH INSTITUCIJ 
 
Leto 2005 
 
Za druge programe, ki niso specifični, in so težje opredeljivi po predloženi funkcionalni 
dejavnosti, se v okviru tekočih transferov zagotavljajo sredstva v lanskoletni višini. 
 
Leto 2006 
 
Sredstva za druge programe ostajajo na ravni leta 2004. 
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II/1 – 5 OBČINSKA UPRAVA 
 
 
01 JAVNA UPRAVA  
 
Zakonske podlage in druge osnove za planiranje 
 
Poleg osnovne zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, so za delovanje občinske uprave 
pomembni še naslednji predpisi. 
Zaradi varstva osebnih podatkov in preprečevanje nezakonitih in neupravičenih posegov v 
zasebnost posameznika pri obdelavi podatkov, varovanja zbirk podatkov in uporaba le-teh, je 
potrebno dosledno uporabljati Zakon o varstvu podatkov (Ur. list RS, št. 59/99). Nadalje je za 
Občinsko upravo pomembna Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim 
gradivom (Uradni list RS, št. 91/01). Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev določa 
Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 59/99) in na podlagi le-tega Pravilnik o popisu 
sredstev in njihovih virov, ki ga je dne 30.12.1999 sprejel župan občine Trebnje. Za prodajo 
občinskega premoženja je pomemben tudi Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 - ZJU) in Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s 
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03). Za poslovanje s strankami 
je pomemben Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 24/03) in na 
podlagi le-tega Uredba o posredovanju informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 115/03). V 
zvezi z nabavo osnovnih sredstev ter investicijskimi posegi je podlaga Zakon o javnih 
naročilih (Ur. list RS, št. 36/04 - uradno prečiščeno besedilo). 
 
Pri delu občinske uprave je potrebno upoštevati Pravilnik o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Trebnje, Pravilnik o razporejanju 
delovnega časa v občini,  Pravilnik o delovanju notranjega nadzora v občinski upravi, 
Navodilo o podpisovanju pogodb. 
 
Cilji in dolgoročne usmeritve 
 
Cilji občinske uprave so v naslednjih letih približati občane občinski upravi, zmanjšanje 
različnih birokratskih ovir, poenostavitev postopkov, vzpodbuditi pri delavcih ustvarjalnost. 
Potrebno bo poenotiti postopke za pridobitev soglasij, odločb in drugih dokumentov, čim več 
soglasij morajo namesto strank pridobiti sami uradniki. Zato je bil posredovan sklep vsem 
državnim organom, kateri uradniki lahko pridobivajo posamezne podatke in soglasja. Težnja 
pa mora biti v razvoju take tehnologije, da bo občinska uprava kot občani pridobivali 
neposredne podatke preko računalniške mreže. V letu 2005 se tako nadgrajuje prehod na 
elektronsko poslovanje in elektronsko plačevanje taks za občane. Omogočeno bo 
komuniciranje preko interneta oziroma spletne strani, izdelan bo katalog informacij javnega 
značaja,  tako bodo lahko občani tesneje sodelovali z  občinsko upravo, si pridobili potrebne 
informacije, potrdila ali soglasja, lahko pa se bodo tudi seznanili s programi in plani Občine 
Trebnje, dajali pripombe in predloge. 
Za ustrezno evidenco premoženja občine je v izdelavi program, ki bo omogočal nazorni 
pregled občinskega premoženja. 
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011 DEJAVNOST ORGANOV 
 
Leti 2005 in 2006 
 
V okviru javne uprave se zagotavljajo sredstva za dejavnost izvršilnih in zakonodajnih 
organov, za splošne storitve in za druge dejavnosti javne uprave. 
 
Za dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov se v letu 2005 zagotavlja 252.170.000 SIT in 
v letu 2006 259.540.000 SIT.  
 
Sredstva za plače, prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in  
davka na izplačane plače se povečujejo predvsem zaradi usklajevanja izhodiščne plače z 
rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin in delovne dobe.  
Predvidene popolnitve delovnih mest v skladu s sistemizacijo delovnih mest v občinski  
upravi in predlaganim kadrovskim načrtom glede na planirana sredstva ne bo možno izvesti. 
 
Na področju investicijskih vlaganj se sredstva namenjajo nakupu opreme in investicijskemu 
vzdrževanju in obnovi.  
 
Vsako leto se postopoma zamenjavajo računalniki oz. nakupujejo novi za izboljšanje kvalitete 
dela ter za predvidene nove zaposlitve v občinski upravi. Izkoristek fotokopirnih strojev je 
zelo velik, zato prihaja do večjih obrab posameznih vitalnih delov, katerih popravilo je zelo 
drago. Zato se predvideva nabava novega fotokopirnega  stroja v letu 2005. 
 
Še v naprej je potrebno nabavljati arhivske omare, saj dosedanji arhiv ne ustreza zahtevanim 
predpisom, da mora biti arhiv varno nameščen v zaklenjenih omarah. 
 
V letih 2005 in 2006 se bo dograjeval informacijski sistem za občane, tako z izdelavo spletne 
strani in njene sprotne ažurnosti, kakor tudi katalog informacij javnega značaja in  elektronsko 
poslovanje občinske uprave z občani. V pripravi bo tudi program za vodenje evidence o 
nepremičninah v lasti občine ter drugi programi, ki bodo izboljšali preglednost posameznih 
evidenc in podatkov.  
 
Nakup opreme 
                                                                                2005                                     2006                    
 
-  računalniki in oprema                                      1.500.000                           1.000.000           
- fotokopirni stroj                                                2.000.000 
- drobna pis. Oprema                                               500.000                              720.000              
-  računal.programi, spletna stran                        5. 300.000                          3.800.000              
-  arhivske omare                                                                                               800.000 
 
SKUPAJ:                                                             9.300.000                           6.320.000           
 
Investicijsko vzdrževanje in obnova 
V letu 2005 je potrebno napraviti nadstrešek nad stranskima vhodoma, saj v stavbo priteče 
voda ob močnejšem dežju. Zaradi nenehne zamašitve žlebov s ptičjimi odpadki, je potrebno 
izvesti zaščito ostrešja pred golobi, popraviti pa je potrebno tudi fasado stavbe na 
severozahodni strani, kar je v programu za leto 2006. V stavbi Goliev trg 4, kjer se nahajajo 
prostori društva invalidov, se v letu 2006 planira izdelava dostopa za invalide z vozički. 
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Investicijsko vzdrževanje in obnova 
                                                                                   2005                                   2006                  
- izvedba nadstreška nad stranskimi vrati                800.000                                                    
- inštalaterska dela                                                   200.000                              400.000           
-  zaščita pred golobi                                                500.000 
-  popravilo fasade občinske stavbe                                                                    650.000 
-  izdelava dostopa invalidov v stavbo,                                                               980.000     

Goliev trg 4  
 

SKUPAJ:                                                            1.500.000                            2.030.000                
 
 
0160 DRUGE DEJAVNOSTI  JAVNE UPRAVE 
 
Leti 2005 in 2006 
 
Na tem področju se v skladu s funkcionalno klasifikacijo zagotavljajo sredstva SPV in 
sredstva splošne proračunske rezervacije v skladu z ZJF. 
 
 
0171 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA OBČINE 
  
Leto 2005 
 
V okviru postavke servisiranje javnega dolga občine se zagotavljajo sredstva za odplačilo 
obresti od najetega kredita v predhodnih letih za gospodarsko infrastrukturo in od najetih 
kreditov v letih 2003 in 2004 za poplačilo obveznosti iz naslova investicije osnovne šole 
Mirna, in sicer v skupni višini 10.000.000 SIT. 
 
Leto 2006  
 
Za servisiranje dolga se v letu 2006 zagotavlja 26.000.000 SIT za odplačilo dolga, saj je 
potrebno zagotoviti več sredstev za odplačilo obstoječega dolga, zagotoviti pa je potrebno 
tudi sredstva za odplačilo obresti od kredita,  najetega v letu 2005. 
 
 
O2 OBRAMBA 
 
022 CIVILNA ZAŠČITA 
 
Zakonska podlaga 
 
Z novo zakonodajo, ki je bila sprejeta po letu 1992, je bilo varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami izločeno iz obrambnega sistema z namenom, da se to področje organizira kot 
celovita, na enotnih ciljih in načelih zasnovana dejavnost ter da se vse reševalne službe in 
druge namensko organizirane sile za zaščito in reševanje ter pomoč, povežejo v 
organizacijsko in funkcionalno enoten sistem. 
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Pomembni predpisi s področja zaščite in reševanja 
 
• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ( Ur.list RS, št. 64/94 in 87/01) 
• Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 71/93 in 87/01) 
• Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 71/93,1/95,28/95 in 28/00) 
• 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, zaščite, reševanja in pomoči 

(Ur. list RS, št. 46/98) 
• Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02) 
• Merila in kriteriji za dodeljevanja sredstev društvom, ki se vključujejo v sistem zaščite in 

reševanja (12.4.1999) 
 
Cilji in dolgoročne usmeritve 
 
Glavni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč ter 
preprečitev oz. zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine nalog na tem 
področju so: 
• preprečevanje nesreč 
• pripravljenost na nesreče 
• zaščita pred nevarnimi snovmi 
• reševanje in pomoč ob nesrečah 
• sanacija posledice nesreč. 
 
Zaščita pred neposrednimi učinki nevarnosti naravnih in drugih nesreč temelji na naslednjih 
ukrepih: 
• ureditev prostora in naselij za zaščito in reševanje 
• evakuacija 
• nastanitev in oskrba brezdomcev in drugih ogroženih 
• RKB zaščita 
• izgradnja zaščitnih objektov in njihova uporaba 
• zaščita kulturne dediščine 
• zaščita pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. 
 
Vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za zaščito in reševanje obsega: 
• izdelava ocen ogroženosti 
• izdelava načrtov zaščite in reševanja 
• načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov 
• organiziranje civilne zaščite in drugih sil za zaščito in reševanje ter pomoč 
• izobraževanje in usposabljanje za zaščito in reševanje 
• zagotavljanje in vzdrževanje sredstev za zaščito in reševanje. 
 
 
Aktivnosti v letu 2005 in 2006 
 
Sile za zaščito in reševanje sestavljajo enote, službe in drugi operativni sestavi društev in 
drugih organizacij, pooblaščena podjetja, zavodi ter enote in službe civilne zaščite.  
  
V letu 2005 je potrebno zagotoviti za potrebe civilne zaščite sredstva v višini 4.200.000 sit ter 
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2006 v višini 4.520.000. Sredstva, ki so namenjena dejavnosti CZ, so za usposabljanje enot 
civilne zaščite, vaje ter za povrnitev plač pripadnikom reševalnih enot, ki se angažirajo v 
nesrečah. Nadaljevalo se bo popolnjevanje enot z osebno opremo. Pri transferih so sredstva v 
letu 2005 in 2006 namenjena za sofinanciranje opreme specialnega vozila za reševanje v 
primeru razlitja nevarnih tekočin in za tehnično reševanje ter za opremo in gradnjo domov  
PGD (Sv. Rok in Trebelno),  ki jih vključujemo v reševanje.                 
 
022 Civilna zaščita 
 
                                                                            2005                                           2006                 
4120 Sredstva za zaščito                                   500.000                                    570.000              
   in reševanje-sredstva društvom                      
4029 Drugi operativni odhodki                        1.000.000                                 1.150.000        
    CZ – dejavnost 
4202 Sredstva za invest. 
          in vzdrževanje                                        1.200.000                                 1.300.000             

 
 430   INVESTICIJSKI TRANSFERI 
4310   sofinanciranje gasilskih društev             1.500.000                                  1.500.000            
SKUPAJ:                                                          4.200.000                                  4.520.000 
 
 
 
03 JAVNI RED IN VARNOST 
 
032 PROTIPOŽARNA VARNOST 
 
Zakonska podlaga 
 
• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.list RS, št. 64/94 in 87/01) 
• Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 71/93 in 87/01) 
• Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 71/93,1/95,28/95 in 28/00) 
• Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 62/95) 
• Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur. list 

RS, št. 45/97) 
• Odredba za določanje povečane nevarnosti nastanka požara, eksplozije in druge posebne 

nevarnosti (Ur. list RS, št. 38/02) 
• Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 52/02) 
 
Cilji 
 
V Občini Trebnje je 28 prostovoljnih gasilskih društev s približno 2400 gasilci. Gasilska 
društva so glede na oceno ogroženosti razdeljena po kategorijah: 19 društev je I. kategorije, 
II. kategorije je 8 društev, le društvo Trebnje je IV. kategorije. Na podlagi kategorij je tudi 
predpisana oprema, ki jo morajo zagotoviti posamezna društva. 
 
Gasilci izvajajo vse zahtevnejše intervencije, za katere sta potrebna predvsem dobra 
opremljenost in ustrezno strokovno znanje. Pomembni premiki so na izobraževalnem 
področju, saj se število usposobljenih gasilcev na tečajih specialnosti stalno veča. Pomembno 
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je tudi dejstvo, da se kakovost usposabljanja postopno povečuje, čeprav še vedno primanjkuje 
ustreznih učnih pripomočkov. Še v naprej je potrebno usposabljanje poveljniškega kadra, saj 
se na intervencijah še vedno dogajajo nestrokovni pristopi k reševanju, poveljniki se še vedno 
ne zavedajo svojih primarnih nalog. 
Premiki so na področju opremljanja gasilskih enot z opremo za tiho alarmiranje (pagerji), toda 
to je še vedno vse premalo za hitro aktiviranje in ukrepanje ter medsebojno komuniciranje. 
Zato je bil v občini zgrajen sistem javnega alarmiranja ter možnost alarmiranja gasilcev preko 
Centra za obveščanje. Znatna sredstva pa bodo namenjena za redno vzdrževanje navedenega 
sistema, povečujejo pa se tudi potrebe po dodatnih zavarovanjih gasilcev, predvsem 
poveljujočega kadra. 
 
Tudi na področju nakupa vozil se počasi, a vendarle kažejo pozitivni premiki. Žal pa so 
nakupi večjih specialnih  vozil izredno dragi. Zato se gasilci aktivno angažirajo tudi z 
zbiranjem lastnih sredstev med občani ter z bančnimi posojili. V letu 2005 so v programu 
nabave specialnih vozil v PGD Log, Ševnica in Ponikve, z novo gradnjo doma pa sta pričela 
PGD Sveti Rok in Trebelno. V letu 2006 pa imajo v planu zamenjavo osnovnih vozil (GV 1) 
Trebnje, Mirna, Sela Šumberk  Poleg tega pa je potrebno za društva, ki so najele kredite, 
plačevati anuitete (Veliki Gaber in Velika Loka).  
 
Sredstva, ki so dobljena od občinskega proračuna so znatno prenizka, da bi lahko gasilci 
popolnili enote s predpisano opremo, katero določa Uredba vlade in predpisana merila 
glede na kategorizacijo društva. Posebno je pereča osebna oprema gasilcev z dihalnimi 
aparati, ki so nujno potrebni pri nesrečah z nevarnimi snovmi ali večjih požarih v podjetjih ali 
stanovanjskih objektih ter protipožarne obleke.  
Vse več je stroškov tudi z udeležbo gasilskih enot tako na občinskem tekmovanju, kot tudi na 
regijskem in republiškem tekmovanju, saj je množičnost ekip vsako leto večja. 
 
Naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, naloge tehničnega reševanja ob 
nesrečah v cestnem prometu in ob nesrečah na vodah ter poplavah, opravlja PGD Trebnje, ki 
ima v ta namen tehnično reševalno enoto, ki je podpisala koncesijsko pogodbo z Upravo za 
zaščito in reševanje RS. Do sedaj je pokazala vidne rezultate, uspešnost hitrega interveniranja, 
strokovnost dela. Zato jo je potrebno še v naprej ustrezno opremljati s primerno specialno 
opremo, ravno tako pa sofinancirati opreme ostalim društvom, ki se vključujejo v zaščito in 
reševanje.  
      
Gasilska zveza si je za srednjeročni razvoj zadala naslednje cilje: 
• povečati število gasilskih častnikov 
• povečati število in izobraziti poveljniški kader 
• še povečevati število mladinskih komisij 
• izobraziti mladinske enote 
• usposobiti večje število ženskih enot za tekmovanja in veteranov 
• materialno izboljšati gasilsko opremo v skladu z merili o kategorizaciji in opremljenosti 

požarnih enot 
• usposobiti gasilce s specialno tehniko. 
 
Načrtovane naloge v letu 2005 in 2006 
 
Usposabljanje: 
• izvesti več tečajev za naziv gasilec 
• tečaj za vodje skupin 
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• tečaj za vodje enot 
• za naziv inštruktor 
• usposabljanje članov predsedstva in poveljstva 
• občinsko tekmovanje vseh kategorij gasilskih članov 
• udeležba na republiških tekmovanjih ekip, ki dosežejo ustrezne rezultate na občinskem 

tekmovanju 
• izvedba kviza in orientacijskega pohoda za mlade gasilce 
• izvesti taborjenja za mlade gasilce  
• izvedba vaj v vsakem društvu in po posameznih sektorjih 
• izvedba skupno taktično vajo za vse gasilske enote skupaj z civilno zaščito in drugimi 

enotami, ki se navezujejo na civilno zaščito. 
  
Opremljenost z opremo: 
• nabava osebne zaščitne opreme, predvsem z dihalno tehniko 
• nabava šestih specialnih gasilskih vozil 
• dograditev gasilskih domov ter nadaljevanje gradnje novega doma PGD Sv. Rok ter 

začetek gradnje doma PGD Trebelno. 
 
Sredstva se morajo zagotavljati tudi za zavarovanje avtomobilov, civil požar, strojelom, 
poveljujočega kadra, vzdrževanje in zavarovanje alarmnega sistema zavarovanje moštva ter 
druge opreme. 
  
Za protipožarno zaščito se namenjajo sredstva proračuna  Gasilski zvezi v višini 43.700.000 
za leto 2005 in 42.320.000 sit za leto 2006. Sredstva so v skladu z določili koncesijske 
pogodbe namenjena 20% za delovanje Gasilske zveze ter 80% za delovanje prostovoljnih 
društev. Od navedenih sredstev se za investicije namenja v letu 2005 v višini 21.200.000 sit 
ter v letu 2006 v višini 20.080.000 sit,  ki jih GZ Trebnje namenja za nakup novih vozil in  
gradnjo gasilskega doma Sveti Rok in Trebelno ter za osebno zaščitno opremo. V nadalje 
mora GZ dodatno predvideti sredstva za stroške vzdrževanja alarmnega sistema ter povrnitev 
plač gasilcem, ki se bodo udeleževali usposabljanja, kar do sedaj ni bilo potrebno.  
 
  412   TRANSFERI                                              22.500.000                            22.240.000     
       NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
431  ITNO- SREDSTVA ZA INV.                       21.200.000                            20.080.000 
       IN INVESTIC.VZDRŽ. V POŽ.VARSTVU                                                                   
 
SKUPAJ:                                                              43.700.000                             42.320.000    
 
 
 
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
 
042 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 

 
Pravne podlage za izvajanje nalog 
 

Pravne podlage za izvajanje nalog na področju kmetijstva v Občini Trebnje so zakoni in drugi 
predpisi, ki urejajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost: 

Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00 in 52/02) 
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Strategija razvoja slovenskega kmetijstva (sprejeta na seji državnega zbora 26. maja 
1993)  
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 59/96 in 36/03) 
Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št.30/93, 13/98 in 67/02) 
Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/01) 
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št.57/03) 
Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici (Ur. l. RS, št. 41/99) 
Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Ur.l. RS št. 10/93, popravek 23/96) 
Zakon o spodbujanju skladnejšega regionalnega razvoja (U.l. RS, št. 60/99 in 52/02) 
Zakon o spremljanju državnih pomoči (U.l. RS, št. 37/04) 
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje (Ur.l. 
RS, št. 35/03 in 38/04) 
Program razvoja kmetijstva v Občini Trebnje za obdobje od 2001 do 2006. 

 
Ocena stanja v kmetijski proizvodnji 
V sprejetem Programu razvoja kmetijstva v Občini Trebnje za obdobje do 2006, ki so ga 
izdelale strokovne službe Kmetijsko gozdarskega zavoda iz Novega mesta so podane 
ugotovitve, da večina kmetij v občini Trebnje še nima pogojev za pridelavo hrane po 
konkurenčnih cenah trga EU zaradi različnih omejitvenih dejavnikov. Ljudem na podeželju, 
katerim ne gre odrekati navezanosti na zemljo in delavnosti bo potrebno poiskati dodatne vire 
dohodka. Večini kmetij v občini bo v prihodnosti kmetijstvo »dopolnilna dejavnost« ali 
preprosto del tradicionalnosti načina življenja na podeželju.  Zato ima  kmetovanje v funkciji 
ohranjanja kulturnega izgleda krajine (preprečevanje zaraščanja) in ohranitvi podeželja  
prihodnost v sonaravnih oblikah kmetijske pridelave. Sonaravni način kmetijske pridelave 
omogoča kmetijam vključevanje v Slovenski kmetijski okoljski program (SKOP) in na ta 
način povečevanje višine sredstev neposrednih plačil (eko 2 in eko 3). Za dosego teh ciljev je 
potrebno najprej izobraziti in motivirati ljudi na podeželju. Spoznati je potrebno skupne 
interese, prednosti in slabosti lastne kmetijske pridelave ter možnosti za vključevanje v 
ukrepe strukturne politike in širše razvojne projekte. S tako pripravljenimi projekti, v katerih 
se predvideva vključevanje večjega števila dobro organiziranih pridelovalcev, bo možno 
kandidirati za finančna sredstva tudi v programih evropske pomoči. 
 
Cilji strukturne usmeritve 
 

 ohranjanje poseljenosti vasi in obdelanosti kmetijske krajine 
 večja konkurenčna sposobnost kmetijstva in razvite dopolnilne dejavnosti 
 razvoj živinorejskih in poljedeljskih usmeritev v ekološki ali vsaj so-naraven način 

pridelave hrane, preusmerjene kmetije 
 večja strokovna usposobljenost kmetov, kmečkih žena, mladine in društev 
 povezovanje kmetijstva v lokalne in regionalne razvojne možnosti. 

 
 
 

Kmetijstvo stopa v čas odločitev in korenitih sprememb. Spremembe se dogajajo 
vsakodnevno in so v veliki meri povezane z obsegom in hitrostjo evropskih in svetovnih 
povezovalnih procesov, z odpiranjem evropskih kmetijskih trgov, procesov opuščanja 
proizvodnje na eni in intenziviranja iste na drugi strani. Potreben je tudi širok informacijski 
sistem in izobraževanje. Učinkovito prilagajanje bo mogoče z oblikovanjem novih ustanov 
kmetijske lokalne in regionalne ekonomije. Potrebno se bo vsestransko povezati s 
predstavniki slovenskih kmetijskih, stanovskih in proizvodnih združenj ter s sorodnimi 
organizacijami v EU. Pri pripravi strategije je pomembno določilo ministrstva za kmetijstvo, 
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da za isto stvar ni dopustno dodeljevati občinska in državna proračunska sredstva in da naj 
občina svoja sredstva usmeri v nove projekte, če je le mogoče pod podobnimi pogoji. 
 
Leto 2005 
 

V projektu razvoja kmetijstva v Občini Trebnje za obdobje do 2006 so predvidene naloge za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva, ki nam služi tudi kot pripomoček pri pripravi programa za 
leto 2005. Omenjeni program je pripravljen za boljše prilagajanje kmetijstva po vstopu v 
Evropsko unijo. Predvideni ukrepi so namenjeni predvsem za ohranjanje obdelanosti 
kmetijskih zemljišč in krajine ter ohranjanje kmetijske proizvodnje. Večino sredstev 
proračuna je razvojno naravnano, namenjeno za sofinanciranje investicij, za boljšo 
usposobljenosti kmetijskih gospodarstev ter za izobraževanje kmetov pri vključevanju v 
evropske združevalne procese. Večina ukrepov na področju kmetijstva se štejejo kot državne 
pomoči, zato je potrebno pridobiti predhodno soglasje ustreznih organov. Vsi ukrepi morajo 
biti skladni z ukrepi državne in evropske politike neposrednih plačil v kmetijstvu in ne smejo 
presegati največje dovoljene višine sredstev. 
Višina proračunskih sredstev za izvedbo programov na področju kmetijstva se zagotavlja v 
proračunu in v skladu z letnim Programom nalog na področju kmetijstva v občini Trebnje, ki 
ga na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v 
Občini Trebnje sprejema Občinski svet. Program nalog na področju kmetijstva v občini 
Trebnje je občina dolžna prijaviti kot državno pomoč na MKGP, ki je kot pristojna 
institucija za upravljanje državnih pomoči na področju kmetijstva. 
Sredstva se zagotavljajo za izvedbo projektov, za delo komisij, za nadzor nad investicijami na 
področju celostnega urejanja vasi, za stroške projektne dokumentacije, za zakonske stroške 
oskrbe zapuščenih živali v zavetiščih, za dopolnilne dejavnosti, za sofinanciranje investicij in 
tehnoloških posodobitev, subvencioniranje reprodukcije v živinorejo, za stroške zavarovanj 
pred naravnimi nesrečami, štipendiranje in delovanje društev. Sredstva se bodo zagotavljala 
tudi za urejanje kmetijskih zemljišč in za ureditev živinskega sejma v Mokronogu. 
Na podlagi že sklenjene pogodbe v letu 2004 je potrebno zagotoviti dogovorjeni del sredstev 
za sofinanciranje investicije kmetijske svetovalne službe, in sicer za izgradnjo prizidka k 
obstoječi poslovni stavbi Kmetijsko gozdarskega zavoda, enota Novo mesto, z namenom, da 
se zagotovijo boljši prostorski pogoji za delovanje zavoda in prostori za potrebe izobraževanja 
kmetov.  
 
Leto 2006 
 
Predvideva se nadaljevanje vseh aktivnosti in predvidenih nalog na področju kmetijstva v 
občini Trebnje, ki so opredeljene za leto 2005. 
 
 
0422 GOZDARSTVO 
 
Občina je dolžna gospodariti z gozdovi v njeni lasti, ki jih je pridobila bodisi na podlagi 
preživninskih razmerij ali drugih pogojih v skladu z veljavno zakonodajo. V teh gozdovih je 
potrebno skrbeti za gojitvena dela in za gospodarni posek zrelih ter poškodovanih dreves.  
 
Leto 2005 
 
Predvidena so le nujna dela, ki jih lastniku gozda odredi Zavod za gozdove, ki v skladu z 
veljavno zakonodajo opravlja javno gozdarsko službo z odločbo o izvedbi sanitarne sečnje in 
preventivnih varstvenih del v gozdovih. 
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Leto 2006 
 
Predvidena so le nujna dela, ki jih lastniku gozda odredi Zavod za gozdove, ki v skladu z 
veljavno zakonodajo opravlja javno gozdarsko službo z odločbo o izvedbi sanitarne sečnje in 
preventivnih varstvenih del v gozdovih. 
 
V skladu z Zakonom o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93)  se na področju Občine Trebnje 
vzdržuje 91,5 km gozdnih cest. Za nujna sanacijska dela in vzdrževanje teh cest  se  v letu 
2005 namenja 11,500.000,- SIT, enak znesek se zagotavlja tudi v letu 2006; v letu 2005 so 
zagotovljena tudi sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2004.  
Dodeljevanje finančnih sredstev, namenjenih vzdrževanju gozdnih cest, je Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razporejalo sorazmerno in na podlagi dolžin »gozdnih« 
cest (tudi kategoriziranih javnih poti), ki so jih upravljavci gozdov dejansko uporabljali za 
opravljanje dejavnosti v zvezi z gozdovi. Na ta način so bile dobro vzdrževane tudi nekatere 
javne ceste,  v zadovoljstvo tudi drugih javnih uporabnikov. Z zadnjo, natančnejšo 
kategorizacijo cest in poti pa ministrstvo vztraja, da so lahko gozdne ceste (in s tem tudi 
predmet njihovega financiranja) samo ceste oziroma poti, ki niso že kategorizirane kot javne. 
 
 
045 PROMET 
 
0451 PROMET 
 
Zakonska podlaga in druge osnove za planiranje  

 
Pravne podlage, ki urejajo področje  javnih cest in javnih poti: 
♦ Zakon o javnih cestah (ZJC, Ur.l. RS, št. 29/97), 
♦ Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na 

njih (Ur.l. RS, št. 49/97), 
♦ Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur.l. RS, št. 49/97), 
♦ Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l.RS, št. 83/04), 
♦ Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih 

cest  (Ur.l. RS, št. 62/98), 
♦ Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje  (Ur.l. RS, št. 95/99), 
♦ Odlok o občinskih cestah (Ur.l. RS, št. 38/00), 
♦ Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti v občini 

Trebnje (Ur.l. RS, št. 10/01). 
 
Zakonodaja določa statusno določenim in kategoriziranim javnim cestam  enotna  pravila in 
strokovne podlage za graditev in vzdrževanje vseh javnih cest. S tem zagotavlja enake pogoje 
za kakovosten in varen prevoz vsem uporabnikom cest na celotnem cestnem omrežju na 
državni in lokalni ravni. Določa tudi obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje 
usposobljenosti teh cest za varen in neoviran promet ter ureja upravljanje, graditev, 
vzdrževanje in varstvo teh cest in prometa na njih.  
Z  Zakonom o javnih cestah in podzakonskimi akti so bile lokalnim skupnostim postavljene 
osnove in kriteriji, na podlagi katerih je občina Trebnje pripravila odloke o zagotavljanju in 
urejanju prometa na njenem področju. S tem in na podlagi dejstva, da se lokalnim skupnostim 
dodeljujejo republiška sredstva v primerni porabi sorazmerno na podlagi razvejanosti 
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cestnega omrežja, je občina dobila  osnovo za kategorizacijo cestnega omrežja v občini, in 
sicer po izhodiščih, ki jih predpisuje zakonodaja.  Nova kategorizacija je na ta način znatno 
povečala obseg javnega cestnega omrežja tudi v občini Trebnje, ki je že sicer med največjimi 
v Republiki Sloveniji. Zato se je od nove kategorizacije posledično na področju cestnega 
gospodarstva pri vseh proračunskih postavkah sorazmerno povečala potrebna fizična, s tem pa 
tudi finančna obveznost občine, ki se nanaša na tekoče redno letno in zimsko vzdrževanje. 
 
Izhodišča 
 
Na področju prometne infrastrukture želi občina zagotoviti funkcionalno povezanost tako 
posameznega področja v lokalni skupnosti, kakor tudi nadaljevanje tega z navezovanjem na 
sosednje lokalne skupnosti oziroma regije. Pri tem pa je pomembno tudi dejstvo, da se  s 
povečevanjem obsega cestnega prometa, večjimi, težjimi in hitrejšimi vozili povečuje tudi 
zahtevnost glede zmožnosti vozišč. S kakovostjo teh pa je obenem možno zagotoviti tudi 
večjo varnost samih udeležencev v  prometu.  
 
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste je v preteklih letih iz prvotnega seznama 
lokalnih cest  izločila tri ceste. Tako se je dolžina lokalnega cestnega omrežja v občini 
zmanjšala z do tedaj kategoriziranih 244 km na  238 km.  Po stanju iz leta 2004 je asfaltiranih 
96 % lokalnih cest, oziroma v makadamu je še  dobrih 10 km teh cest. 
Veliko lokalnih cest ima le osnovno 5 ali 6 cm plast asfalta ali t.i. bitudrobir prej omenjene 
debeline. Na dobri tretjini LC se je asfaltiranje izvajalo pred več kot 20-imi leti, zato je nujno 
takšne odseke obnoviti in jih zaščititi z zaporno plastjo asfalta v sistemu asfaltbeton (AB-4). 
Makadamske odseke LC pa bo po prioriteti potrebno posodobiti na tistih odsekih, kjer se 
beleži več prometa in imajo povezovalni značaj med posameznimi kraji znotraj KS ali celo 
med dvema KS ali tudi med sosednjimi občinami. 
Zakonodaja dopušča v primerih, ko zaradi prostorskega, okoljevarstvenega, tehničnega  ali 
ekonomskega razloga  ni mogoče zagotoviti izgradnjo elementov ceste, da je nivo kakovosti 
cestišča   nižji, pri čemer pa je potrebno zagotoviti varnost z ustrezno prometno signalizacijo.  

 
Cilji in usmeritve 
 
Dosedanja strategija razvoja lokalnega cestnega omrežja je temeljila na »odpravljanju« 
makadamskih vozišč, kar kaže sorazmerno visoka poasfaltiranost, manj pa na ohranjanju – 
obnavljanju obstoječega asfalta.  Slednje pa predstavlja vsako leto slabšanje stanja v toliki 
meri, da določenih asfaltov zaradi uničenosti ni možno preplastiti, pač pa je potrebna sanacija 
in novo asfaltiranje s sorazmerno višjimi stroški. Naslednjo pozornost zahtevajo dotrajani 
asfalti zaradi obrabe - življenjske dobe, poškodb zaradi  povečanega prometa – 
preobremenjenosti zaradi povečanega  števila vozil kakor tudi njihove teže, ali zaradi 
novejšemu prometnemu stanju neustrezno v preteklosti zasnovanih vozišč. V izogib nastanku 
večjih stroškov je zato potrebno povečati letni delež obnovitev obstoječih asfaltov. 

 
V preteklih obdobjih je veljala večja pozornost investicijskemu vlaganju v posodabljanje 
makadamskih vozišč z asfaltiranjem, vendar v večini primerov samo v osnovnem 6 cm proti 
vodi nezaprtim slojem. Glede na dejstvo, da bo v nekaj letih praktično  celotno lokalno cestno 
omrežje asfaltirano v osnovnem nosilnem asfaltu, je pričakovati hitro povečevanje investicij 
na polaganju zapornega sloja, kar bo pomenilo tudi nujno, pa morda na nekaterih odsekih že 
pozno ohranjanje obstoječega asfalta. 
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Tudi v letu 2005 in 2006 se namenja del sredstev za posebne pomoči pri urejanju JP iz t.i. 
posebnega programa urejanja JP, in sicer  v višini po 6,000.000,- SIT v vsakem letu. To so 
posamezni odseki javnih cest, ob katerih živi manjše število uporabnikov, stroški 
modernizacij posameznih odsekov pa so previsoki, da bi jih zmogli sami posamezni 
uporabniki ali posamezna KS, kjer se načrtuje modernizacija takšnega odseka ceste. 
 
LOKALNE CESTE 

 
Posodobitve LC in obnovitve obstoječih asfaltiranih odsekov bodo tudi naprej financirane iz 
proračuna. Pri makadamskih odsekih, ki bodo dobili osnovno plast asfalta (BD-6) bo 90 % 
sredstev zagotavljal občinski proračun, preostalih 10% pa posamezna KS. Na tistih odsekih, 
kjer pa se bodo izvajala sanacijska dela in preplastitve z zapornim asfaltom v sistemu AB-4 
pa bo občinski proračun zagotavljal 100% delež obnove. 
 

 
  Osnutek finančnega načrta za vlaganja v lokalne ceste 
    LOKALNE CESTE     leto 2005     leto 2006
  KS               

1. Čatež               
  Sanacija in preplastitev LC Ševnica- Kriška Reber 0     5.000.000

2. Dobrnič               
  Preplastitev LC v območju Vrbovca   3.800.000     0

3. Dol. Nemška vas             
  Razširitev LC v območju D. Nemška vas – Rodine 4.000.000     7.000.000

4. Mirna               
  Preplastitev Brezovica-Ševnica     5.500.000     0
  Rekonstrukcija v območju Sotle     4.000.000     10.000.000
  Razširitev serpentin Praprotnica     2.000.000     1.000.000

 
Preplastitev na odseku Mirna – Volčje 
Njive   3.000.000   5.000.000

5. Mokronog             
  Preplastitev LC Mokronog-meja s KS Trebelno 0     2.000.000
  Pločniki ob LC v Prelogah     6.200.000     6.000.000
  Preplastitev LC v območju Prelog   0     3.000.000
  Sanacija mostu v Ostrožniku     0     2.000.000
  Dokončanje muld ob LC     1.000.000     0

6. Račje selo             
  Preplastitev LC v območju Račjega sela   3.500.000     0

7. Sela pri Šumberku             
  Preplastitev LC Sela-Orlaka     0     4.000.000

8. Šentrupert             
  Modernizacija LC do Kostanjevice   3.000.000     10.000.000
  Preplastitev LC v Vrh-Hrastno     4.000.000     0

9. Trebelno               
  Preplastitev LC v območju Čužnje vasi   0     4.000.000
  Preplastitev LC Trebelno-Ornuška vas   5.800.000     0 

10. Trebnje               
  Preplastitev LC v območju Kidričeve ulice   0     0

11. Veliki Gaber             
  Dokončanje sanacije kamnitega mostu Stranje 3.000.000     0
  Razširitev LC v območju klanca Stranje   5.000.000     5.000.000 
       SKUPAJ      53.800.000     64.000.000 
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KRITERIJI  DELEŽEV  SOFINANCIRANJA NA  LOKALNIH  CESTAH 

 
delež Povr 

km2
št.akt 
preb. 

Asf  LC
dolžina

Mak  
LC 

Dolžin
a 

 LC  
 Skupaj 

Dolžin/
prebiv. Občina KS 

 
KRAJEVNA  
SKUPNOST 

1 2 3 4      5    6 7 8 
ČATEŽ 10,9 268 7.400 0 7.400 27,61 100 -- 
DOBRNIČ 26,2 412 8.852 1.618 10.470 25,41 90 10 
DOL. NEM. V. 25,6 695 14.955 670 15.625 22,48 90 10 
KNEŽJA  VAS 10,3 237 2.500 0 2.500 10,55 100 -- 
MIRNA  31 1212 27.367 1.300 28.667 23,65 90 10 
MOKRONOG 25,5 800 16.073 0 16.073 20,09 100 -- 
RAČJE  SELO 7,2 186 8.853 0 8.853 47,60 100 -- 
SE./ŠUMBERK 16,8 167 9.557 300 9.857 59,02 90 10 
SVETINJA 6,1 112 5.244 0 5.244 46,82 100 -- 
ŠENTLOVREN 9,9 373 9.925 0 9.925 26,61 100 -- 
ŠENTRUPERT 49 1132 40.139 5.932 46.071 40,70 90 10 
ŠTEFAN 7,6 274 1.340 0 1.340 4,89 100 -- 
TREBELNO 48,2 780 46.165 503 46.668 59,83 90 10 
TREBNJE 12,4 1576 11.055  0 11.055 7,01 100 -- 
VELIKA  LOKA 11,6 276 6.100 0 6.100 22,10 100 -- 
VEL.  GABER 18,8 588 18.209 0 18.209 30,97 100 -- 

     
OBČINA skup. 317,1 9088 233.734 10.323 244.057 26,85   

 
 
JAVNE POTI 

 
Na podlagi zahteve Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste se je zaradi prenosa treh 
odsekov lokalnih cest  med javne poti povečal obseg kategoriziranih javnih poti, tako da le - 
te obsegajo skupno 426 km ali dobrih 64 % celotnega kategoriziranega cestnega omrežja. Od 
teh JP je z upoštevanjem podatkov realizacije iz leta 2003 asfaltiranih 325,5 km ali dobrih 
77%.  

 
V preteklih obdobjih je tudi na področju javnih cest veljala večja pozornost investicijskemu 
vlaganju v posodabljanje makadamskih vozišč z asfaltiranjem, prav tako v večini primerov 
samo v osnovnem 6 cm-terskem proti vodi nezaprtim slojem. Na področju javnih poti je tudi 
v naslednjih letih pričakovati, da bodo krajevne skupnosti želele investirati v asfaltiranje 
makadamskih vozišč,  le nekatere, ki že izpolnjujejo to področje, pa bodo načrtovale 
vzdrževanje obstoječega asfalta s polaganjem zapornega sloja. Zaradi zahtevnejših prevozov 
pa bo marsikje potrebno obstoječe poti tudi rekonstruirati  z razširitvami le - teh. 
 
Posodabljanje javnih cest v letih 2005 in 2006 je potrebno realno ohranjati v obsegu 
dosedanjih vlaganj in razvoja. Zagotoviti je potrebno finančna sredstva na tistih področjih, 
kjer je pričakovati tudi udeležbo neposrednih uporabnikov (krajanov ali krajevne skupnosti). 
 
Kriteriji sofinanciranja 
Sofinanciranje izgradnje oziroma obnavljanja javnih poti bo v razmerju med posamezno 
krajevno skupnostjo in občino potekalo po  spodaj veljavnih kriterijih. Občinski proračun v 
teh primerih prispeva sredstva za asfalterska dela v skladu z veljavnimi kriteriji, posamezna 
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KS pa zagotovi, da se pred polaganjem asfalta opravijo gradbena dela na razširitvah in 
utrditvah JP, ob tem pa zagotovi še razliko sredstev za asfaltiranje pripravljenega odseka 
javne poti. 
Kriteriji sofinanciranja za izgradnjo pločnikov ob LC in JP : za dogovorjene programe 
izgradnje pločnikov občina prispeva 50 % finančnih sredstev. 
 
KRITERIJI  DELEŽEV  SOFINANCIRANJA NA  JAVNIH   POTEH 
 

delež Povr 
km2

št.akt
preb.

Asf  JP 
Dolžina 

Mak  JP
dolžina 

 JP  
 Skupaj 

Dolžin/ 
prebiv. Občine 

 
KRAJEVNA  
SKUPNOST 

1 2 3 4      5    6 7 
ČATEŽ 10,9 268 10.414 6.400 16.814 62,74 30 
DOBRNIČ 26,2 412 16.177 13.870 30.047 72,93 40 
DOL. NEM. V. 25,6 695 22.200 11.790 33.990 48,91 30 
KNEŽJA  VAS 10,3 237 6.416 4.788 11.204 47,27 30 
MIRNA  31 1212 29.944 11.721 41.665 34,38 20 
MOKRONOG 25,5 800 37.818 4.967 42.785 53,48 30 
RAČJE  SELO 7,2 186 3.932 686 4.618 24,83 20 
SE./ŠUMBERK 16,8 167 9.815 3.269 13.084 78,35 40 
SVETINJA 6,1 112 8.865 1.316 10.181 90,90 40 
ŠENTLOVRENC 9,9 373 7.684 4.207 11.891 31,88 20 
ŠENTRUPERT 49 1132 48.000 30.769 78.769 69,58 40 
ŠTEFAN 7,6 274 4.953 1.062 6.015 21,95 20 
TREBELNO 48,2 780 55.266 3.800 59.066 75,60 40 
TREBNJE 12,4 1576 31.363 1.745 33.108 21,01 20 
VELIKA  LOKA 11,6 276 6.558 7.193 13.751 49,82 30 
VELIKI  GABER 18,8 588 10.228 3.481 13.709 23,31 20 
OBČINA  skup. 317,1 9088 309.633 111.064 420.697 46,28  
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Zagotavljanje sredstev za modernizacijo LC in JP v 
letu 2005    

         
    LOKALNE CESTE JAVNE POTI   

Krajevna skupnost Program Planirani viri sredstev Program Planirani viri sredstev LC in JP skupaj 
    2005 Občina KS 2005 Občina KS (SIT) 

1.Čatež 0 0 0 1.000.000 300.000 700.000 1.000.000
2.Dobrnič 3.800.000 3.800.000 0 1.000.000 400.000 600.000 4.800.000
3.Dol. Nemška vas 4.000.000 3.600.000 400.000 1.500.000 450.000 1.050.000 5.500.000
4.Knežja vas 0 0 0 1.000.000 300.000 700.000 1.000.000
5.Mirna 14.500.000 13.100.000 1.400.000 2.500.000 500.000 2.000.000 17.000.000
6.Mokronog 7.200.000 6.200.000 1.000.000 2.500.000 750.000 1.750.000 9.700.000
7.Račje selo 3.500.000 3.500.000 0 1.200.000 240.000 960.000 4.700.000
8.Sela pri Šumberku 0 0 0 1.500.000 600.000 900.000 1.500.000
9.Svetinja 0 0 0 1.500.000 600.000 900.000 1.500.000

10.Šentlovrenc 0 0 0 1.000.000 200.000 800.000 1.000.000
11.Šentrupert 7.000.000 6.700.000 300.000 2.500.000 1.000.000 1.500.000 9.500.000
12.Štefan 0 0 0 1.200.000 240.000 960.000 1.200.000
13.Trebelno 5.800.000 5.800.000 0 2.500.000 1.000.000 1.500.000 8.300.000
14.Trebnje 0 0 0 1.500.000 300.000 1.200.000 1.500.000
15.Velika Loka 0 0 0 1.000.000 300.000 700.000 1.000.000
16.Veliki Gaber 8.000.000 8.000.000 0 1.852.000 370.400 1.481.600 9.852.000

  SKUPAJ 53.800.000 50.700.000 3.100.000 25.252.000 7.550.400 17.701.600 79.052.000
         
 
 

 
Zagotavljanje sredstev za modernizacijo LC in JP v letu 
2006    

         
    LOKALNE CESTE JAVNE POTI   

Krajevna skupnost Program Planirani viri sredstev Program Planirani viri sredstev LC in JP skupaj 
    2006 Občina KS 2006 Občina KS (SIT) 

1. Čatež 5.000.000 5.000.000 0 1.500.000 450.000 1.050.000 6.500.000
2. Dobrnič 0 0 0 2.500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000
3. Dol. Nemška vas 7.000.000 6.300.000 700.000 2.000.000 600.000 1.400.000 9.000.000
4. Knežja vas 0 0 0 1.500.000 450.000 1.050.000 1.500.000
5. Mirna 16.000.000 15.000.000 1.000.000 4.000.000 800.000 3.200.000 20.000.000
6. Mokronog 13.000.000 13.000.000 0 4.000.000 1.200.000 2.800.000 17.000.000
7. Račje selo 0 0 0 2.500.000 500.000 2.000.000 2.500.000
8. Sela pri Šumberku 4.000.000 4.000.000 0 2.500.000 1.000.000 1.500.000 6.500.000
9. Svetinja 0 0 0 2.000.000 800.000 1.200.000 2.000.000

10. Šentlovrenc 0 0 0 2.000.000 400.000 1.600.000 2.000.000
11. Šentrupert 10.000.000 9.000.000 1.000.000 4.000.000 1.600.000 2.400.000 14.000.000
12. Štefan 0 0 0 2.000.000 400.000 1.600.000 2.000.000
13. Trebelno 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 1.600.000 2.400.000 8.000.000
14. Trebnje 0 0 0 5.000.000 1.000.000 4.000.000 5.000.000
15. Velika Loka 0 0 0 2.500.000 750.000 1.750.000 2.500.000
16. Veliki Gaber 5.000.000 5.000.000 0 3.000.000 600.000 2.400.000 8.000.000
  SKUPAJ 64.000.000 61.300.000 2.700.000 45.000.000 13.150.000 31.850.000 109.000.000
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Priprava tehnične (projektne) dokumentacije, nadzor nad izvedbo del, kontrola kvalitete in 
odmere zemljišč 

 
Za večje gradbene posege je občina dolžna v skladu z Zakonom o graditvi objektov zagotoviti 
projektno dokumentacijo, pri izvedbi del pa poskrbeti tudi za opravljanje gradbenega nadzora 
nad izvajanjem del in opraviti kontrolo vgrajenih materialov pri pooblaščenih inštitucijah. Na 
mestih, kjer se bo posegalo v privatna zemljišča pa bo potrebno poskrbeti za geodetske 
odmere in prenose teh zemljišč v javna dobra. 

 
Sanacije večjih poškodb na voziščih in prepustih na LC 

 
Glede na slabo stanje objektov na cestah, pomanjkanja njihovih varovanj (ograje), 
pomanjkanje odbojnih ograj na nevarnih mestih in zaradi nenehnega splošnega povečevanja  
obsega prometa, se varnostno stanje na tem razmeram neprilagojenih cestah še hitreje 
poslabšuje. Zaradi nujnih ukrepanj in ohranjanja stanja na nivoju zagotovljene varnosti je 
potrebno zagotoviti sredstva za izboljšanje prometnih razmer, v smislu boljše varnosti. 
Poskrbeti se mora tudi, da se iz tega naslova zagotavljajo tudi sredstva za sanacije večjih 
poškodb na voziščih, hkrati pa izvajajo tudi sanacije na sistemih za odvajanje meteornih voda 
in cevnih oz. AB prepustih.  

 
Zavarovanje železniških prehodov s polzapornicami 

 
Sprejetje sklepa Občinskega sveta iz preteklega obdobja in velika potencialna nevarnost 
ogrožanja varnosti cestnega prometa narekuje, da je potrebno nadaljevati z aktivnostmi na 
zavarovanju prometa pri križanju z železniško progo. Projektne rešitve zavarovanja prehodov 
so izdelane za prehod LC preko proge na Vel. Loki in na Mirni. Glede na to, da se z ureditvijo 
varnejšega prehoda na Mirni (LC Mirna – Stan) ukinja bližnji prehod za Sv. Heleno-Glinek-
Mokronog,  se predlaga, da se v letu 2005 in 2006 pristopi k zavarovanju prehoda na Mirni, v 
naslednjih letih pa na Vel. Loki. Na tem projektu se pričakuje tudi sofinanciranje Agencije za 
železniški promet v višini 50% od celotne investicije, v kar pa niso vključeni odkupi zemljišč 
za umestitev prehoda in povezovalno cesto. 
 
Izgradnja pločnikov ob regionalnih cestah 

 
V skladu z načrti Direkcije RS za ceste bomo v naslednjih letih sodelovali pri izgradnji 
pločnika ob regionalni cesti R3-650, v naselju Štefan, kjer se predvideva izgradnja pločnika in 
rekonstrukcija vozišča od obstoječega pločnika na meji krajevnih skupnosti Trebnje/Štefan do 
gostišča Rafaelo. Na obravnavanem odseku bo urejena tudi javna razsvetljava. Gradbena dela 
bodo dokončana v letu 2005. 
Večji poseg se načrtuje tudi v Mokronogu, in sicer od križišča regionalnih cest pri gostilni 
Deu do zdravstvenega doma Mokronog, kjer bo v celotni dolžini zgrajen pločnik, hkrati pa 
urejeno tudi starotrško jedro Mokronoga  z avtobusnim postajališčem. Z deli naj bi pričeli ob 
koncu leta 2005 ali v začetku 2006. 
V obeh primerih Občina Trebnje sodeluje pri sofinanciranju gradbenih del na izgradnji 
pločnika in nakupu zemljišč za potrebe pločnika, rekonstrukcijo vozišča pa v celoti financira 
DRSC. 
 
Pri pripravi načrta razvojnih programov za obdobje 2007 – 2008 se prioritetno vključi 
izgradnja pločnika ob regionalni cesti na odseku Veliki Gaber – Medvedjek.   
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047 DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI  
 

 0473 TURIZEM  
 
Pravne podlage za izvajanje nalog 
 

Pri pripravi plana razvojnih programov na področju turizma, se upoštevajo smernice razvoja 
iz naslednjih razpoložljivih dokumentov: 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št. 45/94 - odl. US 
RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 - odl. US RS 
9/96 - odl. US RS, 39/96 - odl. US RS, 44/96 - odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 
- odl. US RS, 74/98,12/99, 59/99 - odl. US RS, 70/00 in 51/02) 

 Zakon o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) 
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL RS, št. 60/99 in 52/02) 
 Zakon o spodbujanju razvoja turizma (UL RS, št. 2/04) 
 Strategija trženja slovenskega turizma 2003 - 2006 
 Projekt razvoja turizma v občini 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 turističnih poti v občini Trebnje (UL RS, št. 

31/01) 
 Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Trebnje (UL RS, št. 

73/03) 
 
Izhodišča in ocena stanja 
 

Slovenija je postala samostojna leta 1991, 1. maja 2004 pa je postala tudi članica Evropske 
unije. Slovenija velja za relativno preprosto dostopno destinacijo; iz Avstrije (sever – zahod – 
vzhod), iz zahodnega dela (Italija), v osrednjem delu pa za popoln avtocestni križ manjka še 
nekaj avtocestnih odsekov. Poleg tega imajo gostje, ki prihajajo v Slovenijo, na voljo 
kompleksno železniško povezavo in tri mednarodna letališča (Ljubljana – Brnik, Maribor in 
Portorož), od katerih pa ima samo Ljubljana redne in charterske linije.  
 
Program razvoja turizma v občini Trebnje je namenjen ustvarjanju pogojev za doseganje 
dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva z razvojem turistične infrastrukture in 
krepitvijo elementov turistične ponudbe na eni strani in spodbujanjem rasti turistične 
potrošnje na drugi strani. 
Z zagotavljanjem ustreznih sistemskih pogojev za normalno poslovanje turističnega 
gospodarstva, s povezovanjem vseh turističnih ponudnikov na lokalni ravni, predvsem pa tudi 
na regionalni ravni, ter razvojem človeških virov bodo postopoma ustvarjeni pogoji za 
oblikovanje in rast kakovostne turistične ponudbe z višjo stopnjo dodane vrednosti.  
Na področju turizma se dela predvsem ljubiteljsko (razna društva, klubi in nekateri 
posamezniki). Zaradi tega so v nezavidljivem položaju vse panoge v občini, ki bi od večjega 
števila turistov imele korist. Predvsem se lahko tukaj izpostavi gostinstvo, trgovine, 
organizatorje potovanj, kmete, idr.  
 
V občini Trebnje je veliko naravnih in kulturnih zanimivosti, ugodna prometna lega, ekološko 
ohranjeno okolje, realno zadovoljiva kulturna in športno rekreativna ponudba, dobre gostilne 
in restavracije, prijazni ljudje in še vrsta drugih, za turiste zanimivih, možnosti. Te lepote se 
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ne neguje, ne posreduje in ne ponudi turistom. V občini Trebnje ni organizacije, katere glavna 
dejavnost bi to bila. Rezultati razvoja v tej panogi nikakor niso vzpodbudni, za kar je treba 
vzroke iskati tudi drugje: pomanjkanje strokovno usposobljenega kadra, nezainteresiranost 
prebivalcev, kateri še vedno niso pripravljeni sodelovati pri turističnem povpraševanju, nanj 
ne znajo odgovoriti ter prav tako ne znajo ponuditi svoje naravne in druge danosti. V 
prebivalstvu je zakoreninjena drugačna miselnost, nek strah pred novim, neznanim. Velik 
vzrok je treba iskati v tradicionalni usmerjenosti občine Trebnje v kmetijstvo in industrijo, pa 
čeravno naravni in ustvarjeni pogoji v tej občini za ti dve panogi ne predstavljajo 
najoptimalnejših pogojev za razvoj. Problem je na področju komunalne infrastrukturne 
opremljenosti in  povezave z nekaterimi oddaljenimi kraji, za kar je največji krivec 
pomanjkanje namenskih finančnih sredstev.  
 
Usmeritve in cilji 
 

Razvoj turizma v občini Trebnje je mogoč le ob celovitem razvoju, zato morajo biti aktivnosti 
usmerjene v kvalitetno ponudbo nosilcev razvoja turizma, ki je odvisna od posameznika. 
Turistična ponudba mora biti organizirana, zagotoviti je potrebno funkcionalno in dopolnilno 
izobraževanje. Oblikovati in izvajati kvalitetne, potrebam turističnega gospodarstva 
prilagojene promocije turistične ponudbe občine Trebnje. Spodbujati razvoj turizma in 
gostinstva, vlaganj v razvoj obstoječih in novih turističnih produktov ter skupne turistične 
infrastrukture, ki povezuje ponudbo posameznih območij ter temelji na izkoriščanju 
primerjalnih prednosti in tržnih niš. Razvijati promocijo predvsem na posebnostih, preko 
katerih je naša občina prepoznavna v širšem prostoru celotne Slovenije.  
Cilji: 

 večji turistični promet 
 večje število strokovno usposobljenih kadrov 
 izgradnja turistične infrastrukture 
 kvalitetna izraba naravnih, kulturnozgodovinskih  in gospodarskih možnosti za 

potrebe turizma. 
 
Leto 2005 
 
Občina Trebnje, kot podpisnica »Sporazuma o sodelovanju in realizaciji projekta Po poteh 
dediščine Dolenjske in Bele krajine" zagotavlja v skladu s podpisanim sporazumom 
dogovorjena sredstva za aktivnosti in delovanje navedenega projekta tudi v letu 2005. 
Predstavitev Občine Trebnje je bila na Sejmu počitnic 2004 uspešna. Zastopanost naše občine 
na omenjenem sejmu v preteklih letih je bila že kar tradicionalna. Žal pa število obiskovalcev 
in prav tako število razstavljavcev na tem sejmu, po opravljenih statističnih podatkih, iz leta v 
leto upada, zato se je občina Trebnje v letu 2004 predstavila v navezi s sosednjimi občinami 
(Dolenjske in Bele krajine) - na skupni predstavitvi. Podobno predstavitev Občina načrtuje 
tudi v letu 2005.  
 
Sredstva se namenijo tudi za sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje. 
Turistične poti iz naše občine se promovira preko zloženk na raznih sejmih, prireditvah, 
predstavah, svetovanje turistom in obiskovalcem naše občine. Prav zaradi tega morajo biti le-
te urejene, lahko prehodne, morebiti označene,…. Sredstva se bodo dodeljevala vzdrževalcem 
pohodnih poti na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v 
Občini Trebnje. 
Sredstva se namenijo delovanju Turistično informacijskega centra v Trebnjem.  
V letu 2005 se namenijo finančna sredstva za projekt »Moja dežela – lepa in gostoljubna«. 
Projekt, tekmovanje in izbira najbolje urejenih krajev prispevajo h kakovosti življenja ljudi, 
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trajnostnemu razvoju in urejenosti okolja, kakovosti turistične ponudbe, promociji turizma in 
razvoju turistične in ekološke zavesti prebivalstva. Tekmovanje in njegovi rezultati so 
sestavni del ustvarjanja arhitekturne, turistične ponudbe in prispevek k promociji občine. V 
izvedbo tekmovanja sodijo tudi pomladansko in zimsko urejanje in čiščenje okolja, kjer 
stanujemo, delamo in se srečujemo med seboj in s svojimi gosti. Tekmovanje poteka v 
organizaciji turističnih in drugih društev, občinskih in območnih turističnih zvez, krajevnih 
skupnosti, občin, podjetij, zbornic, strokovnih institucij in drugih ustanov. Tekmujejo ljudje v 
svojem in skupnem interesu – predvsem zato, da bi živeli v urejenem in prijaznem okolju in 
pri tem uveljavljali prostovoljno delo. Že nekaj let tekmovanje izvajajo posamezna turistična 
društva, v naslednjih letih pa občinska uprava želi spodbuditi tudi ostala turistična društva ali 
KS v občini in s tem doseči izvedbo projekta na občinski ravni. 
Prav tako namerava občina sodelovati pri razpisu Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine 
za naj-turističnega delavca. Namerava se tudi izvedba javnega natečaja za izbiro najboljših 
turističnih spominkov Občine Trebnje. 
 
Občina Trebnje bo v povezavi z nosilci lokalne samouprave iz območja Dolenjske, Bele 
Krajine in Krškega polja ter nekaterimi nosilci razvoja turizma, gospodarstva in podjetništva, 
pristopila k projektu »Dolenjske kolesarske poti«, v interesu, da svojim občanom in 
obiskovalcem – turistom, ponudijo kot eno izmed možnosti rekreacijskega in turističnega 
spoznavanja pokrajine, kolesarjenje po razširjenih dolenjskih kolesarskih poteh. 
V letu 2003 je naša občina pristopila v enotno računalniško podprt slovenski turistični 
informacijski portal: www.slovenia-tourism.si, za kar je potrebno nameniti del finančnih 
sredstev naslednjih dveh proračunskih obdobjih.  
Financirati in sofinancirati se namerava promocijski material. Financiranje in sofinanciranje 
materiala bo odvisno od ponudbe oz. povpraševanja na turističnem trgu. Glede na zaloge bo 
potrebno določen material oz. zloženke ponatisniti. 
V letu 2003 je Občina Trebnje sprejela Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih 
društev v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03), kjer so določena merila in kriteriji, na 
podlagi le-teh pa se sofinancirajo programi turističnim društvom v občini Trebnje iz 
občinskega proračuna. Tradicionalna prireditev »Iz trebanjskega koša« je bila v zadnjih letih 
zelo uspešna in odmevna ter med občani dobro sprejeta. Del sredstev za izvedbo prireditve se 
nameni tudi v vsakoletnem občinskem proračunu. 
V letu 2005 bo občina zagotovila del sredstev za pripravo »Trebanjskega zbornika«, skupaj s 
Centrom za izobraževanje in kulturo.  
V naslednjem letu je potrebno Projekt razvoja turizma v občini Trebnje, ki je bil izdelan leta 
1992 in dopolnjen leta1994, kot strategijo razvoja turizma novelirati in uskladiti z zakonodajo 
in Strategijo razvoja slovenskega turizma. 
Jurjeva domačija na Občinah 11 je ena najzanimivejših kulturnih znamenitosti v občini 
Trebnje iz sredine 18. stoletja. Nahaja se v neposredni bližini mesta Trebnje. Obsega 
stanovanjsko hišo, ki je pritlična delno zidana in delno lesena, s črno kuhinjo, hišo, kamro in 
štibelcem, vsi ti prostori pa imajo tudi dobro ohranjeno notranjo opremo. 
 
Ohranjeni so tudi svinjaki, kašča, vodnjak ter pod. Potrebno bo določiti upravitelja, z 
namenom oživitve kulturne znamenitosti. 
 
Leto 2006 
Predvideva se nadaljevanje vseh aktivnosti in predvidenih nalog, ki so opredeljene v 
aktivnostih za leto 2005. 

 0474 CRPOV 
 

C:\Webmaterial\ObcinaTrebnje\2005_03_09\OBRAZLOŽITEV - 2005 in 2006 - Čistopis I in II. obravnave.doc                                                     
33 

http://www.slovenia-tourism.si/


Pravne podlage za izvajanje nalog 
 
Pravne podlage za izvajanje nalog na področju celostnega razvoja podeželja in obnove vasi so 
zakoni in drugi predpisi, ki urejajo kmetijsko področje in področje razvoja podeželja, in sicer: 

 Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00 in 52/02) 
 Strategija razvoja slovenskega kmetijstva (sprejeta na seji državnega zbora 26. maja 

1993)  
 Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja 

podeželja za leti 2003 in 2004 (Ur. l. RS, št. 43/03) 
 
Usmeritve in cilji 
 
Občinska sredstva za razvojne programe CRPOV so vezana na priliv sredstev MKGP. Pri 
oblikovanju sredstev za področje celostnega razvoja podeželja in obnove vasi, bodo sredstva, 
ki so za to namenjena, usmerjena za izvedbo prostorskega  urejanja podeželja. V letu 2005 se 
predvideva, da bo MKGP izvedlo nov razpis, na katerega se namerava prijaviti nadaljevanje 
projektov na že veljavnih lokacijah CRPOV v občini. Sredstva za razvojne programe 
CRPOV, ki so vezana na projekte vinsko turističnih cest, se izvajajo preko koordinatorjev, kot 
so Občina Sevnica za Gornjedolenjsko VTC in Občina Novo mesto za Dolnjedolenjsko VTC. 
V letih 2005 se predvideva nadaljevanje urejanja objektov skupne rabe v krajevnih skupnostih 
kot so bivša šola na Selih pri Šumberku, osrednji trg na Čatežu, graščina Vesela Gora, 
urejanje Baragove zapuščine, domačije na Občinah, obnova informativnih tabel in druge 
naloge potrebnih za razvoj teh krajevnih skupnosti, namenjenih predvsem razvoju turističnih 
destinacij. 
 
Najpomembnejša cilja, ki ju želimo doseči z uresničevanjem navedenih nalog: 

 večja poseljenost podeželja in kulturne krajine 
 celovito razvito podeželje in urejenost vasi 
 izgradnja turistične infrastrukture na območjih VTC. 

 
Leto 2005 
 
V letu 2005 se predvideva, da bo MKGP pripravilo nov razpis, na katerega se namerava 
prijaviti nadaljevanje projektov na že sprejetih lokacijah CRPOV v občini, in sicer: 
 

 CRPOV Sela Šumberk 
Na območju KS Sela pri Šumberku se predvideva v skladu programov CRPOV Sela 
Šumberk nadaljevanje del na obnovi bivše šole na Sela Šumberku. 

 
 CRPOV Šentrupert 

V KS  Šentrupert se predvideva izvedba naslednjih faz obnove graščine Vesela Gora ter 
ostalih planiranih aktivnosti na področju infrastrukture. S predvidenimi investicijami bodo 
usposobljeni prostori za gostinsko dejavnost, kletni prostori in prostori za dejavnost 
muzeja s kmečkimi orodji. Na področju infrastrukture pa se bodo izvajala dela pri ureditvi 
Steklasove pohodne poti in rekonstrukcija mostu v Šentrupertu (Poštaje).  

 
 CRPOV Čatež 

Na Čatežu se načrtuje nadaljevanje aktivnosti na področju izgradnje infrastrukture, 
predvsem osrednjega trga, kjer se odvija zaključna prireditev popotovanja od Litija do 
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Čateža - »Razhodnja« in druge predvidene aktivnosti, ki izhajajo iz prioritet v razvojnem 
programu CRPOV Čatež. 

 
 CRPOV Knežja vas 

V skladu s programom za Knežjo vas se nadaljuje obnova domačije Občine 11. 
Predvideno je nadaljevanje in dokončanje del na izgradnji informativne pisarne, sanitarij  
in ureditev parkirišč. Predvideva se usposobitev objekta za turistično prezentacijo.  

 
 CRPOV – vinske ceste 

Za izvedbo projektov promocije  ter označevanje Gornje in Dolnje Dolenjske vinske ceste 
se načrtuje le v okviru občinskih sredstev. Občina Trebnje zagotavlja 25 % vrednosti 
obveznosti za Dolnje Dolenjsko in 22,2 % za Gornje Dolenjsko vinsko cesto. Sredstva  s 
strani MKGP, in sicer v višini 50 %, so priliv občin, ki so nosilke skupnega programa.  

 
Leto 2006 
 
Predvideva se nadaljevanje vseh aktivnosti in predvidenih nalog, ki so opredeljene v 
aktivnostih za leto 2005. 
 

 
 0474 DROBNO GOSPODARSTVO 

     
Pravne podlage za izvajanje nalog 
 
Pri pripravi plana razvojnih programov na področju gospodarskega razvoja občine, 
pospeševanja podjetništva in obrti, se upoštevajo smernice razvoja iz naslednjih razpoložljivih 
dokumentov: 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št. 45/94 - odl. US 
RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 - odl. US RS 
9/96 - odl. US RS, 39/96 - odl. US RS, 44/96 - odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 
- odl. US RS, 74/98,12/99, 59/99 - odl. US RS, 70/00 in 51/02) 

 Zakon o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) 
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL RS, št. 60/99 in 52/02) 
 Regionalni razvojni program za JV Slovenijo  
 Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in 

podjetništva v Občini Trebnje (UL RS, št. 49/02) 
 
Izhodišča in ocena stanja 
 
Področje za razvoj podjetniškega sektorja je usmerjeno v uresničevanje temeljnega 
dolgoročnega cilja gospodarskega razvoja Slovenije, povečevanje konkurenčnosti podjetij in 
države. Politika se bo izvajala v okviru integralnega programa za spodbujanje podjetništva in 
konkurenčnosti. Usmeritve za delovanje regionalne in občinske politike izhajajo iz programa 
prenove kot dela Strategije regionalnega razvoja Slovenije. Za njeno učinkovito izvajanje bo 
ključnega pomena hkratno izgrajevanje strategij, instrumentarija in organiziranosti. Lokalna 
skupnost usmerja del sredstev v sklade za spodbujanje in promocijo investicij, kjer postaja 
vedno bolj pomemben poudarek na nematerialni pomoči, na financiranju informacijske 
mreže, svetovanj, poklicnega usposabljanja ter druge akcije, ki se osredotočajo na znanje in 
informacije kot nosilca razvoja.  
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Za pospešen razvoj malih podjetij je potrebno posebno pozornost posvetiti razvoju človeških 
virov. Pojem človeški viri označuje: znanja, spretnosti, kompetence in druge lastnosti, ki jih 
posedujejo individui in so pomembne za ekonomsko dejavnost ter znanja, ki so pomembna za 
socialno dejavnost in omogočajo pripravljenost posameznikov za kreacijo socialnega kapitala.   
Obseg in kakovost človeških virov merimo z izobraženostjo, ravnijo pismenosti in udeležbo v 
vse življenjskem učenju, zato je nujno potrebno: 
• Informiranje in povečanje znanja za razvoj podjetništva za mlade, ženske in ostalo 

prebivalstvo. Vzpostaviti kulturo vse življenjskega učenja in priznavanje pridobljenega 
znanja ter ustvarjanje pogojev za uveljavljanje znanja ter pospeševanje povpraševanja po 
izobraževanju.  

• Pomembna bo kvaliteta storitev lokalnih oz. regionalnih pospeševalnih mrež. To je 
strokovno jedro za pripravo razvojnih programov - regionalnih razvojnih programov. 

Glede na to, da ni pričakovati večjega dodatnega zaposlovanja v večjih podjetjih, je nujno 
potrebno spodbujati malo gospodarstvo. Občina Trebnje je na področju obrtništva precej 
»močna« občina. Zelo zanimiva je trebanjska geografska lega, ki gravitira na Ljubljano, t.j. 
center Slovenije. Prav tako je potrebno pospešiti nastajanje informacijsko svetovalnih 
podjetij, kjer ne samo občina, ampak tudi regija kot celota, močno zaostaja za slovenskim 
povprečjem.  
 
Usmeritve in cilji 
 
Najpomembnejši cilj na področju malega gospodarstva je uveljavitev gospodarstva občine 
Trebnje v regiji, v Sloveniji in navsezadnje tudi v Evropski uniji. Potrebno je povečevati 
konkurenčnost že obstoječih, ob stalnih aktivnostih za razvoj novih, predvsem malih podjetij 
v terciarnem in kvartarnem sektorju, razvoj podjetništva na podeželju in spodbujanje 
tehnološkega razvoja in inovacij.  
Pozornost je potrebno posvetiti razvoju majhnih in srednje velikih podjetij ob zagotavljanju 
tesne povezanosti z velikimi, uspešnimi podjetji, ki so že razvila številna znanja in si pridobila 
izkušnje poslovanja. Razviti je potrebno še podjetniško klimo in podporno okolje, ki bo 
sposobno formirati nova podjetja, jim ponuditi svetovanja za različna področja.  
 
Z namenom najpomembnejšega cilja pa se določa naslednje poglavitne razvojne cilje: 

 nova mala in srednja podjetja 
 nova in ohranjena obstoječa delovna mesta 
 skladen notranji razvoj občine 
 večja strokovna usposobljenost zaposlenih v podjetjih. 

 
Razvojna strategija za doseganje naštetih ciljev zajema ukrepe, ki bodo: 

 pospeševali celovit razvoj podjetništva, vključujoč spodbujanje razvoja in 
tehnološkega posodabljanja, 

 izboljšali infrastrukturo, 
 skrbeli za povečanje inovativnosti, podjetnosti ter razvijanje novih znanj in 

spretnosti  človeških virov ter prispevali k zaposlovanju, 
 izboljšali stanje na področju ekologije.  

 
 
 
Leto 2005 
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Subvencioniranje obrestne mere kreditov za investicije podjetnikov in obrtnikov iz občine 
Trebnje se namerava izvajati na podlagi sprejetega Pravilnika o subvencioniranju obrestne 
mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Trebnje (UL RS, št. 49/02). 
Zaradi večletnega upadanja prijav na razpis za subvencioniranje obrestne mere bi bilo 
potrebno razmisliti o spremembi pravilnika in predvideti morebitne nove oblike pomoči 
podjetnikom in obrtnikom v občini Trebnje. 
Sredstva se namenjajo tudi za subvencioniranje izobraževalnih seminarjev za podjetnike in 
obrtnike iz naše občine, ki jih izvajajo pooblaščene institucije (Območna obrtna zbornica 
Trebnje, Gospodarska zbornica – OE Novo mesto, itd.) 
Del sredstev se namenja za pokrivanje stroškov delovanja Garancijske sheme za Dolenjsko in 
za stroške delovanja mikrokreditne sheme tako kot v letu 2004. 
Prav tako se predvideva sofinanciranje stroškov izobraževanj, usposabljanj, animacijskih 
delavnic podjetnikov ter stroškov večerne šole podjetništva, katerih organizator je PC Novo 
mesto, kot RRA tudi za območje občine Trebnje. Zagotavljajo se sredstva za izvedbo 
podjetniških krožkov.  
Zagotavlja se sredstva za izvedbo projekta za spodbujanje inovativne dejavnosti v 
podjetništvu in povezovanje v grozde – nadaljevanje Dolenjskega turističnega grozda. V 
okviru spodbujanja inovativne dejavnosti med podjetniki se sofinancirajo stroški, ki so jih 
imeli inovatorji z inovacijo do višine 50 % upravičenih stroškov. Interes po povezovanju 
majhnih podjetij in podjetnikov bo PC Novo mesto vzpodbudil z izvedbo javnega razpisa za 
sofinanciranje dela upravičenih stroškov, ki jih imajo podjetja pri povezovanju.  
 
Leto 2006 
 
Predvideva se nadaljevanje vseh aktivnosti in predvidenih nalog, ki so opredeljene v 
aktivnostih za leto 2005. 
 
 
 0474 OSTALA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
 
Vzdrževanje objektov skupne rabe in  zimska  služba  ulic 
  
Zakonske osnove  
 
Zakon o varstvu okolja (ZVO, Ur.l. RS št. 32/93) 
Odlok o  organiziranju javnega podjetja Komunala Trebnje (Ur.l. RS št. 18/94, 64/99) 
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Ur.l.RS št. 72/95, 59/04, 115/04) 
Odlok o zimski službi na območju občine Trebnje (SDL, št. 3/86, Ur.l. RS št. 12/89, 11/90 in 
20/91-I) 
 
Vzdrževanje objektov skupne rabe in  zimsko  službo  ulic zakonodaja uvršča v obvezno 
gospodarsko javno službo. Izvajanje del poteka tekoče preko celega leta v  skladu z letnim 
programom, ki ga  sprejmejo občina, krajevna skupnost  in izvajalec.  
V skladu z Zakonom o urejanju okolja je obvezna gospodarska javna služba, za katero mora 
poskrbeti lokalna skupnost, vzdrževanje objektov skupne rabe, v katere štejemo predvsem 
javne površine, zelenice, parke, javna stopnišča, javne poti … Naštete objekte v mestu 
Trebnje  vzdržuje JP Komunala Trebnje, sredstva za izvajanje te dejavnosti  pa zagotavlja tudi 
KS Trebnje. Vzdrževanje obsega košnjo, hortikulturno ureditev, pometanje (čiščenje) ipd.  
V zimskem času pa se izvajajo tudi dela zimskega vzdrževanja (posipanja  proti poledici in 
pluženja ter odvoza snega z javnih površin). 
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 V letu 2005 
 
- vzdrževanje objektov skupne rabe      4,400.000,- SIT 
- zimsko službo ulic        2,500.000,- SIT 
 
V letu 2006 
   
- vzdrževanje objektov skupne rabe      4,600.000,- SIT 
- zimsko službo ulic        2,500.000,- SIT 
 
 
Za mrliško vežico v Trebnjem je v proračunu za leto 2005 predvidenih 5 mio SIT  in v letu 
2006 8 mio sit. 
 
 
049 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV 
 
Zakonske podlage in druge osnove za planiranje  
 
Osnova za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča predstavljajo Zakon o 
stavbnih zemljiščih, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje 
ter odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
v Občini Trebnje. Statut občine Trebnje pa pomeni pravno podlago, da se preko tekočih 
transferov krajevnim skupnostim namenjajo sredstva zbrana od nadomestil za stavbna 
zemljišča od fizičnih in pravnih oseb ter od davka od premoženja.  
 
Izhodišča 
 
Krajevnim skupnostim se za izgradnjo gospodarske infrastrukture v skladu z razvojnimi 
programi namenjajo zbrana sredstva od nadomestil stavbnih zemljišč od pravnih in fizičnih 
oseb ter zbrana sredstva od davka od premoženja. Tako se sredstva pridobljena v posamezni 
krajevni skupnosti porabijo za izgradnjo infrastrukture v krajevnih skupnostih, kjer živijo 
občani, ki so ta denar prispevali. 
 
Cilji  
 
Gradnja infrastrukture po posameznih krajevnih skupnostih je zelo pomembna za ohranjanje 
enakomerne poselitve, za normalni policentrični razvoj naše občine in za ustvarjanje enakih 
pogojev za življenje in delo vsem krajanom občine. Sredstva zbrana iz nadomestil za uporabo 
stavbnega zemljišča pa prav gotovo bistveno prispevajo k normalnemu  razvoju posameznih 
krajevnih skupnosti, če so le - te aktivne v prizadevanjih k razvoju. 
 
Dolgoročne usmeritve na področju gospodarskih zadev 
 
Evidence, ki so osnova za obračun nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, bo potrebno 
sproti ažurirati, kar bo osnova za pobiranje vseh nadomestil na teritoriju naše občine. 
Vzpostaviti pa bo potrebno tudi evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč, kar je na osnovi 
nove zakonodaje (zakon o graditvi objektov) potrebno za obračun nadomestil od nezazidanih 
stavbnih zemljišč. Ta evidenca bo omogočila večji dotok sredstev na tej postavki. Dolgoročna 
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usmeritev pa je prav gotovo izgradnja čimveč nujne infrastrukture in njenega rednega 
vzdrževanja. 
 
Prednostne naloge na področju gospodarskih zadev 
 
Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč je prednostna naloga v okviru občinske uprave. 
Aktivnosti v posameznih krajevnih skupnostih, da se sredstva zbrana od nadomestil za 
uporabo stavbnih zemljišč in od premoženja čim racionalnejše porabijo, pa je prednostna 
naloga iz tega področja. 
 
Leto 2005 
 
V letu 2005 se krajevnim skupnostim namenja  78.000.000 SIT sredstev nadomestil za 
uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb. Za izvedbo programov na investicijskem 
področju v krajevnih skupnostih pa se zagotavlja 78.000.000 SIT NUSZ od pravnih oseb, in 
15.000.000 SIT sredstev iz davka od premoženja. 
                                                                                                                                                                               
Leto 2006 
 
V letu 2006 se krajevnim skupnostim namenja 80.000.000 SIT sredstev nadomestil za 
uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb. Za izvedbo programov na investicijskem 
področju v krajevnih skupnostih pa se zagotavlja 78.000.000 SIT NUSZ od pravnih oseb, in 
15.500.000 SIT sredstev iz davka od premoženja. 
 
 
05 VARSTVO OKOLJA 
 
 
Zakonska podlaga in druge osnove za planiranje 
 
Osnova urejanja komunalnega področja je Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 
in 1/96) in področni zakoni ter podzakonski predpisi, ki urejajo posamezne segmente 
varovanja okolja, način izvajanja in odgovornosti. Za lažje razumevanje in v okviru priprav 
na vstop v EU, kateremu sledi prevzem oziroma uskladitev zakonodaje je vlada sprejela 
Nacionalni program varstva okolja (NPVO- RS št. 83/99), ki natančneje opredeljuje cilje in 
naloge, katere se je RS zavezala izpolniti do polnopravnega članstva, oziroma izpogajati zanje 
prehodna obdobja do leta 2018, ko morajo biti naloge izpolnjene. Natančneje je vlada 
opredelila naloge po področjih s podzakonskimi predpisi (uredbami, pravilniki, navodili) za 
posamezno področje, katerim pa sledijo občinski predpisi v obliki odlokov in sklepov. 
Za izvajanje posameznih nalog na področju varstva okolja pa je potrebno navesti vsaj še 
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS-RS št. 32/93), s katerim je razmejena 
pristojnost države in lokalnih skupnosti pri izvajanju nalog na področju komunalnih 
dejavnosti, še pomembnejša pa je opredelitev panog, ki so na eni strani obvezne, druge pa 
izbirne. Glede na naloge, ki jih opravlja občina na podlagi razmejitve pristojnosti do države 
pa je potrebno našteti še vsaj nekaj najpomembnejših zakonov, s katerimi se v okviru Oddelka 
za okolje, prostor vsakodnevno srečuje: Zakon o urejanju prostora (ZureP-1 RS št. 
110/02), Zakon o graditvi objektov (ZGO-1 RS št. 110/02), Zakon o javnih cestah (ZJC-
RS št. 29/97), Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-RS št. 30/98), Zakon o vodah 
(ZV-RS št. 67/02) in Zakon o javnih naročilih (ZJN-1 UPB-1 RS št. 36/04). Navedeni 
zakoni ne vplivajo neposredno na izvajanje obveznih javnih gospodarskih služb, vendar se 
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uporabljajo posredno, tako pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo infrastrukturnih objektov in 
naprav kot pri samih investicijah. 
 
Izhodišča 
 
Varstvo okolja je širok pojem, zato je potrebno v prvi vrsti opredeliti najpomembnejša 
področja, oziroma področja katerim je posvečeno največ pozornosti in ki so opredeljena, kot 
obvezne javne gospodarske službe. Te so: 
- oskrba s pitno vodo, 
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 
- zbiranje in ravnanje s komunalnimi odpadki ter deponiranje odpadkov. 
Za izvajanje vseh navedenih obveznih gospodarskih javnih služb je občina ustanovila JP 
Komunala Trebnje, dopušča pa se pridobitev koncesije za izvajanje določene panoge na 
podlagi javnega razpisa. 
Poleg teh je še nekaj izbirnih, omeniti pa velja le najpomembnejše, kot so: javna snaga in 
čiščenje javnih površin, javna razsvetljava, urejanje pokopališč, dimnikarska služba, oskrba 
naselij s požarno vodo, urejanje plakatiranja, javni prevoz, urejanje objektov skupne rabe itd. 
Pozornost velja predvsem obveznim javnim gospodarskim službam, ki jih na državni ravni 
ureja vlada preko ministrstev in pooblaščenih javnih zavodov, na lokalni ravni pa občine in v 
njihovem imenu ustanovljena javna podjetja ali družbe, izbrane na podlagi javnih razpisov, ki 
so pridobile koncesijo. 
 
 
051 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI 
 
Zakonska podlaga in druge osnove za planiranje 
 
Osnova urejanja komunalnega področja je Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 
1/96) in področni zakoni ter podzakonski predpisi, ki urejajo posamezne segmente varovanja 
okolja, način izvajanja in odgovornosti. V okviru priprav na vstop v EU, kateremu je sledil 
prevzem oziroma uskladitev zakonodaje je vlada sprejela Nacionalni program varstva okolja 
(NPVO- RS št. 83/99), ki natančneje opredeljuje cilje in naloge. Dejavnost je ena izmed 
obveznih gospodarski javnih služb, ki se izvaja na celotnem območju občine. Če se je v 
preteklih letih govorilo o zbiranju in odvozu smeti (odpadkov) na odlagališče Cviblje, se 
lahko danes z gotovostjo trdi, da je pri tej dejavnosti razvoj še najbolj viden. Tako je v 
zadnjem obdobju zgrajena sodobna komunalna deponija Globoko, ki ustreza predpisom EU 
ter ima vse možnosti (prostorske, funkcionalne in glede zmogljivosti), da zadovolji vse 
potrebe Občine Trebnje. V sklopu deponije je zgrajena tehtnica, objekt za kompaktor in plato 
za kontejnerje (ločeno zbiranje sekundarnih surovin) ter objekt za zbiranje posebnih 
odpadkov. Deponija Globoko je bila uradno odprta maja 2004, z istim dnem pa je deponija 
Cviblje zaprta in se prične njena sanacija. Nadalje je potrebno povedati, da je JP Komunala 
nabavila novo vozilo za odvoz komunalnih odpadkov in uredila preko 40 ekoloških otokov za 
ločeno zbiranje sekundarnih surovin po vsej občini. Sredstva za navedene investicije so 
črpana iz občinskega proračuna, republiških in občinskih taks. 
 
 
 
Izhodišča 
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Ko govorimo o izhodiščih, se moramo zavedati, da sama zakonodaja še ne zagotavlja tudi 
dejanskega izvajanja predpisov in s tem ustreznega opravljanja dejavnosti. Gre predvsem za 
to, da za vsako dejavnostjo stojijo ljudje in sami morajo najprej sprejeti in nato še izvajati 
določene aktivnosti, ki v nekem časovnem obdobju pokažejo tudi rezultate in pripeljejo k 
zastavljenemu cilju, ki je v našem primeru čisto in zdravo okolje. 
 
Cilji 
 
Čisto in zdravo okolje je verjetno želja in cilj vsakega posameznika, pa vendar se opaža, da se 
do narave in okolja ne obnašajo vsi enako. V preteklosti se je pogosto dogajalo, da so 
posamezniki za onesnaževanje okolja iskali grešnike pri drugih (v bližini ni kontejnerja, 
posoda za smeti je 300 m daleč, itd.) ter manjše odpadke kar odmetavali v neposredni bližini 
ali pa za prvim ovinkom, večje - kosovne pa v najbližjem gozdu. Sedaj se lahko govori, da so 
vzpostavljeni pogoji, ki sicer niso idealni in za vse enaki, vendar so in se jih bo poskušalo še 
izboljšati, kar je tudi namen uvajanja novih storitev (zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov, 
ekološki otoki, zbiranje nevarnih odpadkov, sortiranje, tehtanje, sekundarne surovine, …) 
Širitev dejavnosti in z njo povezana širitev novih storitev je cilj, ki se mu sledi, da se varuje 
okolje in ga v največji mogoči meri ohrani za naše potomce.  
 
Usmeritve 
 
Usmeritve na področju varstva okolja so usmerjene predvsem k varovanju okolja in prostora 
ne glede na čas, zato je opredeljevanje in razvrščanje med dolgoročno, srednjeročno in 
kratkoročno obdobje nesmiselno. V kolikor bi se razpolagalo z neomejenimi sredstvi in bi se 
lahko zagotovilo optimalne pogoje vsakemu posamezniku, bi se to storilo takoj, tako pa bo 
potrebno postopoma širiti obseg storitev in dejavnosti, občane seznanjati z novostmi in 
prednostmi razširjenega obsega storitev, dolgoročno pa je lahko dejavnost celo dobičkonosna 
(kompostarna, pridobivanje bioplina, …). Glede na kapacitete deponije in možnosti širitve ter 
seveda obveznosti sortiranja in zbiranja ločenih odpadkov ter v nadaljevanju recikliranja in 
kompostiranja je smiselno razmišljati o tem ali tovrstno dejavnost opravljati samo na območju 
občine Trebnje ali povečevati ceno storitev.   
 
Prednostne naloge 
 
Glede na situacijo, ki jo ima naša občina je verjetno smiselno, da se začete naloge čimprej 
zaključi in funkcionalno poveže, kar pomeni pričete investicije kar najhitreje dokončati in jih 
usposobiti za njihov funkcionalni namen ter širiti kvaliteto obstoječih storitev, na čim večji 
krog uporabnikov (dodatni ekološki otoki, kjer je koncentracija uporabnikov večja - 
blokovska naselja, predstavitev storitev - program akcij odvoza kosovnih in nevarnih 
odpadkov, izobraževanje - osveščanje po vrtcih, šolah, gospodinjstvih in ostalih ciljnih 
skupinah, itd.). Sredstva namenjena temu področju so omejena, zato jih je potrebno 
racionalno uporabiti. Od  31.12.2004 ni več sredstev iz naslova občinskih taks, tako v letu 
2005 ostanejo za koriščenje le sredstva republiških taks (ta bi se naj predvidoma koristila 
predvsem za regijske deponije) in sredstva proračuna, ki pa so čedalje bolj omejena.  
 
Obrazložitev predvidenih investicij  
 
Leto 2005 
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V letu 2005 so predvidena sredstva iz naslova republiških taks v višini 51 mio SIT in 23 mio 
SIT iz naslova neporabljenih občinskih taks, prenesenih iz leta 2004. Sredstva republiških 
taks so namenjena za dela na komunalni deponiji Globoko, sredstva občinskih taks v višini 7 
mio SIT prav tako na deponiji Globoko (pridobitev dokumentacije in drugi stroški) ter v višini 
16 mio SIT za potrebe rekultivacije komunalne deponije Cviblje in širitev ekoloških otokov. 
 
Leto 2006 
 
V letu 2006 so predvidena sredstva iz naslova republiških taks v višini 55 mio SIT, 
namenjena za dela na komunalni deponiji Globoko, medtem ko je 10 mio SIT sredstev 
proračuna namenjenih za potrebe rekultivacije komunalne deponije Cviblje. 
 

1. Komunalna deponija Globoko: Predvideva se gradnja transportne poti za dostop do 
odlgališča, zbirni center z nakladalno rampo, v nadaljevanju pa sortirnica in drugi 
funkcionalni objekti. 

2. Komunalna deponija Cviblje je uradno zaprta od maja 2004, sicer pa je predvidena 
njena rekultivacija, ki bo trajala daljše časovno obdobje, tudi zaradi prenehanja 
zbiranja občinskih taks z dne 31.12.2004. 

 
V priloženih tabelah za leti 2005 in 2006 na postavki 0510 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z 
ODPADKI je mogoče razbrati finančna sredstva vložena v posamezno investicijo:   
 

PRORAČUN 2005 
        v mio SIT 

Zap. Št. Ime investicije Št….,nad Obč taksa Taksa RS SKUPAJ 

1 GLOBOKO  7 51 58 
2 CVIBLJE  16  16 

SKUPAJ  23 51 74 
 

 
PRORAČUN 2006 

 
        v mio SIT 

Zap. Št. Ime investicije Št….,nad Obč taksa Taksa RS SKUPAJ 

1 GLOBOKO   55 55 
2 CVIBLJE 10   10 

SKUPAJ 10  55 65 
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052 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
 
Zakonska podlaga in druge osnove za planiranje 
 
Kot že povedano, je osnova Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 
Nacionalni program varstva okolja (NPVO- RS št. 83/99), ki ga dopolnjuje še Operativni 
program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov 
vodooskrbe. Potrebno je pripraviti operativni program na ravni občine. Glede na 
razdrobljenost in demografsko strukturo območja se lahko pričakuje v naslednjih letih velike 
težave. Že predhodno je bilo navedeno, da so objekti in naprave komunalne infrastrukture 
zelo dragi, zato bo potrebno na tem področju postaviti cilje, ki bodo kompromis med 
potrebami in ekonomsko upravičenostjo. 
 
Izhodišča 
 
Na področju ravnanja z odpadno vodo ima občina glede na razdrobljenost in demografsko 
strukturo območja verjetno največje težave. Sicer je to področje problematično tudi na državni 
ravni, zato so izpogajana tudi najdaljša prehodna obdobja. Znano je namreč, da so objekti in 
naprave tovrstne komunalne infrastrukture zelo dragi, zato bo potrebno na tem področju 
postaviti cilje, ki bodo kompromis med potrebami in ekonomsko upravičenostjo. V ta namen 
je sprejet že prej naveden NPVO in posebej za področje ravnanja z odpadno vodo še 
Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov 
vodooskrbe. V občini Trebnje so osnovni kanalizacijski sistemi le v večjih naseljih, razen 
Šentruperta, že zasnovani in izvedeni ter jih je tako potrebno le dograjevati in ustrezno 
vzdrževati. Potrebno pa bo pristopiti k idejnim zasnovam reševanja z odvodnjavanjem in 
čiščenjem komunalnih voda vseh naselij v občini Trebnje.   
 
Cilji 
 
Cilj Občine Trebnje je, da se v največji mogoči meri približa usmeritvam MOPE in v končni 
fazi direktivam EU. Kot že rečeno, je pričakovati velike težave pri izpolnjevanju obveznosti 
predvsem zaradi razdrobljene poselitve, ki predstavlja velike finančne stroške, ki se po drugi 
strani dolgoročno niti ne pokrijejo. Zaradi navedenega bo potrebno v prihodnjih letih 
načrtovati in izgraditi takšne sisteme kanalizacijskih omrežij vključno s ČN, ki bodo 
funkcionalno in ekonomsko sprejemljivi in jih bo mogoče po potrebi dograjevati. 
 
Usmeritve 
 
Glede na že navedena in znana dejstva, drage investicije, ki so zaradi razdrobljene poselitve 
še dražja, vprašljive ekonomske upravičenosti in pomanjkanja sredstev bo potrebno zelo 
preudarno in selektivno pristopiti k izpolnjevanju nalog in obveznosti. V prvi fazi bo občinske 
investicije potrebno uskladiti z usmeritvami operativnega programa MOPE in sicer je 
potrebno do leta 2008 ustrezno urediti odvodnjo in čiščenje odpadnih voda v večjih naseljih 
(preko 2000 prebivalcev), v naslednjem obdobju 2010-2015 v naseljih do 2000 prebivalcev in 
do leta 2018 v naseljih z več kot 50 prebivalci. Tem usmeritvam se sledi pri pripravi 
proračuna za naslednje obdobje, dinamika izvajanja pa je odvisna od razpoložljivih sredstev. 
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Prednostne naloge 
 
O prioriteti, ki je v bistvu določena z Operativnim programom, je že povedano, zato je v 
nadaljevanju potrebno predstaviti konkretne investicije na občinski ravni v načrtovanem 
proračunskem obdobju. Prednostno je potrebno zaključiti investicije v teku, kot so  
kanalizacija Žalostna Gora, rekonstrukcija kanalizacije Stari trg (pogoj za gradnjo ZN DSO), 
rekonstrukcija kanalizacije Mirna in novogradnje, kot so kanalizacija Studenec, kanalizacija 
Šentrupert, ki imajo končno dispozicijo na obstoječih ČN, oziroma še nezgrajenih, vendar že 
načrtovanih ČN. Med ČN je prednostno potrebno zaključiti dela na ČN Trebnje (tehnični 
prevzem), sprejeti odločitev glede čiščenja na Mirni, poleg tega pa pričeti s pripravljalnimi 
deli na ČN Šentrupert in dograditvi, oziroma rekonstrukciji ČN Mokronog. Tukaj je omeniti 
še nujne, vendar manj prioritetne gradnje odsekov kanalizacije Dol. Nemška vas in Praproče, 
kjer gre za dvig bivalnega standarda prebivalcem naselja, obveza po Operativnem programu 
pa nastopi šele v letih 2015-2017. Sredstva za navedene investicije so predvsem okoljske 
dajatve za obremenjevanje vode, kjer se lahko namensko koristijo, saj se zbirajo na posebnem 
podračunu, in proračun. Posebej je potrebno poudariti, da se bistveno spreminjajo zadeve na 
opremljanju zemljišč in odmeri komunalnih prispevkov, posredno pa pridobljenih sredstev iz 
istega naslova. Sredstva iz naslova komunalnih prispevkov bi naj bila glavni vir financiranja 
infrastrukturnih objektov in naprav na občinski ravni. V ta namen je sprejeta Uredba o 
vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo in Pravilnik o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (oba Ur. l. RS št. 117/04), ki poleg natančno definiranih postopkov 
nalagata občinam vrsto nalog in obveznosti, predvsem pa spreminjata način odmere 
komunalnega prispevka v višini dejanskih stroškov izgradnje. Glede nepovratnih sredstev je 
potrebno povedati, da le investicija nove ČN Mirna izkazuje ekonomsko upravičenost.  
 
Obrazložitev predvidenih investicij 
 
Leto 2005 
 
V letu 2005 so predvidena sredstva iz naslova okoljskih dajatev v višini 120 mio SIT in 57,6 
mio SIT iz proračuna, namenjena za investicijske transferje na področju izgradnje kanalizacij 
in ČN; 43,8 mio SIT pa predstavljajo zbrana in neporabljena sredstva taks iz leta 2004. 
Proračunska sredstva v višini 57,6 mio SIT se namenja za sofinanciranje investicij, dodatnih 8 
mio SIT pa za druge odhodke kot so študije, dokumentacija, nadzor. 
 
Leto 2006 
 
V letu 2006 so predvidena sredstva iz naslova okoljskih dajatev v višini 130 mio SIT, ki se 
bodo zbirale na računu RS, in 34 mio SIT iz proračuna, namenjena za investicijske transferje 
na področju izgradnje kanalizacij in ČN. Dodatna proračunska sredstva v višini 8 mio SIT se 
namenja za izdelavo študij, dokumentacije, nadzora. 
 
Opis posameznih lokacij s predvidenimi deli: 

1. Kanalizacija Mirna je predvidena za rekonstrukcijo na desnem bregu, kjer je očitno 
ozko grlo, oziroma ni ustrezna na tem delu. Rekonstrukcija levega brega smer naselje 
Roje, pa predstavlja predvsem rekonstrukcijo v smislu gradnje ločenega sistema (po 
fazah), da se v končni fazi zmanjšajo dotoki na ČN Mirna.  

2. Kanalizacija Praproče in rekonstrukcija kanalizacije Stari trg. V predmetni investiciji 
je potrebno najprej povečati presek kanalizacijskega cevovoda v območju Starega trga, 
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kjer je ozko grlo, v nadaljevanju pa se nanj priključi ZN DSO in naknadno še kanal 
Praproče. 

3. Kanalizacija Žalostna Gora je v gradnji, predvideva se dokončanje v prvi polovici 
2005. 

4. Kanalizacija Studenec je idejno zasnovana kot odcep s kanala A (Cviblje). Gre za 
hitro rastoče strnjeno območje zaselka, kjer je poleg obstoječih novejših objektov, v 
prihodnjih 2-3 letih načrtovana gradnja cca 20-30 novih stanovanjskih objektov, ki jih 
je potrebno glede na število prebivalcev priklopiti na kanalizacijsko omrežje s končno 
dispozicijo na ČN.   

5. Kanalizacija Veliki Gaber je že nekaj časa načrtovana, vendar je sporna lokacija ČN, 
zato do končne rešitve še ni prišlo. Sredstva so namenjena predvsem za dokumentacijo 
in pridobitev dovoljenj, gradnja se odmika v prihodnje obdobje. 

6. Kanalizacija Dol. Nemška vas je v fazi pridobivanja dokumentacije in dovoljenj. 
Gradnja bo predvidoma mogoča v letu 2005. 

7. Kanalizacija Šentrupert je sicer pred leti že načrtovana, vendar se je zaradi zapletov s 
pridobivanjem zemljišč zadeva ustavila. V kolikor se bodo razmere uredile, je mogoče 
v letu 2005 pridobiti dokumentacijo in dovoljenje ter v 2006 pričeti z gradnjo. 

8. Kanalizacija Čatež se gradi po fazah, glede na razpoložljiva sredstva, kar je prikazano 
v priloženi tabeli in podrobneje v načrtu razvojnih programov. 

9. Kanalizacija Štefan je zgrajena, potreben je tehnični pregled in pridobitev uporabnega 
dovoljenja. 

10. ČN Mirna je neustrezno vzdrževana, zaradi motenega delovanja in nesporazumi z 
upravljavcem pa prebivalci Mirne in gospodarstvo na Mirni zahteva izgradnjo nove 
ČN, ki jo je pripravljeno tudi sofinancirati. Pridobljene študije v letu 2003 in 2004 ter 
recenzija pooblaščenega recenzenta je naklonjena izgradnji nove ČN, še posebej po 
izjavi predstavnika upravljavca ČN, da desnega brega Mirne ta ČN ni več sposobna 
čistiti. Predviden pričetek gradnje nove ČN oz. sanacije je v letu 2006.  

11. ČN Veliki Gaber je načrtovana že nekaj časa, vendar pa ni določena točna lokacija, 
zaradi česar investicija stoji. V letu 2005 se predvideva določiti lokacijo in pridobiti 
dokumentacijo, v nadaljevanju pa pričeti z gradnjo. 

12. ČN Šentrupert je prav tako že projektirana, zaradi težav pri pridobivanju zemljišč, 
posredno pa dokumentacije in dovoljenja zadeva miruje. V kolikor se rešijo navedeni 
problemi so predvidena sredstva za ureditev dokumentacije in pridobitev dovoljenja,  
gradnja je zamaknjena v leto 2006. 

13. Male čistilne naprave – v okviru te postavke se testno poizkusi postaviti prenosno 
čistilno napravo v naselju Blato, ki ima zgrajen del fekalne kanalizacije, katere se 
zlivajo prosto v naravo, zato je pobuda, da se zadeva zaključi na mali ČN.   

14. ČN Mokronog je predvidena za rekonstrukcijo in povečavo. Predvsem ne ustreza 
tehnologija, saj se nanjo odvajajo klavnični odpadki, ki prvotno niso bili načrtovani. 

15. Gradnja ČN Trebnje je v zaključni fazi, tako je potreben tehnični prevzem in 
pridobitev uporabnega dovoljenja. 

 
Sicer pa je v priloženih tabelah za leti 2005 in 2006 na postavki 0520 RAVNANJE Z 
ODPADNO VODO mogoče razbrati finančna sredstva predvidena za posamezno investicijo:   
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PRORAČUN 2005 
Kanalizacija        v mio SIT 
Zap. Št. Ime investicije Št….,nad Transfer Gosp./MOPE KS SKUPAJ 

1 MIRNA 1 7 25 + 5 amor. JP  38 
2 Stari t.-

PRAPROČE 
1 7 48 + 5 amor JP  61 

3 ŽALOSTNA G.  5 7 2 14 
4 D. NEMŠKA V. 1 4   5 
5 ŠENTRUPERT  3   3 
6 ČATEŽ  8,4 11 2 21,4 
7 STUDENEC 2 3   5 
8 ŠTEFAN  1,2   1,2 

SKUPAJ 5 38,6 91 taksa + 10 
amor JP 

4 148,6 

 
Čistilne naprave        v mio SIT 

1 MIRNA 2 5     7 
2 VEL. GABER  1   1 
3 ŠENTRUPERT  5   5 
4 MOKRONOG  8 17,3+2amorJP  27,3 
5 TREBNJE   45,5+1amorJP  46,5 
6 Mala ČN Blato 1  10  11 

SKUPAJ 3 19 72,8 taksa+3 A JP  97,8 

ČN IN KAN. SKUPAJ 65,6 163,8 taksa+13amor+4KS 246,4 
 

 
 

PRORAČUN 2006 
Kanalizacija        v mio SIT 
Zap. Št. Ime investicije Št….,nad Transfer Gosp./MOPE KS SKUPAJ 

1 MIRNA 1 5 2 amort. JP  8 
2 Stari t.-

PRAPROČE 
 1 5+5 amor JP  11 

3 VEL. GABER 3 5   8 
4 D. NEMŠKA V 1 5 10  16 
5 ŠENTRUPERT  5  3 8 
6 ČATEŽ  5 10 2 17 
7 STUDENEC  3 15  18 

SKUPAJ 5 29 40taksa + 7 amor 
JP 

5 86 
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Čistilne naprave        v mio SIT 

1 MIRNA  1 60  61 
2 VEL. GABER 2 1  1 4 
3 ŠENTRUPERT 1 2 20  23 
4 MOKRONOG  1 10+2 amor JP  13 

SKUPAJ 3 5 90taksa + 
2amor JP 

1 101 

ČN IN KAN. SKUPAJ 42 130 taksa+9amor+6 KS 187 
 
 
 
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 
 
 
061 STANOVANJSKA DEJAVNOST 
 
Zakonska podlaga in druge osnove za planiranje 
 
Z uveljavitvijo Stanovanjskega zakona leta 1991 je nastala pravna podlaga za ukinitev 
družbene lastnine na stanovanjskem področju in nov sistem reševanja stanovanjskih vprašanj, 
ki je prilagojen pogojem tržnega gospodarstva. Skrb za razrešitev stanovanjskega vprašanja je 
predvsem skrb posameznika. Država skozi sistem socialnih korektivov skrbi za skupine 
državljanov, ki stanovanjskega vprašanja brez njene pomoči ne morejo rešiti. Tako je v 
Stanovanjskem zakonu zajet pristop ¨omogočanja¨ za razliko od prejšnjega pristopa 
¨zagotavljanja¨. 
Glavni namen Nacionalnega stanovanjskega programa je vsakemu državljanu postopno 
omogočiti ob njegovem tvornem sodelovanju pridobitev primernega stanovanja za njegove 
potrebe. 
 
Izhodišča 
 
Občina Trebnje ima razpoložljivih 69 stanovanjskih enot, ki so po namenu razporejena v 
naslednje skupine: 28 neprofitnih stanovanj, 11 socialnih stanovanj, 1 profitno stanovanje in 
25 službenih stanovanj. V tem stanovanjskem fondu so 4 stanovanja razporejena v okviru 
Neprofitne stanovanjske organizacije, ki je registrirana  na Komunali Trebnje d.o.o. 
V zadnjih letih je na področju stanovanjske gradnje po sprejemu Stanovanjskega zakona v 
Občini Trebnje nastala velika stagnacija. Po končani I. fazi poslovno stanovanjske gradnje po 
Zazidalnem načrtu Pavlinov hrib od leta 1993 ni bilo nobene novogradnje stanovanjskih enot, 
pri kateri bi sodelovala Občina s svojimi sredstvi. 
 
Cilji 
 
Reševanje stanovanjske oskrbe preko Neprofitne stanovanjske organizacije (NSO) 
NSO je pravna oseba, ki je ustanovljena za pridobivanje, upravljanje in oddajanje najemnih 
neprofitnih stanovanj ter pridobivanje in upravljanje lastnih stanovanj pod posebnimi pogoji. 
V občini Trebnje je NSO ustanovljena in vpisana v register na Komunali Trebnje d.o.o., saj je 
le tako upravičena do pridobitve sredstev Stanovanjskega sklada RS. 
Nova stanovanjska neprofitna oskrba naj bi se tako razreševala preko kreditov republiškega 
sklada in je mišljena za reševanje stanovanjske problematike srednjega sloja prebivalstva. Za  
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dohodkovno nižji sloj prebivalstva, to je dodeljevanje socialnih stanovanj in subvencioniranje 
najemnin, naj bi bili občani deležni sredstev iz občinskega proračuna. 
 
Leto 2005 
 
V letu 2005 se bodo izvajala nujna večja vzdrževalna dela na posameznih stanovanjih, 
poslovnih enotah in garažah. Izvajala se bodo sledeča dela: obnova kopalnic, zamenjava oken, 
zamenjava garažnih, balkonskih in vhodnih vrat, zamenjava balkonske ograje, odstranitev 
tapet in kitanje sten, zamenjava stenskih oblog, brušenje parketa, odkup zemljišča.  
Potrebno bo tudi uskladiti najemnine na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS 
69/03). V načrtu je tudi pridobitev študije za izgradnjo stanovanjskega bloka na Mirni. 
Lokacije na katerih se bodo opravljala investicijska dela v letu 2005 so: 
• Trstenik 15                  400.000,00 Sit 
• Sokolska 4 –14, Mirna              4.200.000,00 Sit  
• Cesta na Gradec 8, Mirna       900.000,00 Sit 
• Gubčeva 16a, Trebnje               1.000.000,00 Sit 
• Gubčeva 10a, Trebnje               2.400.000,00 Sit 
• Sokolska, Mirna        500.000,00 Sit 
• Interventni ukrepi                1.500.000,00 Sit 
SKUPAJ               10.900.000,00 Sit 
 
Leto 2006 
 
Tudi v letu 2006 se bodo izvajala nujna večja vzdrževalna dela na posameznih stanovanjih, 
poslovnih enotah in garažah. Izvajala se bodo sledeča dela: zamenjava strehe, zamenjava 
žlebov, obnova kopalnic, zamenjava oken, odkup zemljišča.  
Lokacije na katerih se bodo opravljala investicijska dela v letu 2006 so: 
• Trstenik 15               1.000.000,00 Sit 
• Trebelno                4.000.000,00 Sit 
• Roje 2, Mirna               1.000.000,00 Sit 
• Sokolska 4 –14, Mirna              1.000.000,00 Sit  
• Rožna ulica 1-5, Mokronog             1.000.000,00 Sit 
• Gubčeva 16a, Trebnje              1.000.000,00 Sit 
• Interventni ukrepi               1.000.000,00 Sit 
SKUPAJ               10.000.000,00 Sit 
 
 
 
062 DEJAVNOST NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA 
 
 

 0620 PROSTOR 
 
Zakonska podlaga in druge osnove za planiranje 
 
Osnovni dokument za usmerjanje prostorskega razvoja na občinski ravni  so Prostorske 
sestavine dolgoročnega in družbenega plana občine Trebnje. Osnova za pripravo tega 
krovnega dokumenta je bil Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, 18/84 in 15/89) ter 
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), ki je začel veljati že na začetku leta 
2003.   
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Podrobnejše usmeritve za posege v prostor so opredeljene v prostorskih izvedbenih aktih, ki 
temeljijo na Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št.32/93 in 1/96), Zakonu o stavbnih 
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), področnih zakonih in podzakonskih aktih. 
 
Ob pregledu planskih in izvedbenih aktov se ugotavlja, da ima občina Trebnje veljavno 
naslednjo prostorsko dokumentacijo, ki je osnova vsem legalnim posegom v prostor: 
 
PLANI 
1) Prostorski del dolgoročnega  in družbenega plana občine Trebnje  
2) Urbanistične zasnove (za Trebnje in Mirno)  
3) Programske zasnove  
 
PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI 
1) Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Šentrupert (Skup. Dol. List, št. 13/89)   
2) Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Mokronog (Skup. Dol.list, št. 9/90, Ur. 

l. RS, št. 13/04 in 115/04) 
3) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Trebnje (planske celote 

1,3,4,5) (Skup. Dol. list, št.4/91, Ur. l. RS, št. 15/99, 24/00, 7/02, 91/02 in 59/04) 
4) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Suho krajino v občini Trebnje (Skup. Dol. list, 

št. 14/90, Ur. l. RS, 15/99 in 59/04) 
5) Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Trebnje (Ur. l. RS, št. 40/94) 
6) Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Mirna (Ur. l. RS, št. 75/94 in 7/02) 
7) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora Ur. l.RS, št. 

40/94) 
 
UREDITVENI NAČRTI 
1) Odlok o ureditvenem načrtu melioracijskega območja Osrednja Mirenska dolina 

(Skup.Dol. list, št. 19/89) 
2) Odlok o ureditvenem načrtu melioracijskega območja Pristavški potok – Zabršca (Skup. 

Dol. list, št. 19/89) 
3) Odlok o ureditvenem načrtu deponije komunalnih odpadkov Globoko za občino Trebnje 

(Skup. Dol. List, št. 16/90) 
4) Odlok o ureditvenem načrtu za kamnolom Ostrožnik (Ur. l.RS, št. 75/94) 
5) Odlok o ureditvenem načrtu za kamnolom Dolenje Laknice (Ur. l. RS, št. 15/94) 
 
LOKACIJSKI NAČRTI 
1) Odlok o lokacijskem načrtu plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi občino Trebnje 

(Skup. Dol. list, št.12/89)   
2) Odlok o lokacijskem načrtu za bencinski servis v Trebnjem (Ur. l. RS, št. 69/93) 
3) Odlok o lokacijskem načrtu za bencinski servis v Mokronogu (Ur.l. RS, št. 18/94, 18/00) 
 
ZAZIDALNI in LOKACIJSKI NAČRTI 
1) Odlok o zazidalnem načrtu za območje T6-2 obrtna cona Trebnje ( Skup. Dol. list, št. 

10/89, 11/90, 28/96, 53/01) 
2) Odlok o zazidalnem načrtu Pavlinov hrib –  Stari trg (1.faza) (Skup. Dol. list, št.9/90) 
3) Odlok o zazidalnem načrtu Cviblje (Skup. Dol. list, št. 11/90) 
4) Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone 

Šentrupert (Ur. l.RS, št.50/93) 
5) Odlok o zazidalnem načrtu obrtno stanovanjskega območja na Mirni (Ur. l. RS, št.14/95) 
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6) Odlok o zazidalnem načrtu industrijsko – trgovsko – podjetniške cone Trebnje – 1.faza 
(Ur.l.RS, št. 65/02) 

7) Odlok o zazidalnem načrtu Stari trg – DSO (Ur. l. RS, št. 91/02) 
8) Odlok o lokacijskem načrtu Roje – Mirna (Ur. l. RS, št. 115/04)  
 
V skladu z novim zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) pa je minister za 
okolje v soglasju z ministri ostalih ministrstev izdal Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj 
zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega 
dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, 
št. 114/03) in je nadomestil Odlok o določitvi pomožnih in drugih objektov, naprav ter drugih 
posegov v prostor v Občini Trebnje, za katero ni potrebno lokacijsko dovoljenje.   
 
V skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), ki je začel veljati z letom 
2003, je bil v letošnjem letu sprejet Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 
(OdSPRS) (Ur.l. RS, št. 76/04) ter Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. l., št. 122/04) na 
njeni osnovi pa tudi prostorski red Slovenije. V skladu z navedenim zakonom pa so občine 
dolžne v treh letih po sprejemu strategije prostorskega razvoja Slovenije sprejeti strategije 
prostorskega razvoja občin z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami ter prostorske rede 
občin. Strategija prostorskega razvoja Občine Trebnje in prostorski red občine Trebnje morata 
biti sprejeta do 20. julija 2007. V primeru, da občini to ne bi uspelo, po navedenem datumu ne 
bo možno izdajati lokacijskih informacij in dovoljenj za gradnjo. 
Glede na usklajevanje zakonov z evropsko zakonodajo je bistvene spremembe doživela 
predvsem zakonodaja, ki ureja varstvo okolja ter varstvo narave. V letošnjem letu je bila 
sprejeta tudi Natura 2000, ki opredeljuje območja, ki imajo poseben varstven režim. Za 
celotno območje občine pa bo potrebno izdelati karto območij habitatskih tipov, kar bo 
bistveno vplivalo na nadaljnje poseganje v določena območja. V skladu z Zakonom o varstvu 
okolja in Zakonom o ohranjanju narave je potrebno pripraviti celovito presojo vplivov na 
okolje za celotno območje občine. 
Pred pripravo strategije prostorskega razvoja občine pa bo potrebno pripraviti strokovne 
podlage za poselitev ter strokovne podlage za ostale posege, kot so koriščenje mineralnih 
surovin, gradnjo infrastrukture i.p.d.   
 
Izhodišča  
 
Prostorski razvoj občine Trebnje, ki je dosegel zavidljiv razmah, se je v zadnjem obdobju 
nekoliko umiril. V obdobju do leta 1990 je prostorska politika občine stremela k razvijanju 
večjih urbanih centrov  in ohranjanju manjših vaških naselij v odprti krajini. V urbanih 
središčih občine se je razvijala dokaj močna industrija, ki je z odpiranjem novih delovnih 
mest bistveno pospešila prostorski razvoj teh naselij. Za omogočanje tega razvoja pa je bilo 
potrebno dopolnjevanje planskih dokumentov, priprava prostorskih izvedbenih aktov, 
priprava stavbnih zemljišč, izgradnja celotne infrastrukture i.t.d.  V vaških naseljih pa se je 
razvoj omejeval predvsem za potrebe kmetijstva, čemur je služila tudi novograjena stavbna 
struktura ter razvijajoča se infrastruktura. 
 
Razvojni faktorji oziroma dejavniki, ki bistveno pozitivno vplivajo tudi na prostorski razvoj, 
so razvita prometna in poselitvena infrastruktura, voda, primerna klima, specifična primernost 
za nekatere izjemne namembnosti, razpoložljiva delovna sila, njena posebna usposobljenost 
oziroma znanje, kapital, energija, surovine itd. 
Navedeni dejavniki so tudi na območju naše občine vplivali na prostorski razvoj. Prometna 
infrastruktura (železnica, avtocesta, ostalo cestno omrežje) je bistveno pripomogla k razvoju 
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naselij ob njej, predvsem na prometnih križiščih, ki zagotavljajo boljša izhodišča 
gospodarskega razvoja. Tam, kjer je bila ob takih prometnih križiščih v razvoju tudi 
industrija, obrt in s tem povezan tudi kapital, pa so se razvili lokalni centri mestnega značaja. 
Če pa se pogleda območja občine, ki jih je prometna infrastruktura obšla, prav tako pa tudi 
dejavnosti, ki bi nudile delovna mesta, se ugotavlja, da so taka območja v pretežni meri 
obdržala le osnovno dejavnost - kmetijstvo ter jo razvijala v skladu z danimi možnostmi. 
 
Občinska uprava je v skladu z zakonodajo poskušala planirati prostorski razvoj v posameznih 
obdobjih. Pred uveljavitvijo Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je razvrstil kmetijska 
zemljišča v prva območja (to so kmetijska zemljišča, ki so namenjena le za kmetijsko 
proizvodnjo) in druga območja kmetijskih zemljišč (manj kvalitetna), je  bil prostorski plan 
občine pripravljen tako, da bi se večina naselij lahko bistveno razširila in dograjevala navadno 
v vse smeri. Glede na dejstvo, da je bilo najlaže in najceneje pozidati najkvalitetnejša 
kmetijska zemljišča, se je razvoj naselij nadaljeval ravno v tej smeri v tolikšni meri, kot je 
občina s svojimi sprejetimi akti še dovoljevala. 
 
Interventni Zakon o kmetijskih zemljiščih in sprememba prostorske zakonodaje je povzročila 
veliko spremembo v prostorskem planiranju občine, kar se je odražalo predvsem  v zoženju 
ureditvenih območij naselij. Velikost ureditvenih območij naselij se je v primerjavi s 
predhodnim prostorskim planom bistveno zmanjšala, saj je morala biti širitev naselij 
utemeljena z demografsko prognozo prebivalcev posameznega naselja. Glede na praznjenje 
posameznih območij občine v taki meri, da so le ta postala celo demografsko ogrožena, 
prostorski planerji niso mogli utemeljiti večjih širitev naselij.  To je bilo možno utemeljevati 
le za razvijajoče centre, ki so bistveno povečali število prebivalcev v obdobju razcveta 
industrije naše občine. Tako se je nadaljevalo širjenje razvijajočih se posameznih središč, k 
čemur je bistveno pripomogla tudi takratna stanovanjska politika ter nadaljnje praznjenje 
ruralnih območij. 
 
V tem obdobju – to je obdobje preteklih dvajset oz. trideset let, se je na področju prostorskega 
planiranja prvotno iskalo možnosti širitev naselij povsod tam, kjer so zaživeli industrijski 
obrati. Sprejetih je bila vrsta zazidalnih načrtov za odpiranje popolnoma novih kompleksov 
stanovanjskih sosesk, tako za individualno kot blokovno gradnjo. Obnavljanje in 
zapolnjevanje obstoječe urbane strukture trških in ostalih večjih naselij je bilo zapostavljeno. 
Gospodarski razcvet se je v miselnosti ljudi odražal tudi v gradnji novih sosesk oziroma dokaj 
bogatih individualnih gradnjah ter dokaj visokem bivalnem standardu  v novograjenih 
blokovnih soseskah, v katerih je bilo omogočeno bivanje skoraj vsakemu zaposlenemu 
prebivalcu.  
Oblikovno je bila gradnja tega obdobja osiromašena v primerjavi z lepo kmečko arhitekturo 
predvojnega obdobja ali v primerjavi z meščansko arhitekturo. Pojavila se je uniformiranost, 
celotno podeželje in večja naselja so imela enako gradnjo, funkcionalno neprilagojeno 
vsakodnevnim potrebam. Nova kmečka hiša je s svojo višino in navadno številnimi 
stopnicami oddaljila humano povezanost bivalnega prostora s stalnimi dnevnimi opravili v 
okolici in v gospodarskih poslopjih, kar pa je navadno poslabšala tudi lokacija nove 
stanovanjske zgradbe oziroma njena slaba povezanost z urbano strukturo neke domačije.             
Stanovanjska gradnja v večjih naseljih – blokovna gradnja ni sledila preteklemu oblikovanju 
trških naselij in je s svojo novo pojavnostjo degradirala obstoječo kvaliteto. 
 
Na področju izgradnje infrastrukture je bil v preteklem obdobju dosežen bistven napredek. 
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Cestna infrastruktura je bila dograjena in obnovljena na celotnem območju občine, kar se tiče 
lokalnih cest. Občinska uprava je imela za to področje izjemen posluh in je v vsako vas, 
zaselek in vinogradniško območje pripeljala rekonstruirano, urejeno, asfaltirano cesto.  
Obnova državnih cest je zajela nekaj dotrajanih krajših odsekov, posebej pa je potrebno 
poudariti dokončno rekonstrukcijo mostu na Mirni, kjer je bila končno zgrajena tudi brv za 
pešce, kar bistveno izboljšuje prometno varnost. 
Poseben problem cestne infrastrukture predstavlja avtocesta, oziroma izbor nove trase, ki bo 
sprejemljiva za prebivalce naše občine, predvsem pa za tiste ljudi, ki živijo v njeni neposredni 
bližini, glede njenih negativnih ekoloških vplivov na življenjsko okolje, z upoštevanjem 
približevanja hitre ceste večini prebivalstva naše občine. 
V letu 2001 je bil sprejet lokacijski načrt za avtocesto Bič - Korenitka, za kar je Občinski svet 
predhodno sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Trebnje za obdobje od leta  1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine 
Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, ki so se nanašale na spremembo glede lokacije 
avtoceste za navedeni odsek. V letu 2002 se je pričela tudi izgradnja navedenega odseka, 
otvoritev pa je bila v decembru 2003. Ob tem odseku pa je potrebno zaključiti še dela na 
občinskih cestah, ki so bile zaradi gradnje AC zgrajene na novo ali pa rekonstruirane ali 
poškodovane. Kljub zahtevam krajanov in občinskih služb še vedno niso urejeni vsi odseki 
cest, ki so bili poškodovani ob gradnji navedenega avtocestnega odseka. 
Vlada RS je v letu 2003 sprejela Uredbo o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku 
Korenitka – Pluska, ki pomeni glede na novi zakon o urejanju naselij istočasno tudi 
spremembo prostorskega plana občine Trebnje za to območje. Nadomestne lokacije za 
predvidene rušitve stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij pa so se določile v okviru 
sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine ter sprememb in dopolnitev prostorsko 
ureditvenih pogojev.  
Izbor variante avtoceste na odseku Pluska – Ponikve in Ponikve – Hrastje se še vedno 
nadaljuje. Narejena je bila primerjava variant za ta dva odseka avtoceste ter usklajena s  
pripombami recenzijskih komisij. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ki v skladu z 
zakonodajo vodi postopke za državno infrastrukturo, je na osnovi pregleda in recenzij vseh 
primerjalnih študij pripravilo povzetke in poročila o zaključkih iz študij primerjav variant, na 
osnovi katerih pa je Vlada Republike Slovenije na seji 4. novembra 2004 sprejela oceno o 
najustreznejši varianti poteka avtoceste Pluska – Ponikve. Ocenila je, da je najprimernejša 
varianta Bukovje, torej t.i. pobočna varianta, čeprav je tudi pri njej odkrila nekatere slabosti. 
Tako vlada predlaga, da se trasa avtoceste zaradi pretiranih vzponov in spustov nekoliko 
zniža, poleg tega pa naj se avtocestna priključka Trebnje-vzhod in Trebnje-zahod bolj približa 
naselju Trebnje.      
 
Regionalne ceste se počasi obnavljajo. Občinska uprava si prizadeva, da bi se končno 
asfaltirala cesta od Čateža proti Občini Litija, ki je še edina regionalna cesta v makadamski 
izvedbi v naši občini. Prav tako je nujna rekonstrukcija ceste v Štefanu in Mokronogu ter 
rešitev nepreglednega ovinka na cesti Trebnje – Mirna pri Zvijavnici, kjer se predvideva 
izgradnja dela nove trase regionalne ceste. Za vse navedene odseke cest Ministrstvo za promet 
pripravlja ustrezno dokumentacijo za gradnjo, vsi navedeni odseki so tudi v razvojnih planih 
navedenega ministrstva. 
 
Železniške povezave so ostale v zadnjih obdobjih nespremenjene. V planskih dokumentih je 
že več planskih obdobij predvidena elektrifikacija železniške proge, pa le ta ni bila nikoli 
izvedena. Železniška povezava pa je za naše kraje, ki jih tangira, izjemnega pomena, saj 
pomeni glede na slabe avtobusne  zveze, stik s svetom predvsem za mladino in starostnike ter 
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osebe, ki ne razpolagajo z lastnim prevozom. Žal pa je bilo v zadnjem času zmanjšano število 
vlakov v smeri Sevnica.  
Pereč problem na železniškem področju so številni nezavarovani železniški prehodi, katerih 
problematika ostaja odprta za naslednja planska obdobja. V letu 2005 naj bi se zgradil 
železniški prehod na Mirni – Žapuže, za kar so planirana ustrezna sredstva in je pripravljena 
dokumentacija za gradnjo. 
 
Oskrba s pitno vodo je na območju naše občine zaenkrat še sorazmerno dobra, saj nobeno 
območje v celoti ne čuti pomanjkanja te osnovne dobrine. Problem je predvideti mogoče v 
dejstvu, da se določena okolja napajajo iz vaških vodovodov, ki pa glede na veljavno 
okoljevarstveno zakonodajo ne zadoščajo vsem zakonskim pogojem, tako glede kvalitete kot 
upravljanja teh vodovodov. Zagotavljanje pitne vode pa pomeni v bodoče prioriteto v okviru 
aktivnosti občinske uprave saj je na tem področju nujno opraviti določene rekonstrukcije, 
sanacije in nove vodovode ter iskanje alternativnih zajetij za večje vodovodne sisteme. Veliki 
pritiski se izvajajo za gradnje vodovodov v vinogradniških območjih, kjer so sicer osamljene 
še obstoječe kmetije res brez ustrezne pitne vode (vodnjaki), vendar se glede na stalno ali 
začasno naseljevanje prebivalcev v obstoječe zidanice potrebe po pitni vodi povečujejo.    
 
Kanalizacijsko omrežje  se je v zadnjem obdobju dogradilo v večjih naseljih, ki so tako 
ukinila ustaljeno prakso raznih greznic. Obstoječa kanalizacija je v veliki večini speljana na 
čistilne naprave, ki več ali manj dobro funkcionirajo, kar je v primerjavi z ostalim slovenskim 
prostorom izjemen napredek. Zadnja pridobitev je dograditev čistilne naprave v Trebnjem, 
kar je bilo nujno za nemoteno širitev občinskega središča. Manjša naselja kanalizacijskega 
omrežja še nimajo, kar pa v večini ne predstavlja bistvenega motečega vpliva na okolje, ker 
so le ta navadno majhna, glede na število prebivalstva in glede na površino, ki ga obsega 
stavbni fond. Ob vseh novogradnjah kanalizacijskega omrežja pa ostaja grenak priokus 
nenehne problematike v zvezi s čistilno napravo Mirna, ki ne funkcionira zadovoljivo in je 
predmet nesoglasij in sporov. Strokovne študije bodo osnova za odločitev o morebitni 
rekonstrukciji obstoječe ČN ali gradnji nove na drugi lokaciji. 
 
Elektrifikacija območja naše občine je zadovoljiva (razen Mirnske doline, kjer je slabša), saj 
imajo vsa naselja in zaselki preskrbo z električno energijo. Tudi na področju obnavljanja in 
posodobitve električnih vodov je bilo vsa obdobja preskrbljeno za kontinuirano kvalitativno 
obnovo in nadomestitve dotrajanih, nezmogljivih vodov.  
Kot obvezno republiško izhodišče planski dokumenti predvidevajo izgradnjo 400 kV  
daljnovoda, ki na vzhodnem delu tangira našo občino in sicer po najsevernejšem delu ozemlja 
naše občine.   
Vodijo se tudi vse aktivnosti za umestitev 110 kV daljnovoda Ivančna Gorica – Trebnje, ki 
naj bi se začel graditi v tem planskem obdobju. 
Planirana je izgradnja več transformatorskih postaj in lokalnih vodov, kar naj bi izboljšalo 
zmogljivosti napajanja enot posameznih odjemnih mest.  
  
Javna razsvetljava je zgrajena le v večjih naseljih, v manjših pa so se začele pobude za 
izgradnjo le te šele v zadnjem obdobju. 
 
Na področju telefonije je kontinuirana izgradnja omrežja pripomogla k dobri preskrbi s 
telefonskimi storitvami. To se ves čas tudi nadaljuje. Območje občine pa je tangirano tudi z 
izgradnjo optičnega kabla, ki je bila realizirana v preteklem planskem obdobju. 
Glede na izreden razmah mobilne telefonije ni čutiti potreb po izboljšanju telefonskih 
povezav. 
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V prizadevanju, da bi občina pridobila na svoje območje dodatno energijo, je sprejela 
lokacijski načrt za plinovod, ki bi bil speljan od novomeške smeri do Trebnjega in Mirne, 
vendar ta projekt do sedaj še ni zaživel.  
 
Varstvo okolja je v današnjem času prav gotovo skrb vsake lokalne skupnosti. Sodobno 
zgrajeno odlagališče odpadkov v Globokem, sanacija odlagališča na Cvibljah in skrb za čisto 
okolje kaže na zgodnjo osveščenost uprave, političnih struktur ter prebivalcev občine, da bi 
živeli v ekološko urejenem okolju.  
 
Cilji 
 
Prizadevanje, da bi se območje občine čimbolj enakomerno razvijalo in omogočilo vsem 
prebivalcem enake pogoje pri izgradnji bivalnega okolja, je osnovno izhodišče bodočega 
prostorskega razvoja naše občine.  
V okviru sprememb in dopolnitev prostorskega plana, ki je v zaključni fazi, bodo 
zagotovljena nova stavbna zemljišča v okviru zakonskih možnosti.  
Nova zakonodaja skuša razrešiti tudi problem nepozidanih stavbnih zemljišč, ki zaradi 
lastninskih razmerij ostajajo nepozidana že desetletja in kot taka onemogočajo normalno 
širitev naselij že v planski proceduri. 
    
Še vedno ni dokončne odločitve glede poteka avtoceste na območju naselja Trebnje in bližnje 
okolice. Zato se urbanistične zasnove Trebnje z opredelitvijo novih površin namenjenih za 
oskrbne, storitvene in proizvodne dejavnosti in širitev naselja za stanovanjske namene ni 
pripravljala sočasno z ostalimi spremembami prostorskega plana za območje občine Trebnje.  
Cilj naše občine je, da bo nova trasa avtoceste umeščena v prostor tako, da bo čimmanj 
prizadela prebivalce in krajino in z obvoznimi cestami zagotovila normalen pretok prometa 
mimo občinskega središča. Obstoječa hitra cesta pa bo kot bodoča regionalna povezava z 
regijskim središčem pomenila normalen pretok lokalnega in regionalnega prometa ter 
omogočila, da se prometne razmere v tem delu Slovenije ne bodo poslabšale.   
 
V prihajajočem obdobju naj bi uspelo komunalno opremiti stavbna zemljišča za gradnje 
stanovanjskih hiš na Cvibljah, za kar se pripravlja sprememba zazidalnega načrta, prav tako 
pa tudi stavbna zemljišča v obrtni coni v Trebnjem za gradnjo obrtnih delavnic in podjetniških 
obratov. Za komunalno opremo v obrtni coni Trebnje se bo skušalo pridobiti čimveč 
evropskih sredstev. V letu 2003 je bilo odkupljenih še nekaj manjkajočih zemljišč za 
infrastrukturo v ZN Cviblje, ki bodo služila javnemu namenu (ceste, pločniki, zelenice, 
parkirne površine …). Glede na spremembe zazidalnega načrta pa bo potreben še dodaten 
nakup za na novo predvideno infrastrukturo ter za rekonstrukcije cest. Izdelani so projekti za 
infrastrukturo v Industrijski coni v Trebnjem in za infrastrukturo v okviru zazidalnega načrta 
Stari trg – DSO. Predvideva pa se tudi pridobitev projektov za infrastrukturo na Cvibljah, ki 
so delno že izvedeni ter za lokacijski načrt Roje – Mirna.   
Na področju gradnje večstanovanjskih objektov so se v okviru izgradnje poslovno – 
stanovanjskih objektov na Pavlinovem hribu v Trebnjem zgradila  nova stanovanja. 
V letu 2005 pa se predvideva priprava pogojev za izgradnjo štirih večstanovanjskih objektov 
v okviru zazidalnega načrta Stari trg – DSO in gradnja enega objekta varovanih stanovanj.  
Večstanovanjski objekt pa naj bi se začel graditi tudi na Mirni, za kar naj bi se v prihodnjem 
letu pripravili ustrezni pogoji.   
 
Na področju urejanja prostora bo potrebno v naslednjih letih voditi naslednje aktivnosti: 
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Priprava prostorskih aktov in sodelovanje pri ostalih aktivnostih na področju urejanja 
prostora: 
1) Zaključitev postopka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev 
2) Konstruktivno sodelovanje pri pripravi lokacijskega načrta za avtocesto 
3) Aktivno sodelovanje pri pripravi regionalne zasnove prostorskega razvoja jugovzhodne 

Slovenije 
4) Priprava dodatnih strokovnih podlag za širitev naselij in programskih zasnov za večje 

komplekse 
5) Priprava strokovnih podlag za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red 
6) Celovita presoja vplivov na okolje za celotno območje občine 
7) Strokovne podlage za lokacijski načrt Bič  
8) Sprememba zazidalnega načrta za Cviblje 
9) Lokacijski načrti za znane investitorje (Brezje,…) 
10) Strategija prostorskega razvoja Občine Trebnje s spremembami urbanističnih zasnov 
11) Prostorski red Občine Trebnje 
 
Priprava stavbnih zemljišč: 

1) ZN Obrtna cona Trebnje – izgradnjo infrastrukture 
      2)   LN Roje -  Mirna (priprava projektov za komunalno infrastrukturo) 
      3)  ZN Cviblje (dokončanje projektov, ki so že v izdelavi in pridobitev dovoljenja za                        
izgradnjo kom. infrastrukture ) 
      4)  Industrijska cona Trebnje (dokončanje projektov za infrastrukturo)  
 
Glede na to, da se vsa zbrana sredstva iz naslova nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč 
vračajo v krajevne skupnosti, bi bilo potrebno razmisliti o spremembi občinskega statuta ter 
vsaj del teh sredstev (iz NUSZ od pravnih oseb) nameniti  komunalnemu opremljanju 
kompleksne gradnje. Prav tako pa bi se morala sredstva pridobljena iz obračunanih 
komunalnih prispevkov namenjati za izgradnjo infrastrukturnega omrežja in za komunalno 
opremljanje stavbnih zemljišč.  
Kljub težavam pri zagotavljanju finančnih sredstev se pričakuje, da bodo v letu 2005 
pridobljena sredstva evropskih skladov. 
 
Dolgoročne usmeritve prostorskega urejanja 
 
Zagotavljanje zadostnih stavbnih zemljišč tako za individualno kot za večstanovanjsko 
gradnjo ter za podjetništvo, policentrično na območju celotne občine Trebnje, je dolgoročna 
usmeritev prostorskega urejanja. Zagotavljanje zadostnih sredstev za komunalno opremljanje 
vseh stavbnih zemljišč, tako znotraj kompleksov kot za manjša naselja, zaselke in razpršeno 
gradnjo, in realizacija izgradnje komunalne opreme pa bo pomenilo uresničevanje dolgoročno 
zastavljanje prostorske politike vodilnih naselij v občini. 
Sočasno in enakomerno komunalno opremljanje vseh naselij občine pa bo omogočilo 
policentrični razvoj in enakomerno ohranjanje poselitve v vseh krajevnih skupnostih s težnjo 
po ohranjanju naravnih in ustvarjenih vrednot in sledenjem oblikovalskih vrednot podeželskih 
objektov. 
 
Prednostne naloge na področju urejanja prostora na ravni občine   
 
Najpomembnejše aktivnosti na področju urejanja prostora bodo prav gotovo prizadevanja za 
umestitev trase avtoceste za odseka Pluska – Ponikve in Ponikve – Hrastje tako, da bodo 
vplivi na okolje čimmanj moteči in da bo ta poseg v prostor za občane občine Trebnje 
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pomenil tudi izboljšanje življenjskih razmer, prometnih povezav v okviru regije in 
razbremenitev cest znotraj občinskega središča, ki komaj še prenese dnevne prometne 
obremenitve. Glede na dejstvo, da pomeni nova trasa avtoceste poseg, ki bo še stoletja vplival 
na življenje prebivalcev naše občine, so prav gotovo prizadevanja, da pristojna ministrstva in 
vlada ne bi vsilila v naš prostor traso avtoceste, ki bo za državo le najcenejša, prioriteta v 
okviru aktivnosti urejanja prostora občine. 
 
Pravočasno zagotavljanje priprave prostorskih aktov pa je druga najpomembnejša naloga na 
področju urejanja prostora. V skladu z novo zakonodajo bo potrebno do 20. julija 2007 
sprejeti strategijo prostorskega razvoja občine Trebnje in prostorski red občine Trebnje, saj bo 
v nasprotnem primeru prišlo do pravne praznine, oziroma občina ne bo imela prostorskih 
aktov, ki bi bili podlaga za izdajanje lokacijskih informacij in dovoljenj za gradnje. 
Priprava novih dokumentov bo zahtevala veliko aktivnosti pristojnih občinskih služb in 
proračunskih sredstev.       
   
LETO 2005 
 
Za področje prostorskega načrtovanja in prostora se planirajo izdatki v višini 50.930.000,00 
SIT in so namenjeni za naslednje aktivnosti: 
 
1) priprava geodetskih in drugih podlag                                             7.700.000,00 SIT 
    - parcelacija zemljišč  
    - posnetki terena 
2)izdelava prostorske dokumentacije                                                40.530.000,00 SIT 
pripravljajo se: 
-    spremembe in dopolnitve prostorskega plana in PUP – ov 
- strokovne podlage za poslovno cono Bič 
- sprememba zazidalnega načrta Cviblje s potrebnimi geološkimi raziskavami 
- dodatne strokovne podlage za poselitev 
- celovita presoja vplivov na okolje za celotno občino 
- sprememba ZN Pavlinov hrib 
- lokacijski načrti za znane investitorje (kamnolom Brezje, …) 
- priprava strokovnih podlag za strategijo prostorskega razvoja, prostorski red in 

urbanistične zasnove 
- začetek priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine 
 planirano pa je tudi: 
- priprava projektne dokumentacije za komunalno opremo za lokacijski načrt Roje – 

Mirna 
- dodelava projektne dokumentacije za komunalno opremo za spremembo zazidalnega 

načrta Cviblje 
- začeti s pripravo UZ Trebnje, UZ Mirna in ostalih 
3) Drugi splošni material in storitve                                                          500.000,00 SIT 

 
LETO 2006 
 
Za področje prostorskega načrtovanja in prostora se planirajo izdatki v višini 44.500.000,00 
SIT in so namenjeni za naslednje aktivnosti: 
 
1) priprava geodetskih in drugih podlag                                             4.000.000,00 SIT 
    - parcelacije zemljišč  
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    - posnetki terena  
2)izdelava prostorske dokumentacije                                                40.000.000,00 SIT 
v teku pripravljanja bodo: 
- strategije prostorskega razvoja občine z UZ Trebnje, Mirna ter ostalih večjih naselij 
- prostorski red občine  
planirana pa je priprava: 
- lokacijski načrt Mokronog 
- lokacijski načrt Mirna  
- lokacijski načrt Trebnje – Center 
- lokacijski načrt Bič 
3) Drugi splošni material in storitve                                                          500.000,00 SIT 

 
 

 0620 UREJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
 
Leto 2005 
 
V letu 2005 je za urejanje stavbnih zemljišč namenjeno 741.500.000,00 SIT.  Za pripravo 
zemljišč, nakup zemljišč, študije in dokumentacije je predvideno 735.000.000,00 SIT. 
Za komunalno opremljanje obrtne cone v Trebnjem je predvidenih 440.000.000,00 SIT. To je 
znesek, ki je potreben za komunalno opremo celotnega kompleksa obrtne cone in mora biti v 
taki višini planiran v proračunu, da bodo tako ustvarjeni pogoji za pridobitev ustreznih 
soglasij za odobritev in črpanje sredstev iz ESRR (Evropski skladi za regionalni razvoj). Da 
bi bili zagotovljeni pogoji za pridobitev evropskih sredstev pa je bilo potrebno zagotoviti tudi 
62.000.000,00 SIT za nakup zemljišč v območju obrtne cone Trebnje. 
Strokovne službe so na podlagi sklepa občinskega sveta zavezane, da z lastniki oziroma 
bodočimi investitorji sklenejo sporazume, kjer se določijo roki začetka investicij oziroma v 
nasprotnem primeru so lastniki dolžni zemljišča odprodati Občini Trebnje. 
Za izgradnjo infrastrukture v območju ZN Stari trg – DSO pa se predvideva 134.500.000,00 
SIT. Pogodba za izgradnjo je bila sklenjena konec leta 2004, medtem ko bo realizacija 
izgradnje infrastrukture ter plačila posameznih situacij v letu 2005. 
Za nakup zemljišč pa so sredstva namenjena tudi za ZN Cviblje 7.000.000,00 SIT ter za 
nakup zemljišč za gradnjo ceste do novo predvidenega stanovanjskega bloka na Mirni, ki pa 
je v zazidalnem načrtu predvidena tudi za napajanje oz. dostop v predvideno obrtno 
stanovanjsko območje Mirna, v višini 6.000.000,00 SIT. 
Za kompleks Roje – Mirna je bil v letu 2004 sprejet lokacijski načrt, za realizacijo v prihodnje 
pa je potrebno pridobiti manjkajoče zemljišče, ki ni v občinski lasti, za kar je potrebno 
6.000.000,00 SIT. 
V letu 2005 pa je za izgradnjo železniškega prehoda na Mirni za pridobitev zemljišč potrebno 
zagotoviti 21.000.000,00 SIT.      
V letu 2005 se namenjajo sredstva tudi za odkup zemljišč za ureditev in zaokrožitev romskega 
naselja na Hudejah (vključujoč tudi zamudne obresti, ki tečejo po 1.1.2003), saj kljub 
sprejetemu sklepu občinskega sveta (5. izredna seja z dne 29.11.2004) do dokončne 
realizacije, zaradi razlogov na strani prodajalcev, ni uspelo priti. Občina načrtuje pridobitev 
nepovratnih sredstev javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja. V kolikor teh sredstev ne bo možno črpati, bo potrebno vse pokriti iz 
občinskega proračuna. Del vrednosti zemljišč na Hudejah bo občina plačala v obliki menjave 
zemljišč, tako da bo zagotovila nadomestni zemljišči v k.o. Zagorica. Skupna vrednost nakupa 
zemljišč za potrebe ureditve lastništva v romskem naselju Hudeje znaša 15.500.000 SIT. 
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ITP CONA TREBNJE 
Na podlagi javnega razpisa Ministrstva za gospodarstvo je bilo iz naslova evropskega sklada 
PHARE oziroma projekta Project Preparation Fasility II odobreno sofinanciranje projekta za 
pripravo celovite projektne dokumentacije za komunalno in cestno infrastrukturo, ki skupaj 
znaša 131.119,00 €. Projekt PHARE zagotavlja sredstva v višini 75%, delež državnega 
proračuna je 18,75%, lastna udeležba občine pa 6,25%. 50% delež sredstev iz evropskega in 
državnega proračuna je občina prejela na podlagi sklenjene pogodbe v letu 2004 (kot avans), 
preostalih 50% pa naj bi do konca maja 2005, oziroma do zaključka projekta. 
V letu 2005 se na postavki Študije, dokumentacije in nadzor zagotavljajo tudi sredstva v 
višini 3.000.000,00 SIT, ki se namenjajo za gradbeni nadzor pri gradnji »komunalne 
infrastrukture na območju zazidalnega načrta Stari trg DSO«, ter za izvajanje strokovnih 
nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja gradnje »komunalne 
infrastrukture na območju zazidalnega načrta Stari trg DSO«. 
 
Leto 2006 
 
Za urejanje stavbnih zemljišč je v letu 2006 predvideno 214.500.000,00 SIT. Za pripravo 
zemljišč, nakup zemljišč, študije in dokumentacije je predvideno 208.000.000,00 SIT  
Za opremljanje stavbnih zemljišč na Cvibljah je predvideno 150.000.000,00 SIT, za kar pa bo 
potrebno v skladu s spremembami zazidalnega načrta Cviblje za nakup zemljišč porabiti še 
približno 20.000.000,00 SIT. Ostala sredstva za nakup zemljišč pa so namenjena za nakup 
zemljišč za infrastrukturne koridorje v okviru zazidalnega načrta za obrtno stanovanjsko 
območje Mirna.   
  
 
063 OSKRBA Z VODO 
 
Zakonska podlaga in druge osnove za planiranje 
 
Na področju oskrbe z vodo izhodišča temeljijo predvsem na naslednji zakonodaji, Zakon o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), Zakon o gospodarskih javnih službah 
(ZGJS-RS št. 32/93) in Zakon o vodah (ZV-RS št. 67/02) ter podzakonski predpisi, ki 
natančneje opredeljujejo naloge in obveznosti s področja oskrbe z vodo. 
 
Izhodišča 
 
Za izhodišče se lahko vzame kar navedeno zakonodajo, ki je na občinski ravni urejena z 
odloki in sklepom OS o prioriteti oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Na podlagi izhodišč je v 
predlaganem proračunu predvidena gradnja vodovodov, s katerimi se zmanjšuje število 
neustreznih vaških vodovodnih sistemov in po drugi strani se zagotavlja oskrbo prebivalstvu, 
ki do sedaj ni bilo oskrbljeno ali pa je bila oskrba pogosto nekvalitetna. 
 
 
Cilji 
 
Cilj Občine Trebnje je vsem občanom zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo. V ta namen je 
OS v letu 2003 sprejel sklep, da je vodooskrba prioritetna naloga, hkrati pa je OS oblikoval 
tudi merila za izvajanje prioritetnih investicij. Glede na te prioritete so predlagani pripravljeni 
načrti razvojnih programov. Investicije na področju vodooskrbe so, kot vse ostale investicije v 
objekte in naprave javne infrastrukture zelo drage.  
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Usmeritve 
 
Usmeritve postavlja deloma sama zakonodaja, ki močno zaostruje pogoje upravljanja z 
javnimi sistemi. Tako imamo situacijo, ko v občini še zmeraj deluje preko 30 vaških 
sistemov, med katerimi sta le 2 ustrezna glede na kvaliteto vode, prav vsi pa so neustrezni 
glede na upravljanje in zagotavljanje zdravstvene varnosti. Glede na to, da so razpoložljiva 
sredstva omejena, bo potrebno le - ta zelo racionalno in premišljeno razporejati.  
 
Prednostne naloge 
 
Prednostne naloge občine Trebnje na tem področju temeljijo na sklepu OS o prioriteti 
zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo in predlaganih merilih za izvajanje prioritetnih 
investicij. V skladu s tem je Občina Trebnje pripravila načrte razvojnih programov, ki pa so 
kompromis glede na razpoložljiva sredstva za investicije. Potrebno je namreč vedeti, da na 
področju oskrbe z vodo do sedaj ni bilo na razpolago drugih sredstev, kot sredstva proračuna. 
Predlagane rešitve, da se kandidira za sredstva iz razvojnih skladov in nepovratna sredstva je 
iz ekonomskega vidika težko utemeljiti, saj je potrebno od MF pridobiti pozitivno mnenje 
oziroma soglasje, da je predmetna investicija upravičena.  

 
Obrazložitev predvidenih investicij 
 
Leto 2005 
 
V letu 2005 so predvidena sredstva iz proračuna v višini 138 mio SIT, namenjena za 
investicijske transferje na področju izgradnje vodovodnih sistemov. Proračunska sredstva 
dodatnih 8 mio SIT se namenja za izdelavo študij, dokumentacije in vodenje nadzora. 
 
Leto 2006 
 
V letu 2006 so predvidena sredstva iz proračuna v višini 119 mio SIT, namenjena za 
investicijske transferje na področju izgradnje vodovodnih sistemov. Proračunska sredstva v 
višini dodatnih 8 mio SIT se namenja za izdelavo študij, dokumentacije in vodenje nadzora. 
 
Opis posameznih lokacij in predvidena dela: 

1. Vodovod Radulja je začeta investicija s strani občine Mirna Peč, ki je na območju 
občine Trebnje že zgradila 2 raziskovalni vrtini. Kapacitete so tolikšne, da zadostujejo 
za potrebe obeh občin, zato je mogoče oskrbeti z vodo celotno dolino Radulje, 
oziroma Štatenberške doline. Predvidena sredstva v letih 2005-2006 so namenjena za 
pridobitev projektne dokumentacije in dovoljenj, gradnja pa naj bi se pričela leta 2006 
po fazah. 

2. Vodovod Zaloka je obstoječ vodovod, ki je sicer v upravljanju JP Komunala in torej 
ustrezno vzdrževan. V letu 2004 je bila zgrajena dodatna vrtina in povezovalni 
cevovod s črpališčem, tako da je sedaj dovolj kakovostne vode. Zaradi navedenega 
obstaja možnost dograjevanja sistema s tem, da se načrtuje oskrba Škrljevega in 
Vesele Gore, Brinja, ki se trenutno napajajo iz vodovoda DANA in imajo težave 
zaradi nizkih pritiskov. 

3. Vodovod Hom je v upravljanju Vodovodnega odbora Šentrupert, oziroma KS. Gre za 
novejši sistem, ki je v primerjavi z ostalimi na območju Šentruperta ustrezno grajen in 
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vzdrževan, oskrbuje pa predvsem hribovska naselja in zaselke na težko dostopnem 
terenu. 

4. Vodovod Jezero, Meglenik, Rodine, Gradišče, Stara Gora, Praprotnica, … je finančno 
trenutno največji projekt v občini Trebnje, žal pa je njegova ekonomska upravičenost 
majhna. Gre namreč za redko poseljeno hribovito območje, z malim številom stalnega 
prebivalstva in velikim številom vikendov, občasnih uporabnikov. Vodovod se gradi 
fazno glede na razpoložljiva sredstva, v letu 2005 pa se načrtuje izvedba raziskovalne 
vrtine pod Korenom in nato v letu 2006 prevezava na obstoječi rezervoar, ki bo 
omogočala samostojno napajanje Gradišča, Praprotnice in Stare gore, odvisno od 
kapacitete pa je kasneje možna povezava proti Rihpovcu ter v smeri Rodin, 
Meglenika. V okviru te postavke se zaključi tudi vodovodni krak, skupaj z razcepi do 
naselja Rodine. 

5. Vodovod Trebelno-Cikava je v gradnji po fazah, nekaj je zapletov pri pridobivanju 
služnosti in dovoljenja. Poleg samega cevovoda je načrtovana rekonstrukcija-
povečanje vodohrana Sv. Rozalija in dodatna vrtina na Trebelnem, investicija bo 
potekala fazno. 

6. Vodovod Brezovica-Straža poteka na območju KS Trebelno in pretežno v KS 
Mokronog. Dela so se začela izvajati v letu 2003 in se nadaljujejo po fazah glede na 
razpoložljiva sredstva. V tem odseku so zajete tudi tri domačije v Žužkovi dolini. 
Še vedno obstoja prioritetna naloga oskrba občanov s kvalitetno pitno vodo.  

7. Vodovod Veliki Gaber-visoka cona Žubina je v zaključni fazi, saj je potreben še 
tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. Z investicijo bodo odpravljene 
težave, ki jih imajo prebivalci s slabim pritiskom in pogostimi izpadi, oziroma moteno 
oskrbo. 

8. Vodovod Dol. Nemška vas-Ponikve je predviden za rekonstrukcijo, saj je potrebno 
odpraviti ozko grlo zaradi premajhnega preseka cevovoda. V letu 2005 se uredi 
dokumentacija in dovoljenje, začetek del predvidoma konec leta 2005, dokončanje pa 
je načrtovano v letu 2006. 

9. Rekonstrukcija obstoječih vodovodnih sistemov (zamenjava dotrajanih azbestnih 
cevi), so vzdrževalna dela, ki se morajo pokrivati delno iz amortizacije in delno iz 
naslova sredstev investicijskega vzdrževanja. Vzdrževalna dela se bodo izvajala po 
fazah in v obsegu razpoložljivih sredstev. 

10. Pri vaških sistemih gre za vodovodne odseke iz obstoječih javnih vodovodov v dolžini 
nekaj 100 m, pa do 2 km, ki bodo omogočili oskrbo posameznih zaselkov-vasi. 
Odcepi se bodo izvajali fazno, glede na pridobljena dovoljenja in razpoložljiva 
sredstva. 

11. Vrtina Bratnica in rekonstrukcija vodovoda Trebnje je glede na razpoložljiva sredstva 
potrebno načrtovati fazno. V letu 2005 je predvidena izgradnja raziskovalne vrtine, od 
kvalitete in izdatnosti vrtine pa je odvisno nadaljevanje investicije, povezovanje z 
obstoječim sistemom itd. Rekonstrukcijo vodovodnega sistema Trebnje zaradi vodnih 
izgub je potrebno dokumentacijsko urediti in pripraviti za kandidaturo za sredstva iz 
naslova vodnih povračil-taks, sicer pa je rekonstrukcija sistema načrtovana predvsem s 
sredstvi amortizacije upravljavca. V tem letu pa se predvideva najnujnejša sanacija na 
odseku Gornje Praproče – Velika Loka.  

 
V priloženih tabelah za leti 2005 in 2006 je na postavki 0630 OSKRBA Z VODO mogoče 
razbrati finančna sredstva vložena v posamezno investicijo:   
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PRORAČUN 2005 
           v mio SIT 

Zap. Št. Ime investicije Št….,nad Transfer drugo KS SKUPAJ

1 RADULJA 6    6 
2 ZALOKA-Vesela g.  12   12 
3 HOM  10  10 20 
4 Vrtina Koren 1 9   10 
5 Jezero-

Meglenik 
 20  2 22 

6 TREBELNO 1 22  2 25 
7 BREZOVICA  15  3 18 
8 VELIKI GABER  4   4 
9 PONIKVE  3 amor 2  5 
10 Vrt. BRATNICA  3   3 
11 Rek. G. Praproče-

Vel. Loka 
 25 amor 2  27 

11 VAŠKI SISTEMI  15   15 
SKUPAJ 8 138 4 17 167 

SKUPAJ 146 21 167 
 

 
PRORAČUN 2006 

           v mio SIT 

Zap. Št. Ime investicije Št….,nad Transfer drugo KS SKUPAJ

1 RADULJA 1 5   6 
2 ZALOKA-Vesela g.  15   15 
3 HOM  10  10 20 
4 Vrt. Koren-VH 2 15   17 
5 Jezero-

Meglenik 
 15  3 18 

6 TREBELNO 1 9   10 
7 BREZOVICA  9  2 11 
8 PONIKVE  5 amor 3  8 
9 Vrt. BRATNICA 1 11   12 
10 Rek. G. Praproče-

Vel. Loka 
1 15 amor 2  18 

11 VAŠKI SISTEMI 2 10   12 
SKUPAJ 8 119 5 15 147 

SKUPAJ 127 20 147 
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07 ZDRAVSTVO 
 

Zakonska podlaga in druge osnove za planiranje 
 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS 9/92, 
13/93,9/96,29/98,6/99). 
Nacionalni program zdravstvenega varstva (UL RS 49/2000). 
 
Izhodišča 
  
Na podlagi prej omenjenega Zakona, občina uresničuje naloge na področju zdravstvenega 
varstva, s tem da: 
- oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in 

zagotavlja proračunska sredstva za te programe, 
- zagotavlja izvajanje higiensko epidemiološke, zdravstvenostatistične in socialno 

medicinske dejavnosti za svoje območje, ki niso vključene v republiški program, 
- oblikuje in izvaja program nalog za ohranitev zdravega okolja, ki niso vključene v 

republiški program, 
- zagotavlja zdravstveno varstvo pripadnikov civilne zaščite, splošnih reševalnih služb, 

narodne zaščite in enot zveze, če tega nimajo urejenega na drugi podlagi, 
- kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije in za druge 

obveznosti, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi, 
- zagotavlja mrliško pregledno službo.  
 
Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega 
varstva na svojem območju in sicer določa mrežo javne zdravstvene službe, ki obsega 
osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. 
 
Osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in 
zasebni zdravstveni delavci. Izvajalci zdravstvenih storitev iz Občine Trebnje, ki so sklenili 
pogodbo z zavodom za zdravstveno zavarovanje – Območno enoto Novo mesto in delujejo v 
javni mreži zdravstvenega varstva  na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja so 
naslednji: 
 
I. JAVNI ZAVODI: 
 
1. Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3, Trebnje 
2. Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63,  Trebnje 
3. Dolenjske lekarne Novo mesto, z enotami v Trebnjem in Mokronogu. 
 
II. ZASEBNIKI: 
 
a.) FIZIOTERAPIJA 
1. Mirjana Podboj, Rimska 10a, Trebnje 
 
b.) ZOBOZDRAVSTVO – zobozdravstvo za odrasle 
 
1. Siniša Kulašević, Šentrupert 124, Šentrupert, 
2. Čedomir Kuzmanović, Goliev trg 3, Trebnje 
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c.) ZOBOZDRAVSTVO – zobozdravstvo za odrasle in mladinsko zobozdravstvo 
 
1. Karmen Verhovec, Goliev trg 3, 8210 Trebnje. (Zasebnica opravlja zobozdravstveno 

dejavnost od 1.10.2004 dalje v obsegu 0,70 tima zobozdravstva za odrasle in 0,30 tima 
mladinskega zobozdravstva). 

 
Cilji 
 
V skladu z opredelitvijo Nacionalnega programa zdravstvenega varstva je izvajanje 
zdravstvene dejavnosti v zdravstvenih domovih primer uspešnega vzorca izvajanja 
zdravstvene dejavnosti in organizacijske povezanosti nosilcev javne zdravstvene službe na 
primarni ravni. Tako naj bi ostalo tudi v naprej, kar naj se upošteva tudi pri podeljevanju 
koncesij. Občine kot ustanoviteljice se morajo zavedati, da s podeljevanjem koncesij ne smejo 
ogroziti obstoja zdravstvenega doma, ki naj opravlja takšen obseg osnovne zdravstvene 
dejavnosti, kot je določen v 7. členu zakona o zdravstveni dejavnosti. Uvajanje zasebnega 
dela bo potekalo pod pogoji enakih kadrovskih in storitvenih normativov, predvsem v 
ordinacijah sedanjih zdravstvenih domov. Dokler pa bo obseg mreže javne zdravstvene službe 
nespremenjen lahko dobijo koncesijo le nosilci zdravstvene dejavnosti ter drugi zdravstveni 
delavci in sodelavci, ki bodo prenehali opravljati zdravstveno dejavnost kot uslužbenci v 
javnih zdravstvenih zavodih. 
 
Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni bo na podlagi meril in navodil ministra, 
pristojnega za zdravstvo, določila za svoje območje občina in sicer na podlagi kadrovskih 
standardov za osnovno zdravstveno in lekarniško dejavnost. 
 
Politika investicij bo sledila racionalni izrabi objektov, dinamika zagotovitve sredstev pa bo 
odvisna od prioritenega reda sofinanciranja ministrstva za zdravje.  Občina Trebnje je namreč 
v letu 2004 kandidirala na javni razpis za sofinanciranje investicijskih projektov. 
Aktivnosti v letih 2005 in 2006 
 
Glede na predhodno navedena izhodišča in cilje, bo Občina Trebnje v letih 2005 in 2006  
izvajala naslednje predvidene aktivnosti: 
 
Tekoči transferi 
 
Leto 2005  
 
Postavka tekočih transferov zajema zakonske naloge, ki jih je dolžna izvajati lokalna skupnost 
in sicer plačilo stroškov v zvezi z mrliško pregledno službo v skladu z zakoni in pravilnikom.  
 
Leto 2006 
 
Kot v predhodnem letu, postavka tekočih transferov tudi v letu 2006 zajema zakonske naloge, 
ki jih je dolžna izvajati lokalna skupnost in sicer plačilo stroškov v zvezi z mrliško pregledno 
službo v skladu z zakoni in pravilnikom.  
 
Investicijski transferi 
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Leto 2005 
 
Med investicijskimi transferi so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov 
zdravstvenega doma Trebnje in zdravstvenih postaj na Mirni in v Mokronogu. V letu 2005 se 
sredstva namenijo za zamenjavo talne obloge z novo gumasto oblogo v zdravstvenem domu 
Trebnje in zdravstveni postaji Mirna. Predvideva se tudi dobava in montaža senčil – žaluzij v 
zdravstveni postaji v Mokronogu. 
 
Leto 2006  
 
Kvota planiranih sredstev na tej postavki vključuje sredstva za adaptacijo Zdravstvenega  
doma Trebnje. Cilj investicije je ureditev sodobne ambulante nujne medicinske pomoči, 
posodobitev splošne zdravstvene službe (povečanje ordinacije, previjalnice, čakalnice) in 
ureditev komunikacijskih poti. 
 
 
08 REKEREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, 
DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ 
 
081 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE 
 
Zakonska podlaga in druge osnove za planiranje 
 
Dejavnost na področju športa in športne rekreacije občanov opredeljuje Zakon o lokalni 
samoupravi ( Uradni list RS, 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000) kot 
eno temeljnih nalog lokalne skupnost. 
Zakonska podlaga za uresničevanje dejavnosti na področju športa je Zakon o športu (Uradni 
list RS,št.22/98, v nadaljevanju: zakon), ki predpisuje pravila na področju športa. Šport ima 
veliko pojavnih oblik in vsem je treba dati priložnost za razvoj. Zakon o športu je začel veljati 
aprila 1998. 
Novejši predpis je Nacionalni program športa v RS (Uradni list RS, št.24/00, v nadaljevanju: 
NPS), ki je postavil izhodišča  strategije nadaljnjega razvoja športa do leta 2010. NPS je 
razmejil obveznosti sofinanciranja športa po merilih za izbor in uresničevanje letnih 
programov, ki jim morajo zadostiti posamezni izvajalci športne dejavnosti ter lokalno 
skupnost opredelil kot  najpomembnejšega sofinancerja športnih programov, predvsem  športa 
otrok in mladine, športne rekreacije in gradnje športnih objektov ter skrbi za  njihovo  
vzdrževanje. 
 
Izhodišča    
 
Šport je v bistvu del splošne kulture družbe, sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju 
med delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje, spodbuja  njegovo ustvarjalnost, skratka 
bogati kakovost življenja. 
Šport je tudi pomemben dejavnik preprečevanja in zdravljenja raznih vrst in oblik psihičnih 
bolezenskih stanj, zlasti med mladimi. 
Premalo športne osveščenosti v okolju, kjer bivamo, lahko pomeni primanjkljaj v življenju 
posamičnih generacij. 
Dejavnost na področju športa in rekreacije je javno dobro in tudi ekonomska kategorija, zato 
je smiselno, da  lokalna skupnost skrbi za njegov razvoj in zagotavlja del proračunskih 
sredstev za njegovo izvajanje.  
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Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev 
za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih 
športnih objektov. 
 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi in pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o načinu  vrednotenja 
športnih programov v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 54/99 in 86/01). 
 
Cilji  
 
Ljudje se ukvarjajo s športom na osnovi interesa prostovoljno, lahko neorganizirano ali pa se 
združujejo v društvih oziroma v drugih športnih organizacijah. Vključujejo se lahko 
prebivalci vseh starostnih obdobij, prednost po NPS pa imajo športne aktivnosti otrok in 
mladine, zaradi vpliva na razvoj mladega človeka.  
 
1. Družina  pomembno vpliva na stopnjo športne osveščenosti. Zato je obdobje otroštva in 
mladosti prav gotovo najobčutljivejše, a tudi najpomembnejše v razvoju posameznika.     
Ko poudarjamo športni slog družin, ne izhajamo le iz  večje notranje povezanosti in kakovosti 
družinskega življenja, temveč tudi spoznanj o športu kot  kakovostnega preživljanja prostega 
časa, pa tudi skrb za zdravje in s tem povezano preventivno delovanje. Tudi pri športu družin 
imajo pomembno vlogo društva, ki združujejo družinske člane v različnih oblikah vadbe. Zato 
je potrebno okrepiti strokovno delo, izboljšati materialne možnosti in z različno medijsko 
aktivnostjo krepiti miselnost staršev. 
 
2. Športno vzgojo v šolah je treba oblikovati kot integralni del vzgojno – izobraževalnega 
procesa. Športne površine in prostori v šolah morajo biti v prihodnje kar najbolj izkoriščeni 
tudi za potrebe učencev, staršev in društev zunaj šolskih delovnih dni, zlasti ob sobotah, 
nedeljah in med počitnicami. Tako je mogoče najprej najti povezavo med športom v družini, 
šoli in društvih. 
 
3. Temelj vrhunskega športa je kakovostna športna vzgoja, kjer je posebej pomembna 
priprava mladih, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Pomembno vlogo pri tem morajo 
opraviti šole, društva in njihovi strokovni kadri, druge športne organizacije in tudi občina. 
 
4. Glavni nosilci vrhunskih športnih dosežkov so športniki, včlanjeni v društva in njihovi 
trenerji. Društva so interesna, prostovoljna združenja državljanov. Z izboljšanjem programov 
športnih društev in povečevanjem njihovega  števila želimo povečati število članov društev in 
s tem število športno aktivnih prebivalcev, njihovo športno osveščenost ter pripadnost 
posameznika športu. 
 
5. V športni rekreaciji je v zadnjih letih opazen napredek, saj kaže na porast članov v društvih, 
ki nudijo in izvajajo redno obliko vadbe. Motivacijo je iskati v novih programih, ki bi še bolj 
pritegnili stalne in nove člane društev.  
 
6. Odnos do invalidov je eno od meril demokratičnosti in humanosti vsake družbe. Primerna 
športna dejavnost predstavlja uspešno revitalizacijo in resocializacijo. Še posebej je treba 
paziti na primernost gradnje in ureditve športnih objektov in naprav, da se omogoči dostop 
tudi invalidnim osebam. 
 
7. Obnavljati je potrebno športna igrišča in pokrite objekte, tudi tiste pri šolah, urediti odprte 
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športne površine, ki so dostopne vsem občankam in občanom. Sestavni del športno 
rekrativnih programov so tudi športno rekreativne prireditve, ki naj bodo nadgradnja celoletne 
športne aktivnosti, ne pa  enkratne akcije.  
 
8. Lokalna skupnost podpira razvoj športa tudi z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem 
športnih objektov, ki  naj bodo  večnamenski in spremljajoči v infrastrukturi.  
 
Usmeritve športa na ravni lokalne skupnosti 
 
Občina Trebnje uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za realizacijo dela 
nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalno skupnost, s spodbujanjem in zagotavljanjem 
pogojev za opravljanje in razvoj športne dejavnosti ter načrtovanjem, gradnjo in 
vzdrževanjem javnih športnih objektov. 
 
Na podlagi pravilnika in sprejetih letnih programov športa, je občina do sedaj sofinancirala 
naslednje programe športa: program športa otrok, mladine, študentov, vrhunski in tekmovalni 
šport, program športne rekreacije, razvojne in strokovne naloge, organizacija večjih prireditev 
ter zagotavljala sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Največji 
delež sredstev se namenja kakovostnemu in vrhunskemu športu, sledi šport otrok, mladine in 
študentov ter športna rekreacija in šport invalidov.   
Namen je, da lokalna skupnost kot glavni sofinancer nudi možnost za izvedbo bolj 
kakovostnih športnih programov ter spremlja in sodeluje pri vpeljavi novih programov in 
priložnosti, kar pa je v večji meri odvisno od interesa izvajalcev. 
 
Hkrati bi bilo nujno potrebno obnavljati vse obstoječe športne objekte in zunanje športne 
površine, ne le javne športne objekte, za katere je po zakonu dolžna skrbeti lokalna skupnost.  
Največji problem je zagotavljati finančna sredstva, druga ovira so nerešena lastništva zemljišč 
in premalo interesa s strani društev, predvsem, ker je potrebno iskati dodatne vire 
financiranja.  
 
Potreba, ki izhaja iz prakse, kaže na to, da je potrebno v krajšem času novelirati tudi merila za 
vrednotenje športnih programov v naši občini. K sodelovanju bi lahko povabili nekaj akterjev 
in društev, predvsem pa neodvisnih članov, neobremenjenih z določeno športno dejavnostjo. 
 
Usmeritve po obveznih vsebinah sofinanciranih športnih programov 
 
Usmeritve na področju športa otrok, mladine in študentov: 
- v sodelovanju s pristojnim ministrstvom,  spodbujati obvezno gibalno dejavnost  in 

interesno športno vzgojo predšolskih, šolskih otrok in mladine, s tem, da se sofinancirajo 
ustrezni programi; 

- težnja k doseganju čim večjega število plavalcev v vrtcih in osnovnih šolah preko 
programa Naučimo se plavati; 

- športni programi Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in Šolska športna tekmovanja so 
že postali stalni utečeni programi, zato jih je potrebno spodbujati tudi v naprej, saj so ti 
programi temelj za razvoj kakovostnega in vrhunskega športa na lokalni in državni ravni; 

- spodbujanje izvajanja ustreznih programov za športno vzgojo otrok in mladine  s 
posebnimi potrebami; 

-   vključevanje v projekt, ki ga je razpisal Zavod za šport Slovenije je Hura prosti čas, z 
namenom, da se oživijo športna igrišča in odprejo telovadnice, tudi v času počitnic, kar bi 
zagotavljalo še več programov za otroke in mladino. V kolikor bodo izvajalci (šole, društva, 
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zveza) pripravljeni izvajati ta program, bo lokalna skupnost vključila ta program med letne 
programe športa in zagotavljala sofinanciranje. 
 
Usmeritve na področju športne rekreacije: 
-  osnovni namen je spodbujanje in povečanje števila redno športno aktivnih občanov; 
- spremljati delovanje izvajalcev športno rekrativnih programov; 
- ugotoviti stanje strokovnih kadrov pri izvajalcih in spodbujati izobraževanja, usposabljanja  
in izpopolnjevanja strokovnih kadrov; 
- spodbuditi izvajalce športnih programov k razširitvi raznovrstnosti programov, naravnane na 
ciljne skupine (preventiva za zdravje) oz. povečanju  programov in jih tudi sofinancirati. 
                                                                            
Usmeritve kakovostnega športa 
Omogočiti delovanje in razvoj kakovostnega športa, katerega nosilci so društva, vezana na 
lokalno skupnost. Sem sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki 
nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v 
program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa 
pomemben dejavnih razvoja športa.  V program so vključeni registrirani športniki in člani 
nacionalnih panožnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova 
državnega prvaka. 
 
Usmeritve vrhunskega športa 
Vrhunski šport so priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, 
svetovnega in perspektivnega razreda. Ministrstvo financira priprave in nastope slovenskih 
državnih reprezentanc v športnih panogah, ki so na rednem programu olimpijskih iger. Na 
ravni lokalne skupnosti in države skupaj, se sofinancira program za vrhunske športnike v 
individualnih in kolektivnih športnih panogah, zavarovanja, štipendije, priprave na 
tekmovanja in nagrade. Kakor izhaja iz NPS, naj bi večina sredstev bila pridobljena iz 
državnega proračuna, v manjšem delu pa zagotavlja sredstva  tudi lokalna skupnost. 
 
Razvojne in strokovne naloge v športu 
Brez strokovnih kadrov ni razvoja in programov športa, zato je potrebno podpirati 
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje ter zagotavljati sredstva za njihovo izvedbo.  
 
Večje športne prireditve 
Športne prireditve in dogodki lahko pospešujejo motivacijo za šport, športno aktivnost in 
imajo promocijski učinek za šport, turizem in gospodarstvo. 
 
Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
Občina Trebnje je dolžna sofinancirati investicije, investicijsko vzdrževalna dela in nakup 
opreme za  javne športne objekte, ki so v njeni lasti. 
 
Aktivnosti v letu 2005  
 
Sofinanciranje športnih programov 
V skladu s pravilnikom o načinu vrednotenja športnih programov, se planirajo sredstva za 
sofinanciranje športnih programov za izvajalce športnih programov, ki bodo svoje programe 
prijavili v okviru javnega razpisa. 
 
Na postavko »Rokometni klub Trebnje – sponzorstvo za dejavnost in za uporabo prostorov« 
se prerazporedijo sredstva v višini 1.500.000 SIT v letu 2005 in 2006. 
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Priznanja najboljšim športnikom 
Na podlagi pravilnika za podelitev priznanja Športnik leta v občini Trebnje, se planirajo 
sredstva za njegovo izvedbo. V letu 2005 bo to 5. prireditev s podelitvijo priznanj za posebne 
dosežke na področju športa.  
 
Tekoči neprogramski stroški  
V skladu s pravilnikom o načinu vrednotenja športnih programov se iz občinskega proračuna 
zagotavljajo sredstva za neprogramske stroške (tekoči stroški prostora) za delovanje Športne 
zveze in za pomoč, ki jo zveza nudi svojim članom - društvom, v kolikor so izpolnjeni pogoji 
za to. Plan prihodkov in odhodkov, z viri pokrivanja, posreduje Športna zveza. 
 
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Na podlagi pravilnika, javnega razpisa in sklepa o razglasitvi javnih športnih objektov, se 
zagotavljajo tudi sredstva za investicije, investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme za 
objekte: planinska koče na Debencu (projekti in obnova), nogometnega igrišča Mirna in 
strelišče Praproče. Katera dela se bodo izvajala, je odvisno od prijav, ki bodo prispele na javni 
razpis. 
 
Aktivnosti v letu 2006 
 
Planirajo se sredstva najmanj za enak obseg programov kot v letu 2005, katere je občina, 
glede na sprejete predpise, dolžna sofinancirati. 
 
 
082 KULTURNE DEJAVNOSTI 
 
Zakonska podlaga in druge osnove za planiranje 
 
Naslednji zakoni, pravilniki ter odloki so podlaga za izvedbo razvojnih načrtov na področju  
kulturne dejavnosti: 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002) 
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/2003) 
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/2002) 
- Zakon varstvu kulturne dediščine  (Uradni list RS, št.7/99) 
- Zakon o knjižničarstvu  (Uradni list RS, št.87/2001) 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 57/93, 57/94, 14/95, 26/97, 

70/97, 10/98, 74/98, 70/2000) 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje (Uradni list RS, št. 

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

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Centra za 
izobraževanje in kulturo Trebnje (Uradni list RS, št. 41/97, 58/2004) 

 
Izhodišča  
 
Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo po določilih Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo zlasti z: 

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin v obliki podpore posamičnim 
kulturnim projektom in programom, 
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- z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. 
 
Javni interes za kulturo se določa z zakoni ter z nacionalnim in lokalnim programom za 
kulturo. Postopek izdelave lokalnega programa za kulturo (LPK) že poteka v okviru 
delovnega telesa Občine Trebnje – strokovne komisije za kulturo, ki je bila imenovana s 
sklepom županje. V LPK, dokumentu razvojnega načrtovanja kulturne politike, se bo 
opredelilo: vlogo kulture v razvoju občine Trebnje, področja kulture, načrtovanje investicij v 
javno infrastrukturo, cilje in prioritete kulturne politike ter čas za njihovo uresničitev in 
kazalce, po katerih se bo merilo njihovo doseganje. Upoštevale se bo tudi pravne, finančne in 
organizacijske usmeritve, ki so potrebne za njegovo uresničitev.  V kolikor bo LPK potrjen na 
občinskem svetu v letu 2005 že pred izvedbo postopkov javnih razpisov za kulturo, se bodo 
pri vsebini razpisov in dodelitvi sredstev upoštevale njegove smernice.  
 
Strokovna komisija na področju kulture v skladu s Pravilnikom o strokovnih komisijah 
sodeluje tudi pri pripravi javnih razpisov za kulturo in dodelitvi sredstev prijaviteljem. Občina 
Trebnje na transparenten način, s postopkom izvedbe javnega razpisa sofinancira projekte in 
programe z naslednjih področij:  

- varstvo kulturne dediščine, 
- nakup in investicijsko vzdrževanje prostorov, opreme in objektov, ki se pretežno 

uporabljajo za kulturne namene, 
- dejavnost kulturnih društev ter drugi kulturni programi in projekti, 
- založništvo. 

Sofinancirajo se tudi stroški delovanja kulturnih društev, in sicer s postopkom izvedbe  
javnega poziva, ki obsegajo: splošne stroške delovanja kulturnih društev in stroške dela 
kulturnih društev. Splošni stroški delovanja kulturnih društev vključujejo stroške prostorov za 
pripravo oziroma izvedbo programa (npr. stroški telekomunikacij, komunalnih storitev, 
energije in vode). Stroški dela pa vključujejo stroške v zvezi z opravljanjem dela (npr. delo po 
pogodbi, delo preko študentskega servisa). 
 
Na področju varstva kulturne dediščine lokalna skupnost v skladu z Zakonom o varstvu 
kulturne dediščine zagotavlja: 

- razglašanje spomenikov lokalnega pomena, 
- izdajanje odločb v zvezi z odloki o razglasitvi, ki jih sprejema, 
- sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega in državnega pomena. 

 
Knjižnična dejavnost, ki je javna služba v skladu z določili Zakona o knjižničarstvu zajema: 

- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, 
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,  
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, 
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, 
- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,   
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, 
- informacijsko opismenjevanje, 
- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, 
- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo, 
- informacijski servis za izmenjavo podatkov v Nacionalnem vzajemnem 

bibliografskem sistemu. 
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Lokalna skupnost v skladu z določili zakona o knjižničarstvu zagotavlja knjižnično dejavnost 
za svoje občane tako, da z odlokom ustanovi splošno knjižnico kot samostojni javni zavod. 
Država in lokalna skupnost zagotavljata pogoje za delo javnega zavoda.   
 
Galerijsko dejavnost v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Centra za 
izobraževanje in kulturo Trebnje in spremembami tega odloka, opravlja javni zavod CIK 
Trebnje. Galerija likovnih samorastnikov je do sredine leta 2004 delovala v najemnih 
prostorih v župnišču v izmeri 206 m2, z najemom 1. nadstropja poslovne stavbe na Golievem 
trgu 1 pa ima Galerija likovnih samorastnikov na razpolago neizmerno več prostora – 559,30 
m2. V dosedanjih prostorih župnišča je bilo razstavljenih 240 likovnih del, v najetih prostorih 
v stavbi na Golievem trgu 1 pa jih je razstavljenih kar 370. 
 
V skladu s sprejetim Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in 
kulturo Trebnje in spremembami tega odloka CIK Trebnje opravlja tudi druge kulturne 
dejavnosti, ena izmed teh pa je tudi občinski projekt Rastoča knjiga.  
 
Cilji  
 
Pripraviti je potrebno lokalni program za kulturo občine Trebnje, ki bo vseboval strateške 
usmeritve na vseh področjih kulture ter pravne, finančne in organizacijske usmeritve.  

 
Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor jih določajo posebni zakoni 
(knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine), podpira dejavnost kulturnih društev ter pokriva 
tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojimi programi za kulturo.  
 
Občina Trebnje teži k uresničitvi sledečih ciljev: 

- minimalni pogoji za knjižnično dejavnost: približevanje minimalnim predpisanim 
pogojem glede prostorov, obsega knjižnega gradiva, letnega prirasta gradiva ter števila 
zaposlenih v knjižnici Pavla Golie Trebnje, 

- izvedba 1. faze in nadaljevanje 2. faze odkupa prostora za galerijsko dejavnost v 
1. nadstropju stavbe na Golievem trgu 1, ki bi pomenila prekinitev najemnega 
razmerja in zagotovitev ustreznih prostorov za galerijsko dejavnost, ki bodo v lasti 
Občine Trebnje (natančnejši opis projekta odkupa je priložen k razvojnemu obrazcu – 
Dispozicija projekta), 

- zagotovitev ustreznejših pogojev za delovanje društev v občini Trebnje, in sicer:  
1. prostorski pogoji - prioritetna zagotovitev sredstev  za sofinanciranje obnov 

kulturnih domov v KS Dobrnič, KS Veliki Gaber in KS Mokronog (iz postavke 
investicijski transferi), saj je Občina Trebnje v letu 2004 kandirala na javni razpis s 
temi projekti; v letu 2005 se pričakuje priliv državnih sredstev v višini 7,2 mio sit, 
s tem pa bi društva pridobila ustreznejše prostore za svoje delovanje in kulturne 
prireditve 

2. kadrovski pogoji – zagotovijo se sredstva za novo zaposlitev v ZKD (iz postavke 
stroški delovanja izvajalcev kulturnih programov), katere namen je strokovna 
pomoč društvom in opravljanje ostalih strokovnih nalog na področju kulture v 
občini Trebnje, 

3. materialni pogoji – zagotovijo se sredstva za sofinanciranje kulturnih programov;  
občinska uprava ocenjuje, da bi bilo potrebno zagotoviti okviru teh sredstev tudi 2 
mio sit za sofinanciranje nakupa glasbil, rekvizitov, oblek ter podobne opreme 
društvom,  vendar je tovrstnih sredstev v predlog proračuna vključenih le 1 mio sit 
zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev, 
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- zagotovitev sredstev za sofinanciranje ohranjanja kulturne dediščine:  
1. zagotovijo se sredstva za sofinanciranje obnov kulturnih spomenikov, ki so z 

odlokom razglašeni kot kulturni spomeniki lokalnega ali državnega pomena (iz 
postavke investicijski transferi javnim in drugim izvajalcem javnih služb), temelji 
se k sofinanciranju dokončanja obnov kulturnih spomenikov, ki so strateško 
pomembni za razvoj občine;  

2. občinska uprava ocenjuje, da bi bilo potrebno zagotoviti tudi 2 mio sit za 
sofinanciranje investicijskega vzdrževanja spominskih obeležij, vendar navedena 
sredstva v predlog proračuna niso vključena zaradi pomanjkanja proračunskih 
sredstev;  

3. zagotovijo se tudi sredstva za dokončanje obnove Jurjeve domačije, ki je last 
Občine Trebnje (iz postavke Obnove – varstvo kulturne dediščine ter študije, 
dokumentacija), cilj projekta je ureditev pogojev za obratovanje objekta za zunanje 
obiskovalce.  

 
Aktivnosti v letih 2005 in 2006 
 
Glede na predhodno navedena izhodišča in cilje, bo Občina Trebnje v letih 2005 in 2006  
izvajala naslednje predvidene aktivnosti: 
 
402 Tekoči odhodki 
 
Leto 2005 
 
Tekoči odhodki zajemajo stroške najema prostora za galerijsko dejavnost v poslovni stavbi na 
Golievem trgu 1, materialne stroške za prostore v uporabi Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti, OI Trebnje ter druge operativne odhodke v višini 7,2 mio sit.  
 
a) Galerijska dejavnost se bo v letu 2005 opravljala v 1. nadstropju poslovne stavbe na 

Golievem trgu 1 v izmeri 559,30 m2. V kvoto predvidenih stroškov najema so 
vključeni tudi stroški najema za dva meseca za leto 2004, katerih računa zapadeta v 
leto 2005 ter stroški najema za leto 2005. V letu 2005 se predvidevajo stroški najema 
do sprejema proračuna ter za prehodno obdobje, ki je potrebno za izpeljavo postopkov 
nakupa galerijskega prostora v poslovni stavbi na Golievem trgu 1 (za pet mesecev). 
Stroški najema torej niso planirani za celo leto 2005, saj se v skladu z načrtom 
razvojnih programov v prvi polovici leta 2005 načrtuje izvedba 1. faze odkupa 
prostora, ki bi pomenila prekinitev najemnega razmerja in zagotovitev ustreznih 
prostorov za galerijsko dejavnost, ki bodo v lasti Občine Trebnje. Planirani so tudi 
materialni stroški za prostore v uporabi Javnega sklada, OI Trebnje. Občina se z 
vsakoletnim dogovorom s CIK Trebnje (upravljalcem stavbe na Kidričevi 2) zaveže, 
da zagotovi ustrezne prostore ter krije stroške, ki nastanejo z uporabo prostorov, to je 
stroške električne energije, vode, ogrevanja itd.  JSKD, OI Trebnje ima v uporabi 18,5  
m2 prostora. Občina pa si prizadeva pridobiti še dodaten prostor za izvajanje 
strokovnih nalog s področja kulture za ZKD Trebnje.  

 
b)  Med drugimi operativnimi odhodki so zajete sejnine članov strokovne komisije za 

kulturo (imenovano s strani županje), ki v skladu s področno zakonodajo opravlja 
strokovne naloge s področja kulture. 

 
Leto 2006 
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V letu 2006 bo občina v skladu z načrtom razvojnih programov že uresničevala postopek 2. 
faze odkupa prostora za galerijsko dejavnost v poslovni stavbi na Golevem trgu 1, zato 
strošek najema prostora ni predviden.  
Med tekočimi odhodki so vključeni le materialni stroški za prostore v uporabi Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti ter drugi operativni odhodki za namen, kot izhaja že iz obrazložitve 
za leto 2005. 
 
412 Tekoči transferi 
 
Leto 2005  
 
Tekoči transferi zajemajo:  

- sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev (ljubiteljske kulturne dejavnosti), drugih 
kulturnih programov in projektov ter  sofinanciranje založništva, 

- sofinanciranje delovanja izvajalcev kulturnih programov, 
- financiranje nove zaposlitve za izvajanje strokovnih nalog s področja kulture v okviru 

ZKD Trebnje. 
 

a)  Občina bo izvedla postopek javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti kulturnih 
društev  - ljubiteljske kulturne dejavnosti, drugih kulturnih programov in projektov ter 
založništva.  
Dejavnost kulturnih društev v Občini Trebnje izvajajo Območna izpostava Javnega 
sklada RS za  kulturne dejavnosti, Zveza kulturnih društev ter ostala kulturna društva. 
V občini deluje več kot dvajset kulturnih društev, ki s svojimi programi uresničujejo 
interes na področju kulture. Njihova dejavnost se iz leta v leto povečuje, kar potrjujejo 
tudi vse številčnejše prijave kulturnih programov na pretekle javne razpise.  
 
V letu 2005 se predvideva ohranitev tradicionalnih kulturnih dogodkov kot so: 
- Tabor  likovnih samorastnikov, 
- Mali likovni tabor, 
- »(ah)« te orglice, 
- Festival »LeSoleil«, 
- srečanja pihalnih orkestrov in mažoretnih skupin v mednarodnem obsegu, 
- srečanja, revije pevskih zborov, 
- srečanja gledaliških skupin, 
- literarni večeri, 
- likovne delavnice, 
- praznovanje kulturnih  dogodkov, 
- in ostali kulturni dogodki.  

 
V te namene je v proračunu zagotovljenih 22 mio sit. V okviru teh sredstev je vključen  
tudi 1 mio sit za sofinanciranje nakupa glasbil, rekvizitov, oblek ter podobne opreme 
društvom. 

 
b) Občina bo izvedla postopek javnega poziva v višini 7 mio sit za sofinanciranje 

stroškov delovanja izvajalcev kulturnih programov. Na ta poziv lahko kandidira ZKD 
(ki prejeta sredstva nato dodeli vključenim društvom) ter ostala društva, ki niso 
vključena v ZKD. Tovrstna sredstva bodo dodeljena za sofinanciranje stroškov 
prostora in stroškov dela.    
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c) Občina bo v skladu s področno zakonodajo pripomogla k uresničevanju javnega 

interesa kulture in doseganju ciljev društev ter s tem doseganje kulturne politike v 
občini Trebnje in v letu 2005 zagotovila 4 mio sit za novo zaposlitev v okviru ZKD 
Trebnje. ZKD nastopa v Občini Trebnje kot vezni člen med vsemi društvi, saj skrbi za 
pomoč društvom, organizacijo ter izvaja druge strokovne naloge s področja kulture. 
Število kulturnih društev se povečuje, kot tudi njihova dejavnost. Ker društva delujejo 
zgolj prostovoljno, jim je potrebno zagotoviti čim boljše pogoje pri njihovem 
delovanju in s tem tudi ustrezno strokovno pomoč.  

 
Na postavko »Občinski pihalni orkester – sponzorstvo« se prerazporedijo sredstva v višini 
2.500.000 SIT v letu 2005 in 2006. 
 
Leto 2006 
 
Tekoči transferi bodo tudi v letu 2006 zajemali sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev 
(ljubiteljske kulturne dejavnosti), drugih kulturnih programov in projektov ter založništva, 
sofinanciranje delovanja izvajalcev kulturnih programov ter financiranje zaposlitve za 
opravljanje strokovnih nalog s področja kulture v okviru ZKD Trebnje. 
 
413 Drugi tekoči transferi in sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 
 
Leto 2005 
 
Postavka zajema: 

- sredstva za knjižnično dejavnost, 
- sredstva za galerijsko dejavnost, 
- sredstva za projekt Rastoča knjiga. 

 
a)  Knjižnica Pavla Golie opravlja knjižnično dejavnost na območju občine Trebnje z 

osrednjo knjižnico s sedežem v Trebnjem in tremi izposojevališči (Mokronog, Šentrupert  
in Mirna).V skladu s sprejetim Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Pavla 
Golie Trebnje (Ur.l. RS št. 127/2003) deluje Knjižnica Pavla Golie Trebnje kot samostojni 
javni zavod. Pri zagotavljanju sredstev za knjižnično dejavnost se upošteva izhodišča oz 
normative in standarde, ki so trenutno v veljavi. Planirana sredstva so namenjena 
pokrivanju stroškov za plače, za materialne stroške za delo, za nakup knjižničnega gradiva 
na osnovi programa dela in finančnega načrta, pripravljenih skladno s pogoji iz zakona. 
Povečuje se obseg sredstev za nabavo knjig, ki temelji na sprejetem sklepu občinskega 
sveta. Povečuje se tudi obseg sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim v Knjižnici 
Pavla Golie zaradi predvidene zaposlitve novoimenovane direktorice v decembru 2004 za 
mandatno dobo petih let. Posledično se tako povečuje obseg sredstev za prispevke na 
plače ter obseg sredstev za izdatke za blago in storitve, v katerih so vključena tudi 
sredstva za davke na plače ter nov strošek najema bibliobusa za obiske v KS Trebelno in 
KS Dobrnič.  

 Minimalne pogoje glede ustreznega obsega knjižnega gradiva, letnega prirasta gradiva ter 
števila zaposlenih v knjižnici knjižnica že skoraj dosega. Občina Trebnje teži k dosegu 
minimalnih pogojev za knjižnično dejavnost, kar se kaže tudi pri zagotavljanju sredstev iz 
občinskega proračuna v ta namen, saj se ta že kar nekaj let povišujejo.   

 
b)  CIK Trebnje opravlja galerijsko dejavnost na območju občine Trebnje na podlagi Odloka 
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o ustanovitvi javnega zavoda CIK in sprememb odloka. Občina Trebnje v okviru 4 mio sit 
zagotavlja sredstva za opravljanje galerijske dejavnosti, in sicer za plače in druge izdatke 
in prispevke zaposlenim ter materialne stroške. Postavka je v primerjavi z letom 2004 
povišana, saj se je galerija v letu 2004 preselila na novo lokacijo in tako pridobila 
dodatnih 255 m2 prostorov, kar je povezano z dodatnimi stroški. Predvideva se tudi 
povečan obseg odpiralnega časa galerije.  

 
c)  Projekt Rastoča knjiga je občinski projekt in ga izvaja CIK Trebnje. V letu 2005 se 

predvideva povečan obseg zbirke, zato je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo in 
montažo razstavnih vitrin, elektroinštalacije, postavke in stojala iz akrilnega stekla, 
spominske plošče, bronaste odlitke, svečane listine, pripravo gradiv in postavitev razstave.  

 
Leto 2006 
 
Postavka zajema transfere z isto vsebino kot v predhodnem letu in se tudi minimalno 
povišujejo, le v Knjižnici Pavla Golie Trebnje se predvideva dodatna zaposlitev manipulanta, 
zato se tudi sredstva za plače povišajo za nekaj mio sit. 
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
 
Leto 2005 
 
Postavka zajema sledeče stroške: 

- nakup prostora za galerijsko dejavnost (finančni leasing), 
- obnove – varstvo kulturne dediščine (Jurjeva domačija), 
- študije, dokumentacija in investicijski nadzor. 

 
a)  Projekt nakupa 1. nadstropja poslovne stavbe v Trebnjem na Golievem trgu 1 za 

potrebe Galerije likovnih samorastnikov v 2. fazah je usklajen z Regionalnim 
razvojnim programom za JV Slovenijo. Izpeljava projekta bo vplivala na nadaljnji 
razvoj kulturne dejavnosti tako v občini Trebnje, regiji in širšem področju.  
Iz izdelane investicijske dokumentacije (avgust, 2004) izhaja, da bi bilo s sorazmerno 
majhnim vložkom in postopnim vlaganjem, mogoče pridobiti primerne prostore za 
Galerijo likovnih samorastnikov v Trebnjem kot trajno rešitev za dejavnost, ki pomeni 
za mesto neprecenljivo vrednost z mednarodno razsežnostjo. V kolikor se odkupi 
poslovni prostor v 1. nadstropju poslovne stavbe se doseže pričakovani namen, in sicer 
dolgoročna zagotovitev prostorov za opravljanje galerijske dejavnosti, poleg tega pa se 
bodo v teh prostorih odvijale še druge kulturne dejavnosti in prireditve.: 
- občasne razstave (predvidene 3 v letu),  
- umetniške delavnice – kiparska, slikarska, rezbarska, poslikava tekstila, izdelava 

papirnatih lutk, poslikava na steklo, oblikovanje z glino (predvidene 3 -5 v letu),  
- literarni večeri (predvidenih 5 v letu),  
- kulturne prireditve,  
- razne podelitve priznanj (npr. podelitev Golievih priznanj), 
- Mednarodni tabor likovnih samorastnikov (odvija se vsako leto), 
- Mali tabor likovnih samorastnikov (odvija se vsako leto). 
Cilj investicije nakupa je v 2. fazah kupiti ustrezne prostore v izmeri 559,30 m2 za 
potrebe Galerije likovnih samorastnikov. 

1. FAZA: v letu 2005 bo Občina Trebnje imela zagotovljena sredstva v skupni 
višini 64.800.000,00 sit (državni proračun in proračun Občine Trebnje) in tako 
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odkupila del 1. nadstropja poslovne stavbe v izmeri 246,57 m2, kar pomeni, da 
bi s tem pridobila delno lastništvo 1. nadstropja poslovne stavbe, in sicer 
lastništvo v deležu 44 %.  

2. FAZA: v letu 2006, 2007 in 2008 bo Občina Trebnje postopoma odkupila 
preostali del I. nadstropja (312,73 m2) s finančnim leasingom in tako postala 
dokončni lastnik preostanka tega dela prostora v letu 2008.  

 
(natančnejši opis projekta odkupa je priložen k razvojnemu obrazcu – Dispozicija 
projekta) 

 
b) Med investicijskimi odhodki je v letu 2005 planirano tudi nadaljevanje obnove Jurjeve 

domačije na Občinah 11. V skladu s konservatorskim programom se uredi pogoje za 
obratovanje kulturnega spomenika lokalnega pomena (dokončanje vodovodnega 
priključka),  namerava pa se izvesti tudi prestavitev toplarja iz Korenitke v neposredno 
bližino Jurjeve domačije (obogatitev domačije s toplarjem, katerega izvor je povezan s 
predniki Jurjeve domačije).  

 
c)  V okviru postavke Študije, dokumentacija, nadzor, … se zagotovijo sredstva za 

raziskave lesenih konstrukcij iz objektov na Jurjevi domačiji    (pridobitev natančnih 
podatkov o starosti objektov, pa tudi o času njihovih prezidav, dozidav oz. 
rekonstrukcij - podatki bodo pripomogli k natančnejši predstavitvi lepo ohranjenega 
kompleksa stavb na Jurjevi domačiji). Iz te postavke se zagotovijo tudi sredstva za 
pripravo investicijske dokumentacije o možnih rešitvah za  zagotovitev ustreznih 
prostorov za knjižnično dejavnost v izposojevališču na Mirni, na podlagi katere se bo 
izbrala najustreznejša rešitev. 

 
Leto 2006 
 
Postavka zajema sredstva za nadaljevanje 2. faze nakupa prostora za galerijsko dejavnost 
(finančni leasing) ter sredstva za študije, dokumentacijo in investicijski nadzor. 
 
430, 431 in 432 Investicijski transferi javnim in drugim izvajalcem javnih služb, 
pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, in proračunskim 
uporabnikom  
 
Leto 2005 
 
Postavka zajema sledeče stroške: 

- sofinanciranje projektov s področja varstva kulturne dediščine, 
- sofinanciranje nakupa in investicijsko vzdrževanje prostorov, opreme in objektov, ki 

se pretežno uporabljajo za kulturne namene. 
 
Celotni transferi v višini 48,5 mio sit so razdeljeni po postavkah glede na nosilce kulturnih 
projektov. Sredstva za sofinanciranje projektov s področja varstva kulturne dediščine ter 
projektov nakupa in investicijskega vzdrževanja prostorov, opreme in objektov, ki se pretežno 
uporabljajo za kulturne namene se bodo prijaviteljem dodelila na podlagi pogojev iz javnega 
razpisa. V okviru postavke Investicijski transferi ožjim delom LS – ks – vzdrževanje objektov 
je vključen tudi pričakovan priliv državnih sredstev v višini 7,2 mio sit, saj je Občina Trebnje 
v letu 2004 kandidirala na javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnega doma v KS 
Dobrnič, KS Veliki Gaber in KS Mokronog. Pri dodeljevanju sredstev iz občinskega 
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proračuna se bodo ti projekti na podlagi javnega razpisa tudi prioritetno obravnavali. 
Postavka Investicijski transferi javnim zavodom – knjižnica vključuje sredstva v višini 2 mio 
sit, ki bodo namenjena za nakup opreme knjižnice. Postavka Investicijski transferi javnim 
zavodom - vzdrževanje objektov pa vključuje sredstva  v višini 13,4 mio za preureditev in 
adaptacijo prostorov skladišča oz. dela kotlovnice v Knjižnici Pavla Golie Trebnje ter 
sredstva za delno zamenjavo oken v stavbi na Kidričevi 2, za VVZ Trebnje.  
 
V letu 2005 se zagotovijo sredstva za preureditev in adaptacijo prostorov v skladišču (delu 
kotlovnice) Knjižnice Pavla Golie Trebnje, pri čemer bi z vgradnjo cisterne za olje v zemljo, 
knjižnica pridobila dodatni prostor v površini približno 70 m2. Do sedaj se je čitalnica 
uporabljala tudi za obdelavo gradiva, s pridobitvijo dodatnega prostora pa bi rešili prostorske 
pogoji za bibliografsko in fizično obdelavo gradiva, domoznansko dejavnost in ostalo 
dokumentacijsko delo v knjižnici. Tako bo čitalniškemu prostoru vrnjen prvotni namen, vsaj 
za prehodno obdobje 4-5 let, dokler se za knjižnico ne najde najustreznejše dolgoročne 
rešitve. S pridobitvijo dodatnega prostora bo knjižnica dosegala minimalne prostorske pogoje 
po pravilniku.  
 
Leto 2006  
 
Postavka vključuje vsebino in vrsto transferov, kot v predhodnem letu.  Le zadnji transfer na 
tej postavki – Investicijski transfer javnim zavodom – vzdrževanje objektov vključuje 4,7 mio 
sredstev za dokončanje zamenjave oken v stavbi na Kidričevi 2 za VVZ Trebnje. 
 
  
084 DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN 
DRUGIH INSTITUCIJ 
 
 

 0840 SOCIALNO VARSTVO 
 
Zakonska podlaga in druge osnove za planiranje 
 
Pospeševanje in organiziranje dejavnosti socialnega varstva ter mladinske dejavnosti in 
financiranje neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih inštitucij s področja 
socialnega varstva in mladinske dejavnosti, temelji na opredelitvah zakona o lokalni 
samoupravi, zakona o socialnem varstvu, zakona o pravnem položaju verskih skupnosti, 
zakona o Rdečem križu Slovenije, zakona o skupnosti študentov in zakon o mladinskih svetih 
ter drugih podzakonskih predpisih. 
 
Izhodišča 
 
Občina podpira in spodbuja razvoj samopomoči, dobrodelnosti, oblik neodvisnega življenja 
invalidov ter drugih oblik prostovoljnega dela ter projekte, ki pomenijo večjo kvaliteto 
življenja za občane naše občine.   
 
Programi, ki jih izvajajo neprofitne organizacije, društva, združenja in druge institucije, 
dopolnjujejo sistem javne službe, z namenom, da se posameznim skupinam prebivalcev 
omogočijo možnosti do zagotovitve drugačnih oblik podpore, da ne potrebujejo storitev 
javnih služb. To področje vključuje številne prostovoljce, med izvajalci in občino pa se 
ustvarja partnersko razmerje.  
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Izvajalci programov naj bi izdelali večletne programe, skrbeli za stalno strokovno 
izpopolnjevanje osebja, ki izvaja programe, vzpostavili sistem evalvacije programov in 
spremljanje kvalitete izvajanja, vzpostavili občasne oblike medsebojne koordinacije, dogradili 
povezave z okolji, v katerih izvajajo programe in tudi promovirali dejavnosti, ki jih izvajajo. 
 
Občina pa na podlagi potreb opredeli obseg sofinanciranja in sodeluje pri vzpostavljanju 
dopolnilnih programov na svojem območju. 
 
V skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi mladinski sveti izvajajo dejavnosti na področju 
socialne politike otrok in mladine, vzgoje in izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, 
javnega obveščanja, zagotavljajo pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja 
mladih, omogočajo sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonov in drugih predpisov, ki 
vplivajo na življenje in delo mladih. 
 
Cilji in dolgoročne usmeritve 
 
Izhodišče pri določanju ciljev socialnega varstva je zagotavljanje kvalitete življenja 
posameznikov, družin in skupin prebivalstva zlasti na področjih življenjskega standarda in 
osebnostnega razvoja ter preprečevanje revščine in socialne izključenosti. Pravice do storitev 
in dajatev socialnega varstva se uveljavljajo po načelih enake dostopnosti in proste izbire 
oblik za vse upravičence  pod pogoji, ki jih določa zakon in po načelih socialne pravičnosti. Iz 
nacionalnega programa socialnega varstva  izhajajo naslednji cilji: 
- izboljšanje kakovosti življenja 
- zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva 
- razvoj strokovnih socialnih mrež pomoči 
- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti 
- oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk. 
 
Cilji delovanja mladinskih svetov je, da s svojim delovanjem na interesnih področjih, vplivajo 
na življenje in delo mladih, zadovoljujejo njihove potrebe v okviru programov in zagotavljajo 
vpliv mladih na sprejemanje predpisov. 
 
Leto 2005 
 
Med tekočimi transferi se sofinancirajo programi socialnega varstva, ki jih posamezni 
izvajalci prijavijo na javni razpis. Potrebe na tem področju se iz leta v leto povečujejo, 
posamezna društva so zelo aktivna in ogromno pripomorejo k zagotavljanju kvalitetnejšega 
življenja naših občanov. Menimo, da je nujno potrebno, da lokalna skupnost podpira 
programe nevladnih organizacij  
 
Leto 2006 
 
Tudi v letu 2006 se nadaljuje s financiranjem dejavnosti neprofitnih organizacij, združenj in 
drugih institucij, ki izvajajo programe socialnega varstva za občane naše občine. 
 
DRUGE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA 
 
Leto 2005 
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Lokalna skupnost bo sofinancirala tudi programe izvajalcev na področju mladinske 
dejavnosti. 
 
Leto 2006 
 
V proračunskem letu se bo nadaljevalo sofinanciranje programov. 
Obseg izvajanja storitev se ne povečuje, ker ni možno zagotoviti dodatnih finančnih sredstev. 
 
Pri pripravi načrta razvojnih programov za obdobje 2007 – 2008 se pristopi k iskanju rešitev 
za izgradnjo večnamenskega objekta v Trebnjem.    
 
 
09 IZOBRAŽEVANJE 
 
091 PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
 

 0911 PREDŠOLSKA VZGOJA 
 
Zakonska podlaga in druge osnove za planiranje  
 
Predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni vrtci, ureja Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 12/96) in 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 44/00, 78/03), pogoje za 
opravljanje ter način financiranja pa ureja Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. 
RS, št. 12/96, 115/2003). 
Dejavnost otroškega varstva je določil tudi  Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), opredeljena pa je tudi v Statutu 
občine Trebnje (Ur.l. RS, št. 50/95, 80/98). 
 
Izhodišča 

 
V občini Trebnje imamo 5 izvajalcev vzgojno-varstvenih programov in sicer: samostojni 
vzgojno-varstveni zavod Trebnje, enota pri OŠ Mirna, enota pri OŠ Mokronog, enota pri OŠ 
Šentrupert ter enota pri OŠ Veliki Gaber v okviru katerega s 1. septembrom 2004  deluje 
dodaten, tretji oddelek dnevnega varstva. V javne vrtce občine Trebnje je trenutno vključenih 
skupaj 539 predšolskih otrok, od tega 27 otrok iz drugih občin. S šolskim letom 2004/2005 je  
staršem omogočeno, da so njihovi otroci v institucionalnem varstvu tudi do 20.00 ure zvečer 
(v okviru 9 urne dnevne prisotnosti otroka), saj sta v VVZ Trebnje oblikovana dva 
celodnevna oddelka, ki takšno obliko omogočata. Predšolska vzgoja v navedenih zavodih se 
izvaja v okviru: 
 

• Dnevnega programa, ki obsega program varstva za prvo in drugo starostno obdobje. 
Na predlog javnega vrtca ekonomsko ceno za programe določi občina, cena pa vsebuje 
vse stroške dela, stroške materiala in storitev in stroške živil za otroke na način, kot to 
določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Ur.l. RS, št.97/2003). Iz proračuna lokalne skupnosti se zagotavljajo 
sredstva za pokrivanje razlike med veljavno ekonomsko ceno posameznega programa 
in plačili staršev ter sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, 
potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje in ki niso všteti v ceno programa.  
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• Dodatno dogovorjenih programov, ki zajemajo krajše programe, namenjene 
otrokom, ki niso vključeni v vrtec in sicer od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. 
Programe vrtci posebej izvedejo v obsegu in na način, ki ga dogovorijo v pogodbi z 
lokalno skupnostjo in obsegajo sredstva za vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano 
otrok. Sem spada program za romske otroke in program Cicibanovih uric, ki je 
namenjen otrokom iz oddaljenih in demografsko ogroženih območij, ter ostali 
programi, med drugim: prireditve ob Tednu otoka, novoletni Živ-Žav, predšolska 
bralna značka.  

 
 
Cilji in aktivnosti v letu 2005 
 
Z uvedbo devetletke se je »omilil« večletni problem velikega števila odklonjenih otrok za 
vpis v vrtec, kljub temu pa se skuša zagotavljati organizirano varstvo vsem otrokom oziroma 
njihovim staršem, ki bodo to željo tudi izrazili. Glede na to, da je financiranje predšolskega 
varstva v domeni lokalne skupnosti, se bodo skušali zagotoviti optimalni pogoji (prostorski, 
kadrovski, materialni,..), da bodo javni vrtci naše občine lahko izvajali veljaven nacionalni 
dokument, Kurikulum za vrtce. Ta dokument je bil potrjen marca 1999 in predstavlja 
strokovno podlago za delo v vrtcih, še posebej pa poudarja upoštevanje različnosti in 
drugačnosti otrok in aktivno vlogo, ki jo imajo malčki v vrtcih danes, pri čemer je pri 
načrtovanju, uresničevanju in ocenjevanju dela v vrtcu prisotno tudi sodelovanje staršev.  
 
Predšolsko varstvo izven matične občine: Iz proračuna lokalne skupnosti se v skladu z 
zakonom o vrtcih zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačilom 
staršev, za vse tiste otroke, ki imajo v lokalni skupnosti stalno prebivališče in obiskujejo vrtce 
izven občine Trebnje.  
 
Predšolsko varstvo v matični občini: Občina na podlagi 28. člena zakona o vrtcih v okviru 
proračuna zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačili 
staršev (tekoči 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). Med 
te ostale stroške, ki niso sestavni del ekonomske cene, so v skladu z veljavnim pravilnikom o 
metodologiji za oblikovanje cen programov upoštevani stroški za delo sindikalnih zaupnikov, 
stroški sodnih postopkov, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev 
v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, v skladu z 10. 
členom tega pravilnika tudi sredstva v višini cene programov brez živil za otroke, ki 
predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim 
številom, na podlagi 11. člena pa so v okviru konta 4113 zagotovljena tudi sredstva za 
pokrivanje dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne 
oddelke vrtca. Trenutno je v vrtce občine Trebnje vključenih 15 otrok s posebnimi potrebami.  
 
Osnova za planiranje tovrstnih finančnih sredstev so letni delovni načrti in finančni plani 
javnih zavodov, ki izvajajo javno službo predšolskega varstva v občini Trebnje. 
 
Bolnišnični oddelek: V skladu z zakonom in pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, je občina dolžna sofinancirati tudi program bolnišničnega oddelka vrtca 
oziroma stroške v bolnišnicah regionalnega pomena.  
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Dodatno dogovorjeni programi: zajemajo krajše programe, namenjene otrokom, ki niso 
vključeni v vrtec, in sicer od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. Programe vrtci izvedejo v 
obsegu in na način, ki ga planirajo v okviru svojih letnih delovnih načrtih, katerega  podrobno 
dogovorijo s pogodbo z lokalno skupnostjo. Sem spada program za Romske otroke, ki se v 
okviru VVZ Trebnje izvaja v romskem naselju Hudeje, program Cicibanovih uric, ki je 100 
urni program in se izvaja na Trebelnem in v Dobrniču, letos prvič pa tudi v Šentrupertu, ter 
ostali programi, med drugim prireditve v tednu otroka in v pred novoletnem času. 
 
Veseli december: Lokalna skupnost nastopa kot sofinancer projekta Veseli December, ki se 
odvija v pred novoletnem času. Sredstva se namenijo za izvedbo kulturnega programa in za 
nakup daril po krajevnih skupnostih za vse predšolske otroke, del pa tudi za miklavževanje. 
 
Študije, tehnična dokumentacija, nadzor: Sredstva se načrtuje za prvo fazo pridobitve 
tehnične dokumentacije (idejna zasnova) za novi vrtec, ki je po sprejetem zazidalnem načrtu 
predviden v Starem trgu pri DSO. 
 
Investicijski transferi javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje:  
Občina na podlagi 28. člena zakona o vrtcih v okviru proračuna zagotavlja tudi sredstva za 
investicijsko vzdrževanje in opremo javnih vrtcev. Od predvidenih 18,5 mio, se polovica 
sredstev planira za plačilo obveznosti iz leta 2004 za zunanjo ureditev vrtca Trebnje, ostala 
sredstva pa za nakup univerzalnega kuhinjskega stroja, prenovo sanitarij in previjalnice v 
jasličnem oddelku vrtca Trebnje, za obnovo zunanjega igrišča in igral pri vrtcu Mirna, 
zamenjavo oken v igralnicah in zamenjavo robnikov pri igrišču vrtca Mokronog ter manjša 
dela v vrtcu Šentrupert in Veliki Gaber 
Osnova za planiranje finančnih sredstev so finančni plani javnih zavodov, ki izvajajo javno 
službo predšolskega varstva v občini Trebnje. 
 
Leto 2006 
V letu 2006 se ne predvidevajo bistvene spremembe v obsegu izvajanja dejavnosti otroškega 
varstva, konkreten plan sredstev pa je pripravljen v skladu z izhodišči, ki so jih v svojih 
finančnih planih predstavili posamezni vrtci. 
 
 

 0912 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
 

Zakonska podlaga in druge osnove za planiranje 
 
Pri pripravi plana razvojnih programov in pripravi proračuna občine Trebnje za leto 2005 so 
upoštevane zakonske podlage in spremembe, ki so z uvedbo devetletke nastale tako na 
vsebinskem, organizacijskem in materialnem področju dela vsake osnovne šole.   
 
Osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne šole, ureja Zakon o osnovni šoli 
(Ur.l. RS, št. 12/96), osnovno glasbeno ter plesno vzgojo pa Zakon o glasbenih šolah (Ur.l. 
RS, št. 29/2000), pogoje za opravljanje ter način izvajanja in financiranja osnovnošolskega 
izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami ter izobraževanje odraslih, pa ureja Zakon o financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Ur.l. RS, št. 12/96). S prenovo osnovnega šolstva je tudi Zakon o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) doživel marsikatero spremembo, ki so 
opredeljene v uradnem prečiščenem besedilu ZOFVI UPB3 (Ur.l. RS, št. 115/2003). 
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Dejavnost vzgoje in izobraževanja je določil tudi  Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), kot eno temeljnih nalog 
lokalne skupnosti, opredeljena pa je tudi v Statutu občine Trebnje (Ur.l RS, št. 50/95, 80/98). 
Sredstva za vzgojo in izobraževanje se zagotavljajo v integralnem proračunu občine na 
podlagi sprejetih normativov in standardov. 
 
Izhodišča 
 
Lokalna skupnost je ustanoviteljica naslednjih javnih zavodov, ki izvajajo dejavnost vzgoje in 
izobraževanja:  
 
• Osnovna šola Trebnje, s podružnicami v Dobrniču, Šentlovrencu in Dolenji Nemški vasi, 
• Osnovna šola Mirna,  
• Osnovna šola Mokronog, s podružnično šolo Trebelno, 
• Osnovna šola Dr. Pavla Lunačka v Šentrupertu, 
• Osnovna šola Veliki Gaber, 
• Glasbena šola Trebnje, 
• Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. 
 
Financiranje dejavnosti  
 
Iz državnega proračuna: 
V skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja se osnovnim šolam in tudi 
glasbeni šoli za izvedbo programa osnovnega glasbenega izobraževanja, iz državnega 
proračuna zagotavljajo sredstva za plače s prispevki in davki ter drugi osebni prejemki na 
podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi ter 
s kolektivno pogodbo ter plače s prispevki in davki in drugi osebni prejemki za pripravnike.  
Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za materialne stroške v skladu z 
normativi in standardi, in sicer za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno 
pogodbo, nabavo učil in učnih pripomočkov opredeljenih kot drobni inventar, potrošni 
material za pripravo in izvedbo pouka, stroške obveznih ekskurzij, oskrbo otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi ter ostalo po 81. členu 
ZOFVI. 
 
Iz proračuna lokalne skupnosti 
Iz sredstev lokalne skupnosti pa se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za 
plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole (elektrika, 
ogrevanje, voda), glasbenim šolam sredstva za nadomestilo stroškov delavcem v skladu s 
kolektivno pogodbo, sredstva za prevoze učencev, sredstva za investicije in investicijsko 
vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam ter sredstva za dodatne 
dejavnosti šole. V naši občini v celoti financiramo nadstandardne dodatne  programe kot npr. 
fakultativni pouk drugega tujega jezika, računalništvo, zgodnje učenje tujega jezika, razne 
raziskovalne in projektne naloge ipd..  
  
Cilji in aktivnosti v letu 2005 
 
Cilji sistema vzgoje in izobraževanja v občini 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 
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zagotavljanje izbire možnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, oblikovanje in 
spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja ter 
spodbujanje vse življenjskega izobraževanja. 
Občina se bo prizadevala, da se ustanovi vsaj ena srednja šola. Podpirala bo tudi aktivnosti za 
ustanovitev Visokošolskega središča na Dolenjskem. Občina bo skušala čim bolj odprto 
pristopiti do raznih mednarodnih projektov, v katerih bodo želele sodelovati osnovne šole iz 
naše občine. 
Naloge oziroma cilj v prihodnje je tudi reševanje problematike drog v našem okolju in vpliv 
osnovne šole na tem področju.  
 
Varovanje zgradb in prostorov: sredstva se planirajo na osnovi sklenjene pogodbe z 
izvajalcem tehničnega varovanja, ki se izvaja po vseh osnovnih šolah in vrtcih. Postopek 
izbire izvajalca se izvede vsako leto. 
 
Zavarovanje objektov in opreme: sredstva je potrebno planirati za stroške zavarovanja 
šolskega premoženja (požarno in strojelomno zavarovanje objektov, oprema, vlomsko 
zavarovanje ter zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti). 
 
V okviru drugih operativnih odhodkov so planirana sredstva za sprejem odličnjakov in 
najboljših učencev ob zaključku šolskega leta ter za sprejem zlatih maturantov pri županji 
občine. 
Štipendije: plan sredstev za podelitev štipendije občine Trebnje v skladu s Pravilnikom o 
podeljevanju štipendij občine Trebnje (Ur.l. RS, št. 82/2004). Del sredstev je zagotovljenih za 
pokrivanje obveznosti iz naslova dodeljenih 10-ih štipendij za šolsko leto 2004/2005, ostalo 
pa za dodeljene štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2005/2006, za katero se planira 
podeliti 16 štipendij. 
 
Regresiranje prevozov v šolo na osnovi sklenjene pogodbe s prevoznim podjetjem. V okviru 
te pogodbe se zagotavljajo brezplačni prevozi za vse tiste učence, ki so od šole oddaljeni več 
kot 4 km, vsem učencem v 1. razredu devetletke in vsem tistim učencem, ki so od šole 
oddaljeni manj kot 4 km in je njihova pot v šolo opredeljena kot nevarna pot. 
 
Varstvo vozačev se nakazuje šolam na podlagi zahtevkov in izstavljenih obračunov, saj mora 
šola za vse tiste otroke, ki čakajo na organiziran prevoz zagotoviti varstvo. Sredstva so 
namenjena za opravljene ure oziroma za delo učiteljev, ki to varstvo opravljajo.   
 
Transferi drugim občinam – za OŠ Dragotin Kette:  
Podlaga za planiranje teh sredstev je sklenjena pogodba med našo občino in mestno občino 
Novo mesto o kritju stroškov za storitve, ki jih bo OŠ Dragotin Kette nudila učencem iz naše 
občine – v letošnjem šolskem letu šolo obiskujeta dva učenca naše občine, ki sta v zavod 
vključena na podlagi odločb o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in obiskujeta 
prilagojen izobraževalni program. Občine, katerih učenci obiskujejo navedeno šolo vsako leto 
pokrijejo del stroškov, in sicer glede na število učencev iz posamezne občine.  
Materialni stroški osnovnih šol predstavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo 
prostora in opreme in druge materialne stroške, ki so vezani na sam prostor (elektrika, 
ogrevanje, voda, material za vzdrževanje in uporabo prostora, nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča in stroške za manjša tekoča vzdrževalna dela). Pri planiranju je  
upoštevano tudi število podružničnih šol pri posamezni osnovni šoli, kvadraturo posamezne 
šole in pa posredovani finančni plan posameznega javnega zavoda.  
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PC - Štipendijska shema za Dolenjsko: V okviru tekočih transferov so na osnovi pristopne 
izjave in podpisane predpogodbe zagotovljena finančna sredstva za vzpostavitev 
»Štipendijske sheme za Dolenjsko« in za morebitno dodelitev štipendij iz tega naslova 
konkretno v naši občini. Vse to pa je odvisno od javnega razpisa, katerega vodi Podjetniški 
center Novo mesto ter od zainteresiranosti podjetij iz naše občine. 
 
Dogovorjeni dodatni programi so nadstandardni programi, v okviru katerih se osnovnim 
šolam po enotnih izhodiščih zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izvedbe fakultativnega 
pouka drugega tujega jezika in pouka računalništva, program zgodnjega učenja tujega jezika v 
4. razredu osemletke, šolo v naravi, in sicer poletno za 4. razred in šolo v naravi (CŠOD-
centri šolskih in obšolskih dejavnosti) za 7. razred devetletke, pokrivanje stroškov za 
udeležbo na raznih tekmovanjih ter za raziskovalne naloge ter projektno delo. V okviru 
dodatno dogovorjenih programov so zagotovljena tudi sredstva za »Bralno značko«, ki se za 
vse osnovne šole in vrtce v občini Trebnje izvede v okviru OŠ Dr. Pavla Lunačka Šentrupert.    
 
Študije, tehnična dokumentacija in nadzor: Sredstva se namenja za pokrivanje pogodbenih 
obveznosti iz leta 2004 za investicijski program osnovne šole Šentrupert ter za projektno 
dokumentacijo. Adaptacija in dograditev šole Šentrupert po sklepu Občinskega sveta šteje za 
naslednjo prioriteto med investicijami, ki se izvajajo za potrebe obveznega programa 9-
letnega šolanja. V okviru planiranih sredstev se načrtuje tudi del sredstev za  pridobitev 
tehnične in investicijske dokumentacije za preureditev in dozidavo OŠ Mokronog.  
 
Investicijski transferi javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje: 
Občina na podlagi 82. člena ZOFVI v okviru proračuna zagotavlja tudi sredstva za 
investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbeni šoli. Večji del 
sredstev se planira za osnovno šolo Trebnje, s podružnicami, za naslednja dela: postopna 
zamenjava dotrajanih oken (del na J strani), zamenjava dotrajanega pomivalnega stroja, 
zamenjava opreme za specialne učilnice, zamenjava dotrajanih štedilnikov na podružnicah, 
sofinanciranje računalniškega opismenjevanja (razpis ministrstva) ter še nekaj ostalih del, 
dalje za opremo OŠPP Mirna in OŠ Mokronog in za manjša dela na OŠ Šentrupert in OŠ 
Veliki Gaber. 
Osnova za planiranje finančnih sredstev so finančni plani javnih zavodov, ki izvajajo javno 
službo v občini Trebnje. 
 
Leto 2006 
 
V letu 2006 se ne predvidevajo bistvene spremembe v obsegu izvajanja dejavnosti 
osnovnošolskega izobraževanja, konkreten plan sredstev pa je pripravljen v skladu z 
izhodišči, ki so jih v svojih finančnih planih predstavile posamezne osnovne šole. 
 
Študije, tehnična dokumentacija in nadzor: V letu 2006 je potrebno predvideti sredstva za 
izpeljavo postopka za izbiro izvajalca svetovalnega inženiringa oz. strokovnega nadzora nad 
gradnjo OŠ Šentrupert ter  projektne dokumentacije za OŠ Mokronog. 
 
Investicija gradnja OŠ Šentrupert: 
V letu 2006 je predviden pričetek gradnje OŠ  Šentrupert; šolo bo potrebno adaptirati, sanirati 
in dograditi manjkajoče površine za izvajanje pouka: dve učilnici, dva kabineta, knjižnico z  
multimedijsko učilnico, ter ostale manjkajoče površine po normativu za izvajanje devetletke.  
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10 SOCIALNA VARNOST 
 
105 VARSTVO BREZPOSELNIH OSEB 
 
Na postavki tekoči transferi so zagotovljena sredstva za socialno varnost in sicer za plačilo 
zdravstvenega zavarovanja oseb iz 21. točke 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju. 
 
Leto 2005 
 
V letu 2005 bo lokalna skupnost izvajala v skladu z zakonom enake naloge kot v letu 2004. 
Glede na preteklo rast števila zavarovancev iz tega naslova so povečana tudi sredstva za ta 
namen. 
 
Leto 2006 
 
Sredstva v letu 2006 so zagotovljena na enaki ravni.  
 
 
107 ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN 
SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA 
 
Zakonska podlaga in druge osnove za planiranje 
 
Področje socialnovarstvene dejavnosti  ureja Zakon o socialnem varstvu – prečiščeno besedilo 
UL RS, 36/2004, podzakonski akti in Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005. 
Občina Trebnje je sprejela tudi Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na 
domu (Uradni list RS, št.21/2000). 
 
Izhodišča 
 
Socialno varstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike 
posameznikov, družin in skupin prebivalstva. Storitve, namenjene odpravljanju socialnih stisk 
in težav so: 
 
1. prva socialna pomoč, 
2. osebna pomoč, 
3. pomoč družini, 
4. institucionalno varstvo, 
5. vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji, 
6. pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih. 
 
S spremembo zakona o socialnem varstvu v letu 2004, pa je bilo dodano poglavje, ki se 
nanaša na pravico  do izbire družinskega pomočnika 
 
Javno službo na področju socialnega varstva pa po zakonu obsega naslednje storitve: 
 
- socialno preventivo, 
- prvo socialno pomoč, 
- osebno pomoč, 
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- pomoč družini za dom in na domu, 
- institucionalno varstvo, 
- vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji. 
 
Občina zagotavlja mrežo pomoči družini na domu, država pa za ostale storitve. Za storitev  
pomoči družini na domu se zagotavljajo sredstva v proračunu občine, prav tako za pomoči pri 
uporabi stanovanja (najemnina) in za stroške storitev v zavodih za odrasle, kadar je 
upravičenec oz. drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Pomoč družini na domu 
lahko po odloku izvajata Center za socialno delo Trebnje (CSD) in Dom starejših občanov 
Trebnje (DSO), ostale storitve pa Center za socialno delo.  
 
Cilji  
 
Izhodišče pri določanju ciljev socialnega varstva je zagotavljanje kvalitete življenja 
posameznikov, družin in skupin prebivalstva zlasti na področjih življenjskega standarda in 
osebnostnega razvoja ter preprečevanje revščine in socialne izključenosti. Pravice do storitev 
in dajatev socialnega varstva se uveljavljajo po načelih enake dostopnosti in proste izbire 
oblik za vse upravičence  pod pogoji, ki jih določa zakon in po načelih socialne pravičnosti. Iz 
nacionalnega programa socialnega varstva  izhajajo naslednji cilji: 
- izboljšanje kakovosti življenja, 
- zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, 
- razvoj strokovnih socialnih mrež pomoči, 
- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, 
- oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.. 
 
Aktivnosti v letu 2005 
 
Iz proračuna občine se v skladu z zakonom o socialnem varstvu financirajo naslednje storitve: 
-    pravice družinskega pomočnika, 
-   pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za 
katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, 
- pomoč pri uporabi stanovanja, 
- stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec delno ali v celoti oproščen 

plačila, 
- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi 

organizacijami. 
 
Med večje postavke na področju tekočih transferov spadajo planirana sredstva za plačila 
storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti 
oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše. Prav tako se iz proračuna občine v skladu z  
zakonom o socialnem varstvu financirajo pravice družinskega pomočnika in pomoč družini na 
domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec 
oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila.   
 
S predvidenim obsegom petih izvajalcev, bi se storitev pomoči na domu izvajala po sprejemu 
proračuna, v okviru Doma starejših občanov Trebnje, ki bi od Centra za socialno delo prevzel 
tudi dve delavki, ki opravljata to storitev in seveda vse uporabnike storitve pomoči na domu. 
Za izvajanje prvega dela storitve - vodenje in koordinacijo, ki je za vse uporabnike 
brezplačna, se zagotavljajo sredstva v višini 5,5.0 mio sit, za subvencije cene ure  je planirano 
9,5 mio sit in za delna oz celotna doplačila po izdanih odločbah še 8,0 mio sit, skupaj za 
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izvedbo storitve torej 23,0 mio sit. V teh sredstvih niso planirana sredstva, ki jih DSO 
uveljavlja mimo cene storitve  pomoči na domu za pokrivanje večjih stroškov (kilometrin), 
kot jih dopušča Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. 
 
Pri storitvi pomoči na domu se, na podlagi sklepa Občinskega sveta, stroški kilometrin, ki 
niso zajeti v strukturi priznane cene, izračunane po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev, izvajalcem storitve plačajo na podlagi dejansko opravljenih 
kilometrov v posameznem mesecu, za kar se v letu 2005 zagotovijo sredstva v višini 
2.000.000 SIT. 
 
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem 
razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh 
osnovnih življenjskih potreb. Te pravice se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega 
proračuna. Za leto 2005 so planirana sredstva za  osem oseb. 
 
V skladu z izdanimi odločbami centra za socialno delo se delno ali v celoti plačujejo stroški 
storitev v zavodih za odrasle. Občina v skladu z veljavno zakonodajo uveljavlja terjatve (vpis 
na premoženje) iz naslova teh doplačil. 
  
V okviru dogovorjenega programa pa Občina zagotavlja subvencioniranje  kosil otrokom v 
osnovnih šolah, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin in v dogovoru s CSD doplačuje  
stroške rejništva za odrasle v drugih družinah. Občina enkrat letno objavi tudi javni razpis za 
sofinanciranje programov dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč, invalidskih 
organizacij in drugih izvajalcev programov socialnih pomoči.  
 
Področje javnih dela ureja 
 

 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) 

 Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list 
RS, št. 130/03)  

 Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 108/04)  

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

 Program lokalnih zaposlitvenih programov-javna dela za leto 2005 (sprejet na seji 
Vlade Republike Slovenije, dne 30.9.2004)  

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

 
Izhodišča 
 
S program javnih del se skuša zvišati kvaliteto življenja družin ter humanizacijo odnosov med 
ljudmi, s tem pa pomembno prispeva k splošnim socialnim razmeram v občini. Za Center za 
socialno delo pomeni povečanje ponudbe in večjo učinkovitost.  
Javna dela v okviru Doma starejših občanov pa pripomorejo k urejanju socialnega varstva 
starejše populacije v širšem krogu – Občini Trebnje.  
Za lokalno skupnost pomeni program javnih del več urejenih družin, družin, iz katerih 
prihajajo socialno zdravi otroci in otroci, ki se naučijo na pozitivne načine uveljavljati svojo 
osebnost in interese. Program pomeni tudi bolj urejene odnose v skupnosti ter manj družbeno 
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nesprejemljivih pojavov (nasilje, mamila ipd.). Za udeležence pomeni razširitev kroga znanja, 
kot tudi obseg možnosti za zaposlitev, saj pri tem delu srečujejo nove ljudi. Nadalje pomeni 
program zanje učenje strpnosti do drugačnih, učenje projektnega dela. 
V Domu starejših občanov se bo skušalo zagotoviti višjo kvaliteto bivanja starostnikov in 
dementnih oseb, ne samo v okviru institucionalnega varstva temveč tudi v domačem okolju, s 
tem se bo skušalo odložiti tudi bivanje starostnikov v institucionalno varstvo, s čimer se 
posredno zmanjšujejo tudi proračunska sredstva za socialno varstvo starejših.  
 
Cilji in dolgoročne usmeritve 
 
Izvajanje javnega dela v CSD pomeni dopolnjevanje strokovnega dela na področjih, kot je 
pomoč pri vzgoji otrok, pri učenju družinskih vlog, pri učenju otrok za zdravo uveljavljanje 
osebnosti in interesov, preko socialnih iger učiti se pravilnega komuniciranja, izražanja 
čustev, razvijanja pozitivne samopodobe, uveljavljanje načrtovanja učenja in prostega časa. Z 
izvajanjem javnih del se omogoči ohranitev družine v okolju, kjer živi. Družine se naučijo, 
kako lahko poskrbijo za svoje življenje, za uspešno izvajanje posameznih vlog, za vzgojo 
otrok, za dobre medsebojne odnose in vse ostalo, kar je pomembno za zdrav razvoj otrok.  
Izvajanje javnega dela v DSO se bo skušalo zagotoviti izvajanje drugih oblik pomoči 
starejšim in jim s tem omogočiti večjo izbiro. Z razvijanjem in uvajanjem dodatnih oblik skrbi 
za starejše bo DSO sledil tudi interesom lokalnega okolja, pri izvajanju programa pa se bodo 
redno povezovali z vsemi zainteresiranimi organizacijami v občini, katerim interes je 
izboljšanje kvalitete življenja starostnikom.   
 
Reševanje romske problematike 
 
Pravna podlaga 
• Ustava RS – 65 člen 
• Sklepi vlade z dne 1.6.1999 
• Odločba Ustavnega sodišča april 2001  
• Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah ( Ur. list RS, št. 51/02) 
• Odločba Ustavnega sodišča ( Ur. list RS, št. 105/02) 
• Zakon o evidenci volilne pravice ( Ur. list RS, št. 52/02) 
 
Cilji 
 
Izobraževanje: 
• Zagotavljanje izobraževanje starejših Romov za dokončanje osnovne šole 
• Zagotavljanje romskim otrokom otroško varstvo 
• Zahtevati obiskovanje romske mladine v redni osnovni šoli 
• Izobraževanje Romov o osnovnih življenjskih normativih 
• Omogočiti Romom, ki končajo osnovno šolo, da nadaljujejo program izobraževanja za 

poklic, ki bi jim omogočil samozaposlovanje – Euqal , sredstva evropskih skladov. 
• Ustanovitev kulturnega društva ter popravilo barake za delovanje društva 
• Potrebno je ograditi romsko naselje in urediti poti v naselju. 

 
Kulturni razvoj: 
• Ustanovitev kulturnega društva  
• Učenje inštrumentov 
• Omogočiti nastop kulturnih skupin 
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Informativna dejavnost: 
• Omogočiti Romom izdajanje lastnega mesečnika 
• Naročiti romski časopis, ki ga izdaja Zveza Romov Slovenije 
 
Zagotavljanje možnosti za bivanje: 
• Odkup zemljišč v naselju Hudeje in Zagorica 
• Ureditev infrastrukture v naseljih (voda, elektrika, kanalizacija) 
• Izdelava lokacijske in gradbene dokumentacije za naselje Hudeje in njegovo 

preimenovanje 
• Nudenje pomoči pri gradnji objektov  
 
Socialna varnost: 
• Nudenje pomoči pri samozoposlovanju 
• Omogočiti jim dela preko javnih del 
• Subvencioniranje prehrane otrok, ki redno obiskujejo OŠ 
• Subvencioniranje oskrbnine v dijaškem domu za eno Romkinjo 
• Nuditi pomoč pri zaposlitvi 
 
Povrnitev stroškov krajanom: 
• Renta krajanom in krajevni skupnosti  
• Povrnitev stroškov krajanom, ki jo storijo Romi s svojim delovanjem. 
 
Aktivnosti v letu 2005 in 2006 
 
Za leto 2005 so sredstva za reševanje romske problematike predvidena v višini 5.700.000 sit 
ter za leto 2006 v višini 5.900.000 sit. Sredstva so v okviru dovoljenega povečanja  
namenjena nadaljevanju izobraževanja Romov, ustanovitvi kulturnega društva in nabavi 
inštrumentov, reševanju socialnih težav v zvezi z bivališči in infrastrukturo (voda, odvoz 
odpadkov, popravilo poti v romskih naseljih); zagotavljajo se tudi sredstva za izplačilo rente 
krajanom in krajevnim skupnostim, in sicer v okvirni višini 3.500.000 SIT v obeh letih.   
Za delno sanacijo škod krajanom se iz postavke za reševanje romske problematike vsako leto 
namenja nekaj sredstev, ki se odobrijo oškodovancem na podlagi njihovih vlog, policijskih 
zapisnikov in ocenitve škode, kajti Romi naseljujejo zasebna zemljišča ter s svojim načinom 
življenja povzročajo škodo in motnje v bližini svojih naselij.  
 
V letu 2004 Občini, kljub sprejetemu sklepu Občinskega sveta z dne 29. 11. 2004 zaradi 
razlogov na strani odvetnice, ki zastopa lastnike, od le-teh v romskem naselju Hudeje ni 
uspelo odkupiti zemljišča. Zato bo v letu 2005 primarna naloga čimprej odkupiti zemljišča in 
pripraviti vso potrebno dokumentacijo za izvedbo infrastrukture. Potrebno bo izdelati tudi 
lokacijsko in gradbeno dokumentacijo ter pričeti s prodajo ali pa dati posamezne parcele v 
najem posameznim romskim družinam.  
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402 IZDATKI ZA BLAGO IN                                                           
        STORITVE 
4029 Reševanje romske problematike                                                                                            
        - sredstva za šolsko in kulturno dejavnost       800.000                                  900.000      
        - plačilo rente krajanom in krajevni skupnosti                    
                                                                             3.500.000                                3.500.000            
         - sredstva za urejanje naselij                       1.400.000                                1.500.000 
SKUPAJ:                                                            5.700.000                                 5.900.000           
 
 
Pogrebna dejavnost 
 
Zakonska osnova 
• Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč ( Ur. list RS, št. 

34/84) 
• Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje ( Ur. list RS, št. 80/98)  
 
Cilji 
Sprejetje Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč 
ter pokopališke pogrebne dejavnosti, ki bi omogočil večji red glede pokopov posmrtnih 
ostankov ter pridobitvijo denarnih sredstev s podelitvijo koncesij za upravljanje s pokopališči. 
 
 
Aktivnosti v letu 2005 in 2006 
 
Število prosilcev za povrnitev stroškov pokopa mrtvih občanov se je ustalilo, zato 
predvidevamo za leto 2005 in 2006 sredstva v enaki višini kot preteklo leto.      
 
Ker ni odloka o upravljanju pokopališč so storitve družb, ki izvajajo pokope pokojnih zelo 
različne, kar prinaša vrsto problemov pri povrnitvi stroškov. 
 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
 4119  Pogrebni stroški                                           840.000                                     881.000          
 
 
109 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI 
 
Leto 2005 
 
Po funkcionalni klasifikaciji spada med druge dejavnosti na področju socialne varnosti tudi 
rezerva za naravne nesreče, katera se planira v višini 43 mio sit. Sredstva so oblikovana v 
višini 1,5% od predvidenih prihodkov v letu 2005, pravna podlaga pa je v Zakonu o odpravi 
posledic naravnih nesreč  (Uradni list RS, št. 75/03).  
 
Leto 2006 
 
Sredstva so planirana na enaki zakonski podlagi, z upoštevanjem oblikovanja zadostne višine 
proračunske rezerve v preteklem letu.  
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V računu financiranja se v letu 2005 in v letu 2006 zagotavljajo sredstva za odplačilo 
glavnice kredita ekološkemu skladu  in za odplačilo kreditov, najetih za poplačilo 
obveznosti iz investicije osnovne šole Mirna ter v letu 2006 še sredstva za odplačilo 
kredita za Izgradnjo komunalne infrastrukture v ZN Stari trg – DSO in za Izgradnjo 
komunalne infrastrukture v Obrtni coni Trebnje, najetega v letu 2005. 
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II./2 JAVNOFINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI NEPOSREDNIH 
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV – KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
 
 
Pri opredeljevanju izkazovanja prihodkov in odhodkov ožjih delov občin – krajevnih 
skupnosti, ki imajo status pravne osebe je potrebno izhajati iz 

 določb 19. c in 19. č. člena Zakona o lokalni samoupravi, po katerih morajo biti 
prihodki in odhodki krajevne skupnosti, ki je pravna oseba, zajeti v njegovem 
finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna in 

 določbe prvega odstavka 1. člena ZJF, ki določa, da določila ZJF, ki se nanašajo na 
neposredne uporabnike občinskega proračuna, veljajo tudi za krajevne skupnosti. 

 
2. člen Zakona o računovodstvu določa, da morajo pravne osebe voditi poslovne knjige ter 
izdelati letna poročila v skladu z določbami ZR in drugimi predpisi, kodeksom računovodskih 
načel ter slovenskimi računovodskimi standardi,  kar pomeni, da je to obveza tudi za krajevne 
skupnosti, ki so pravne osebe. 
 
Iz predhodno navedene zakonodaje je razvidno, da morajo občine v svojih proračunih 
ustrezno evidentirati vse javnofinančne prihodke in odhodke na lokalni ravni. Ker so krajevne 
skupnosti, ki so pravne osebe, neposredni uporabniki občinskega proračuna  in ker je njihov 
finančni načrt sestavni del občinskega proračuna, morajo občine sestaviti občinski proračun iz 
vseh finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna  
 
Finančni načrti, ki so jih posredovale krajevne skupnosti, se vključujejo v proračun občine 
Trebnje. Celoten promet javnofinančnih prihodkov in odhodkov je vključen v proračun 
občine Trebnje, na nivoju trimestnih kontov. Priloga k proračunu pa je zbir  finančnih 
načrtov vseh krajevnih skupnosti za leti 2005 in 2006. Predsedniki krajevnih skupnosti v 
celoti odgovarjajo za pravilnost porabe sredstev krajevnih skupnosti, občinski svet pa je z 
aktivnostmi posameznih krajevnih skupnosti seznanjen. 
 
 
Leto 2005 
 
Krajevne skupnosti predvidevajo, da bodo v letu 2005 razpolagale z 727.950.608 SIT 
sredstev. Prihodke v bilanci prihodkov in odhodkov ocenjujejo na 718.205.608 SIT, medtem 
ko nameravajo razliko presežka odhodkov nad prihodki v višini 9.745.000 SIT pokriti iz 
razpoložljivih sredstev na računu. V strukturi predstavljajo lastni prihodki krajevnih skupnosti 
22,16% od katerih sta glavni vir prihodkov krajevni samoprispevek in prihodki od občanov za 
sofinanciranje cestne in komunalne infrastrukture. 
 
Večji del sredstev – 77,74% pričakujejo iz občinskega proračuna v obliki transferov iz 
naslova NUSZ od pravnih in fizičnih oseb, davka od premoženja in sredstev za cestno in 
komunalno infrastrukturo ter s področja kulture in športa za vzdrževanje kulturnih in športnih 
objektov.  
 
Odhodki krajevnih skupnosti, v višini 727.950.608 SIT, predstavljajo tekoče odhodke in 
transfere  v višini 23,75%, medtem ko se investicijski odhodki in investicijski transferi 
načrtujejo v višini  76,25% vseh sredstev. 
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Iz funkcionalne klasifikacije izhaja, da namenjajo področju javne uprave 11,85% sredstev in 
za javni red in varnost 0,27% .  
 
Za gospodarsko dejavnost načrtujejo 55,15%. Pretežni del sredstev je namenjen investicijskim 
vlaganjem v cestni infrastrukturi in pokopališki dejavnosti (tako za redno vzdrževanje kot 
gradnjo mrliških vežic).  
 
Varstvu okolja je v finančnih planih krajevnih skupnosti namenjenih 10,84% sredstev za 
investicijska vlaganja v ureditev kanalizacije in ČN. 
 
Za stanovanjsko dejavnost in prostorski razvoj namenjajo 15,87% sredstev in to v pretežni 
meri na področju oskrbe z vodo, precejšen del sredstev pa nameravajo porabiti za cestno 
razsvetljavo (tekoči odhodki za javno razsvetljavo predstavljajo vedno večji strošek v 
določenih krajevnih skupnostih).  
 
Rekreaciji, kulturi in drugim neprofitnim organizacijam namenjajo 5,75% sredstev. Večji del 
sredstev je namenjen investicijskim vlaganjem v obnovo kulturnih domov, del sredstev pa 
namenjajo v obliki transferov raznim društvom in organizacijam. 
 
Na področju izobraževanja imajo krajevne skupnosti predvidenih 0,14% sredstev, ki jih v 
obliki tekočih transferov namenjajo vzgojno varstvenim organizacijam in šolam.  
 
Krajevna skupnost Štefan pa je del sredstev namenila rezervi za morebitne nesreče. 
 
 
Leto 2006 
 
V letu 2006 krajevne skupnosti načrtujejo 702.969.172 SIT prihodkov. Prihodke v bilanci 
prihodkov in odhodkov ocenjujejo na 695.734.172  SIT, za pokrivanje odhodkov nad prihodki 
pa namenjajo 7.235.000 SIT razpoložljivih sredstev na računu. V strukturi predstavljajo lastni 
prihodki krajevnih skupnosti 18,62%. Viri prihodkov so isti kot v letu 2005. 
 
Odhodki krajevnih skupnosti, v višini 702.969.172 SIT se namenjajo v enake programe kot v 
letu 2005 oz. dokončanju tistih, kateri se v letu 2005 ali pa že prej pričenjajo.  
 
Krajevne skupnosti vsebinskih obrazložitev niso posredovale, tako je poraba sredstev 
razvidna le iz funkcionalne klasifikacije. 
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Občinski svet je na svoji 16. redni seji, dne 28. 02. 2005, sprejel naslednje  
 
SKLEPE: 
 

1. Sprejme se predlog odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2005; 
2. Sprejme se predlog odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2006; 
3. Sprejme se Program prodaje občinskega finančnega in stvarnega 

premoženja za leti 2005 in 2006; 
4. Sprejme se sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za investicijo za 

Izgradnjo komunalne infrastrukture v ZN Stari trg - DSO in za 
Izgradnjo komunalne infrastrukture v Obrtni coni Trebnje v letu 
2005; 

5. Sprejme se sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za investicijo za 
Izgradnjo komunalne infrastrukture v ZN Cviblje za leto 2006; 

6. Sprejme se sklep o višini točke za določitev obsega sredstev za 
funkcionalne izdatke KS za leto 2005; 

7. Sprejme se sklep o višini točke za določitev obsega sredstev za 
funkcionalne izdatke KS za leto 2006; 

8. Podane predloge in pobude, ki so bile podane v razpravi ob 
sprejemanju predloga proračuna, se skušajo upoštevati pri obravnavi 
rebalansa proračuna.  

 
 
 
                                                                                    MARICA ŠKODA 
                             Županja Občine Trebnje 

        

C:\Webmaterial\ObcinaTrebnje\2005_03_09\OBRAZLOŽITEV - 2005 in 2006 - Čistopis I in II. obravnave.doc                                                     
93 


	SPLOŠNI DEL
	UVOD
	PRIHODKI
	ODHODKI
	Leto 2005
	Leto 2006

	II. POSEBNI DEL

	ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
	01 JAVNA UPRAVA
	011 DEJAVNOST ORGANOV


	Leto 2005
	Leto 2006
	083 DEJAVNOST RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA

	Izhodišča:
	Leto 2005
	II/1 –2 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
	01 JAVNA UPRAVA
	011 DEJAVNOST ORGANOV
	Pravne podlage za izvajanje nalog
	III/1 – 3 NADZORNI ODBOR
	01 JAVNA UPRAVA
	011 DEJAVNOST ORGANOV






	Leto 2005
	Leto 2006
	II/1 – 4 ŽUPAN
	01 JAVNA UPRAVA


	Leto 2005
	Leto 2006
	013 SPLOŠNE STORITVE

	Leto 2005
	Leto 2006
	Leto 2005
	Leto 2006
	II/1 – 5 OBČINSKA UPRAVA
	01 JAVNA UPRAVA
	011 DEJAVNOST ORGANOV



	Leti 2005 in 2006
	0160 DRUGE DEJAVNOSTI  JAVNE UPRAVE

	Leti 2005 in 2006
	0171 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA OBČINE

	Leto 2005
	Leto 2006
	O2 OBRAMBA
	022 CIVILNA ZAŠČITA
	03 JAVNI RED IN VARNOST
	032 PROTIPOŽARNA VARNOST
	04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI


	Pravne podlage za izvajanje nalog
	Ocena stanja v kmetijski proizvodnji
	Cilji strukturne usmeritve






	0451 PROMET
	Izhodišča
	047 DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
	0473 TURIZEM
	Pravne podlage za izvajanje nalog
	Izhodišča in ocena stanja
	Pravne podlage za izvajanje nalog
	Pravne podlage za izvajanje nalog



	Zakonske osnove
	V letu 2005
	05 VARSTVO OKOLJA

	Izhodišča
	051 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

	Izhodišča
	Cilji
	Usmeritve
	Prednostne naloge
	Leto 2005
	Leto 2006
	Izhodišča
	Cilji
	Usmeritve
	Prednostne naloge
	Leto 2005
	Leto 2006
	Kanalizacija        v mio SIT
	Transfer
	Stari t.-PRAPROČE

	Čistilne naprave        v mio SIT
	Kanalizacija        v mio SIT
	Transfer
	Stari t.-PRAPROČE

	SKUPAJ
	Čistilne naprave        v mio SIT
	Zakonska podlaga in druge osnove za planiranje

	SKUPAJ               10.900.000,00 Sit
	SKUPAJ               10.000.000,00 Sit
	Zakonska podlaga in druge osnove za planiranje


	Izhodišča
	Cilji
	Usmeritve
	Prednostne naloge
	Leto 2005
	Leto 2006
	v mio SIT
	Transfer
	Vrtina Koren
	Jezero-Meglenik

	v mio SIT
	Transfer
	Vrt. Koren-VH
	Jezero-Meglenik

	Tekoči transferi
	Investicijski transferi

	Usmeritve športa na ravni lokalne skupnosti
	Usmeritve po obveznih vsebinah sofinanciranih športnih progr
	Usmeritve na področju športa otrok, mladine in študentov:
	Usmeritve kakovostnega športa
	Usmeritve vrhunskega športa
	Razvojne in strokovne naloge v športu
	Večje športne prireditve

	Športne prireditve in dogodki lahko pospešujejo motivacijo z
	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov
	Tekoči neprogramski stroški
	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov
	082 KULTURNE DEJAVNOSTI


	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
	Leto 2005
	Leto 2006
	Leto 2005
	Občina podpira in spodbuja razvoj samopomoči, dobrodelnosti,



	Med tekočimi transferi se sofinancirajo programi socialnega 
	DRUGE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA
	Leto 2005
	Leto 2006

	Izhodišča
	V občini Trebnje imamo 5 izvajalcev vzgojno-varstvenih progr
	Cilji in aktivnosti v letu 2005
	10 SOCIALNA VARNOST
	Leto 2005
	109 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI


	Leto 2005
	Leto 2006


